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ªi în aceastã iarnã, severinenii vor avea cãldurã tot de la Termocentrala de la Halânga. Edilul ºef al municipiului spune
cã pregãtirile pentru sezonul rece sunt în grafic. Cum Primãria municipiului Drobeta Turnu Severin se aflã în litigiu cu
firma care se angajase cã va construi în oraº o nouã centralã termicã, iar lucrãrile sunt oprite, ºi în
iarna 2017-2018, locuinþele severinenilor se vor încãlzi tot de la Termocentrala de la Halânga.

Patru medalii pentru olimpicii români la

continuare în pagina

Olimpiada Internaþionalã de ªtiinþe ale Pãmântului 2017
Lotul olimpic al României a obþinut cel mai
bun rezultat în istoria participãrii la Olimpiada
Internaþionalã de ªtiinþe ale Pãmântului (International
Earth Science Olympiad - IESO): douã medalii de
aur, o medalie de argint ºi o medalie de bronz.
Medaliile de aur au fost cucerite de Andrei Sandu
(clasa a X-a/Colegiul Naþional din Iaºi) ºi ªtefanRãzvan Bãlãucã (clasa a XI-a/Colegiul Naþional
„Mihai Eminescu” din Botoºani). Irina Mãlina
Strugaru (clasa a XI-a/Colegiul Naþional din Iaºi) a
obþinut o medalie de argint, iar George-Valentin
Datcu (clasa a X-a/Colegiul Naþional „Mihai
Viteazul” din Ploieºti) a fost medaliat cu bronz.
Olimpiada Internaþionalã de ªtiinþe ale Pãmântului
este o competiþie în cadrul cãreia concurenþii susþin
individual o probã teoreticã ºi una practicã. Pentru

a încuraja colaborarea între elevii din þãrile
participante, se organizeazã echipe internaþionale,
care primesc teme de cercetare privind poluarea
mediului dintr-o anumitã arie geograficã ºi sarcina
de a realiza un proiect cu posibile soluþii pentru
ameliorarea problemelor din acea zonã În aceastã
secþiune a concursului, trei elevi români (Irina
Mãlina Strugaru, Andrei Sandu ºi George Valentin
Datcu) s-au clasat, cu echipele internaþionale din
care au fãcut parte, pe locurile 1 ºi 2.
La a XI-a ediþie a Olimpiadei Internaþionale de ªtiinþe
ale Pãmântului, desfãºuratã la Nisa, în perioada 2130 august, au participat 120 de elevi din 29 de þãri.
Echipa României se întoarce în þarã joi, la ora
1150, pe Aeroportul Internaþional „Henri Coandã”
(via Munchen).
BIROUL DE COMUNICARE
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Dragnea Cel
Mare ºi realizat
la 27 de ani
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Lupte, jonglerii cu foc,
pãsãri de pradã în Cetatea
Medievalã a Severinului
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de Sorin Vidan

Timpul nu are rãbdare

Plecarea dintre noi a
jurnalistului ºi omului de culturã
George Bureþea, dincolo de
întristarea profundã ºi fãrã rãspuns
ce o lasã în urma sa dispariþia celor
ce ne sunt, într-un fel sau altul,
apropiaþi, ºi au marcat istoria
ultimelor decenii pe aceste locuri,
ne pune inevitabil ºi-n faþa realitãþii
neîndoielnice a faptului cã, iatã, o
mare generaþie se stinge, încetîncet, sub ochii noºtri. O generaþie
strãlucitã, din care George Bureþea

a fãcut parte. O generaþie care a dat
þãrii oameni de certã valoare
profesionalã, cãrturari, medici,
jurnaliºti, ingineri, artiºti ºi sportivi.
E generaþia care s-a maturizat în
comunism dar a fost suficient de
tânãrã ºi de energicã pentru ca,
imediat dupã cãderea comunismului, sã fie factorul decident
în cele ce au þinut de democraþie.
George Bureþea a pus bazele celui
mai puternic ºi mai serios
cotidian din Mehedinþi, „Datina”
– o tribunã adevãratã, ºi o
veritabilã ºcoalã de jurnalism.
Îmi amintesc cu nostalgie
atmosfera extraordinarã din
redacþia „Datina”, pe toþi acei
oameni extraordinari de acolo, ºi,
evident, pe un George Bureþea
extrem de cerebral, o naturã
ponderatã, cu un bun simþ
exemplar ºi cu o deschidere
admirabilã faþã de valorile umane.

„Datina”, sub coordonarea d-lui
George Bureþea a fost cu adevãrat
un ziar combativ, în apusul
vremurilor de aur ale ziaristicii,
când ziarul apãrea în tipar clasic,
cules la linotip, întors pe rotativã.
E meritul, unul dintre
nenumãratele, d-lui George
Bureþea ºi al tuturor acelor
jurnaliºti de mare valoare care au
fost în jurul domniei sale.
Sã nu uitãm cã în spaþiul
cotidianului amintit funcþiona ºi o
„Datina literar-artisticã” (îngrijitã la
un moment dat de regretatul poet
Ion Conac), unde au debutat sau
au publicat mulþi dintre literaþii
mehedinþeni, ºi nu numai. Erau
vremuri frumoase, de entuziasm ºi
încredere, de eforturi comune, de
energii splendide. Mi-l amintesc pe
George Bureþea când s-a
îndrãgostit efectiv de ideea de
televiziune ºi a început sã

construiascã, încet, meticulos, o
televiziune. Câtã pasiune, câtã
îndrãznealã ºi ce remarcabilã
încredere în sine.
E trist cã ne despãrþim, pas cu
pas, de reprezentanþii acestei
generaþii, ne consoleazã doar
ideea cã domniile lor au reuºit sã
ofere un frumos ºi semnificativ
exemplu de vieþuire plinã de sens.
Din care avem atâtea de învãþat.
Trãim vremuri parcã prea grãbite,
prea destatornice ºi uneori lipsite
de substanþã. Timpul nu are
rãbdare cu nici unul dintre noi. E
bine ca mãcar din când în când
sã ne oprim în loc ºi sã fim mai
atenþi la cei de lângã noi, la
lucrurile cu adevãrat importante,
la caracterul trecãtor al lucrurilor,
orgoliilor ºi umorilor.
Sã fim mai blânzi ºi mai
rãbdãtori unii faþã de ceilalþi, cãci
nu suntem eterni.

Mãsurile necesare pentru respectarea legalitãþii în judeþul Mehedinþi în atenþia prefectului

În data de 29 august 2017,
la ora 13 00 prefectul judeþului
Mehedinþi, domnul Nicolae
DRÃGHIEA, a condus ºedinþa
Comitetului judeþean pentru situaþii
de urgenþã, ºedinþã deosebit de
complexã, ce a avut 13 puncte pe
ordinea de zi. Principalele subiecte
au constat în analizarea activitãþii
Comitetului judeþean pentru situaþii
de urgenþã pe semestrul I - 2017,
analiza situaþiei operative, a
activitãþilor de prevenire a situaþiilor
de urgenþã, precum ºi mãsuri
preventive pentru combaterea unor

boli specifice, contagioase, în
rândul oamenilor ºi animalelor.
A subliniat prefectul judeþului, cã
va lua toate mãsurile necesare
pentru respectarea legalitãþii în
judeþul Mehedinþi, cerând
instituþiilor cu atribuþii sã se implice
mai mult în acþiuni de prevenire a
situaþiilor de urgenþã pentru
evitarea unor dezastre, fãcând
trimitere la situaþia din judeþul
Vâlcea, situaþie care a fost prevenitã
în municipiul Drobeta Turnu
Severin, ca urmare a intervenþiei
prompte a pompierilor militari.

Tot marþi, 29.08.2017 la ora
1200 prefectul judeþului, domnul
Nicolae DRÃGHIEA a condus
ºedinþa Colegiului prefectural,
activitate definitorie pentru buna
funcþionare a instituþiilor statului.
La ordinea de zi au fost dezbãtute,
situaþia autorizãrii unitãþilor de
învãþãmânt din cele 66 unitãþi
administrativ-teritoriale ºi combaterea
cazurilor de muncã nedeclaratã.
Dupã epuizarea subiectelor ordinii
de zi, domnul Nicolae DRÃGHIEA a
subliniat cã asigurarea unor condiþii
optime pentru desfãºurarea actului de
învãþãmânt este o obligaþie a tuturor
instituþiilor cu atribuþii, iar autorizarea
tuturor unitãþilor de învãþãmânt din
punct de vedere sanitar ºi al securitãþii
la incendiu rãmâne un obiectiv ce
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trebuie îndeplinit. A mai arãtat, cã
situaþia ºcolilor neautorizate este
cauzatã ºi de dezinteresul ºi lipsa de
colaborare a inspectoratului ºcolar cu
unitãþile administrativ-teritoriale,
entitãþi care asigurã suportul financiar
al unitãþilor ºcolare.
La ultimul punct al ordinii de zi,
domnul Nicolae DRÃGHIEA a
informat membrii colegiului cu
privire la rezultatele comisiilor care
au fost numite, prin ordin al
prefectului, pentru a identifica ºi
inventaria haldele de steril ºi
iazurile de decantare, precum ºi a
analiza activitatea societãþilor
comerciale care au ca obiect de
activitate colectarea ºi sortarea
deºeurilor menajere.
 Biroul de presã
E-mail: teodor_abagiu@yahoo.com;
obiectivmehedintean@yahoo.com
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Corcova Trail Race, ediþia a V-a

Sâmbãtã, 26 august, la
Corcova, a avut loc ediþia a
V-a a Corcova Trail Race
powered by Intersport. Cele
peste 600 de persoane
care au luat startul au
alergat sau pedalat
îmbrãcate în costume
haioase, s-au hidratat cu
apã sau cu vin, iar la finalul
curselor au continuat
distracþia alãturi de familie
ºi de prieteni în curtea
cramei Corcova
Roy&Dâmboviceanu.

Vin, distracþie ºi sport sau
sport, distracþie ºi vin, oricum ar fi
aºezate aceste trei cuvinte, ele descriu
exact atmosfera din fiecare an de la
Corcova Trail Race. Asociaþia Sport
la Orice Vârstã ºi Cramele Corcova
Roy&Dâmboviceanu au organizat
sâmbãtã, 26 august 2017, ediþia a Va a acestui eveniment, concurs unde
au putut sã testeze abilitãþile de
alergãtori sau de cicliºti pe potecile
ºi drumurile domeniului viticol
Corcova (localitate situatã între Motru
ºi Strehaia), iar apoi sã se bucure de
o searã perfectã, minunatã,
degustând un vin de calitate alãturi
de familie ºi de prieteni, în jurul unui
foc de tabãrã ºi ascultând muzicã live.
Evenimentul, deja devenit un

reper pe harta competiþiilor sportive
din România, promoveazã
conceptul de “Sport & Fun”,
sfârºitul curselor însemnând
începutul distracþiei.
Corcova Trail Race este mai mult
decât o “cursã”, este un adevãrat
festival, “Festivalul Alergãrii din
România”, locul unde plãcutul se
îmbinã cu plãcutul, unde vinul bun,
bucatele gustoase, bãlãceala în
piscinã, focul de tabãrã de lângã
zona de corturi ºi concertul live
reprezintã o continuare fireascã a
dimineþii pline de efort.
Accesoriul h aios a fost
obligatoriu!
Pentru cã la Corcova Trail Race
se combinã sportul, umorul, fair-

play-ul ºi buna dispoziþie, pantoful
de alergare ºi numãrul de concurs
trebuie ”accesorizate” cu un
echipament haios, nebun, colorat,
diferit, spectaculos. S-a putut
concura îmbrãcat în dac, elf,
asistentã medicalã sau vampir, s-a
putut purta doar o perucã blondã
sau albastrã, o mascã de la
Carnavalul din Veneþia sau una
Anonymous, la alegerea fiecãruia.
La MTB, accesoriile de carnaval au
fost facultative, dar foarte
recomandate.
Trei trasee de alergare ºi unul de
MTB
Traseul de alergare mai lung,
“Jirov”, a avut 15 kilometri ºi 400
de metri diferenþã pozitivã de nivel.
Proba mai scurtã, care s-a

desfãºurat pe dealul “Corcova”, a
avut doar 6 kilometri ºi 200 de metri
diferenþã pozitivã de nivel. La MTB,
s-a pedalat 21 de kilometri lungime
ºi 600 de metri diferenþã pozitivã
de nivel, pe un traseu care este de
fapt o combinare a celor douã de
alergare. Copiii au avut ºi ei cursa
lor, de 500 de metri, o buclã în
interiorul cramei Corcova
Roy&Dâmboviceanu.
Premii în bani de 7.200 de lei
Corcova Trail Race înseamnã ºi
sport ºi distracþie, ºi performanþã
ºi voie bunã.
Înseamnã „Sport & Fun” ºi în
acelaºi timp rãsplãtirea efortului
depus, valoarea totalã a recompenselor în bani ridicându-se în acest
an la 7.200 de lei.
 O. M.

Lupte, jonglerii cu foc, pãsãri de pradã în Cetatea Medievalã a Severinului
La Drobeta Turnu Severin are loc
cea de-a II-a ediþie a Festivalului
Medieval al Cetãþii Severinului, în
perioada 1-3 septembrie.
Este ultimul mare eveniment al
verii din Drobeta Turnu Severin, ce
va aduce, în Cetatea Medievalã,
sute de personaje de Ev Mediu,
cavaleri, domniþe, bufoni, trubaduri
ºi menestreli.
„A doua ediþie a Festivalului
Medieval al Cetãþii Severinului
debuteazã vineri, 1 septembrie. Va fi
o serie de manifestãri de specific
medieval, care cu siguranþã vor
atrage un numãr mare de turiºti. Este
un bun prilej pentru Cetatea
Medievalã, pentru Palatul Culturii
“Teodor Costescu”, dar ºi pentru
oraº de a ne pune în valoare acest

patrimoniu extraordinar pe care îl
avem, potenþialul turistic ºi cultural,
de a atrage atenþia asupra Severinului
care este un oraº frumos, cu oameni
inimoºi ºi deschiºi spre actul cultural
ºi pãstrarea tradiþiei istorice. Sperãm
sã ne bucurãm împreunã de aceastã
a doua ediþie a festivalului medieval,
care ne propunem sã devinã unul
dintre reperele de marcã pe harta
manifestãrilor de acest gen la nivel
naþional ºi nu numai”, a precizat Sorin
Vidan, managerul Palatului Culturii
“Teodor Costescu”.
Pe parcursul celor trei zile vor avea
loc diverse activitãþi spectaculoase,
unele dintre acestea implicând ºi
publicul prezent: demonstraþie de
mânuire a armelor medievale, lupte
medievale, ºcoalã de scrimã, lecþii de

dans medieval, demonstraþii de tir cu
arcul, demonstraþii ale meºterilor
sticlari, pielari, fierari, spectacol cu
foc, muzicã ºi teatru, recitaluri de
sonete, programe interactive pentru
copii ºi tradiþii culinare.
„Prima ediþie a fost un succes ºi ne-a
încurajat sã continuãm. Anul acesta vom
avea ºi un stand de bucãtãrie medievalã
ºi multe alte surprize. Vor fi mult mai
mulþi actori implicaþi în evenimente,
pentru cã dacã anul trecut am avut un
numãr de 80 de actori participanþi, anul
acesta vom avea 140”, a declarat
viceprimarul Daniel Cîrjan.
Ce manifestãri au loc
Prima zi, vineri, 1 septembrie, va
debuta cu o paradã medievalã cu torþe
începând cu orele 20.00, dupã care,
este programatã deschiderea oficialã

a Festivalului Medieval al Cetãþii
Severinului cu prezentarea trupelor
participante ºi spectacol de jonglerii
cu foc oferit de Order of the Phoenix.
Sâmbãtã, 2 septembrie, se deschid
atelierele de fierãrie, pielãrie ºi
fabricarea de încãlþãminte, curelãrie,
crestãturi în lemn, ceramicã, þesut la
rãzboi, croitorie ºi broderie, fabricare
de zale, vârfuri de sãgeatã ºi reparaþii
de echipament militar, picturã ºi
miniaturisticã, împletituri. De
asemenea, sunt programate expoziþii
de arme ºi armuri, introducere în lupta
medievalã, muzicã medievalã,
caligrafie medievalã. Pe întreg
parcursul zilei, publicul este invitat sã
viziteze pãsãrile de pradã, sã discute
cu ªoimarii despre dresura lor ºi
 Continuare în pag. 10
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Maratonul Olteniei 2017, powered by CEZ România: 574 de concurenþi,
4 probe de concurs, 2 zile de distracþie – 26 ºi 27 august, o cerere în
cãsãtorie, toate sub melodia oficialã a evenimentului
Numeroºi iubitori de sport din
þarã cât ºi din strãinãtate,
susþinãtorii acestora, autoritãþile
locale ºi judeþene, organizatorii,
dar ºi cei aflaþi în trecere prin
Parcul Zãvoi din Râmnicu Vâlcea
au fãcut din cea de-a cincea
ediþie a Maratonului Olteniei un
eveniment de succes.

Cuvintele de ordine ale
Maratonului Olteniei 2017 au
fost: distracþie în aer liber,
surprize, momente în premierã
ºi multã, multã voie bunã

Ediþia din acest an a Maratonului
Olteniei a adus o premierã în þara
noastrã: prima temã muzicalã
compusã pe baza bãtãilor inimilor
câtorva sportivi participanþi la tura
de recunoaºtere a traseului de MTB,
printre care ºi CEO-ul Grupului CEZ
în România, Martin Zmelik. Patru
participanþi la tura de recunoaºtere
a Maratonului Olteniei, desfãºuratã
pe 7 iunie 2017, au purtat brãþãri de
monitorizare a pulsului, iar datele
colectate de pe aceste dispozitive au
fost descãrcate ºi analizate de artiºtii
Raul Kusak ºi Electric Brother, care
au gãsit inspiraþia de a crea
soundtrack-ul oficial al Maratonului
Olteniei. Puteþi asculta aici melodia
oficialã: https://goo.gl/QNX2Cv
Premierele au continuat ºi în prima
zi de concurs, dedicatã iubitorilor
de MTB care ºi-au testat rezistenþa
pe cele douã trasee de 33 km,
respectiv 51 km. 261 de sportivi au

luat startul în probele de
MTB, fiind încurajaþi de
Eduard Novak, singurul
campion paralimpic al
României, care le-a urat
participanþilor sã se
bucure de sportul favorit
în aer liber ºi sã þinteascã
cãtre podium.
Proba lungã de MTB a
adus o surprizã ºi o
premierã pentru eveniment, zona de finish fiind
cu ocazia acestei ediþii ºi
scena unei cereri în
cãsãtorie. Cãtãlin Maxim,
concurent la proba de 51 km, a
pedalat cu inelul de logodnã la
purtãtor, surprinzându-ºi iubita aflatã
în galerie cu o promisiune pe viaþã.
Acesta a primit ºi premiul pentru curaj
din partea Grupului CEZ în România,
precum ºi douã biciclete MTB, pentru
el ºi perechea lui, cu care sã
concureze la urmãtoarea ediþie a
Maratonului Olteniei. La final, Cãtãlin
i-a încurajat pe toþi aceia care îºi
propun sã facã o astfel de cerere sã
vinã la Maratonul Olteniei,
asigurându-i cã vor primi un
rãspuns pozitiv.
ªi iubitorii de alergare s-au reunit în
numãr mare în a doua zi a
evenimentului, la linia de start
numãrându-se 313 concurenþi, care ºiau testat limitele în probele de Cross,
10,5 km ºi Semimaraton, 21,5 km.
Eforturile concurenþilor au fost
rãsplãtite cu un fond de premiere

în valoare de peste 40.000 de RON
constând în produse sportive ºi
premii în bani, vouchere de test
drive pentru douã zile cu maºini
Toyota ºi multe alte surprize.
Nu numai adulþii au avut
posibilitatea de a se bucura de sport
în aer liber, Parcul Zãvoi gãzduind ºi
concursuri de alergat dedicate celor
mici, cu premii de pânã la 4.000 RON
în produse. Copiii care nu au
participat la curse au gãsit numeroase
motive de distracþie, construind o
turbinã eolianã din piese Lego sau
participând la jocuri colective
(baschet, fotbal, atletism), în zonã
dedicate sporturilor de familie.
Zonele tematice pentru distracþie ºi
relaxare amplasate în Parcul Zãvoi au
strâns vizitatori care s-au bucurat de
distracþie în aer liber, alãturi de
prieteni. Aceºtia au avut de ales între
zona de activitate în grup, cu baschet,
fotbal, atletism, jocurile „All against
one” olympics cu o serie de provocãri
distractive contra cronometru,
episoadele ºi filmuleþe vizionate cu
ajutorul ochelarilor 3D/VR, cabinã
foto, zona copiilor, precum ºi zona
de rezultate live.
Angajaþii CEZ salveazã vieþi
Cauza nobilã a acestei ediþii a
Maratonului Olteniei a avut ºi o
componentã de voluntariat în rândul
angajaþilor CEZ care au donat sânge
pentru a salva vieþi. 59 de angajaþi
CEZ din Slatina, Piteºti, Craiova,
Târgu-Jiu ºi Râmnicu Vâlcea ºi-au

adus aportul la salvarea a 177 de
vieþi, în contextul unei lipse acute
a rezervelor de sânge disponibile
în spitale.
Maratonul Olteniei –sport în aer
liber pentru o cauzã nobilã
Aºa cum ne-am obiºnuit, Maratonul
Olteniei este un eveniment powered
by CEZ România, care îmbinã
promovarea unui stil de viaþã sãnãtos
cu o cauzã nobilã.
Cea de-a cincea ediþie a
evenimentului are drept beneficiar
Centrul de Transfuzii Sanguine Vâlcea,
care va fi dotat cu aparaturã medicalã
performantã ce va fi achiziþionatã din
taxele de înscriere ºi donaþiile
participanþilor, suma completatã de
Grupul CEZ în România.
Anul acesta, ne-am unit forþele
cu Adrem ºi RC Europe în calitate
de parteneri Platinum, Ciga
Energy, firma de avocaturã Tucã,
Zbârcea & Asociaþii, AEM ºi Sloop
în calitate de parteneri Gold ºi EY
România, Fine Consulting,
Comranado, Ness, Inform Lykos,
Ericsson ºi Toyota - parteneri Silver.
Evenimentul este organizat cu
sprijinul HyperSport ºi Smart
Atletic, fiind susþinut de Federaþia
Românã de Ciclism ºi de Primãria
Municipiului Râmnicu Vâlcea.
Pentru mai multe detalii referitoare
la eveniment, puteþi accesa
www.maratonulolteniei.ro
Departamentul Relaþii Publice,
Brand ºi Marketing CEZ România

OBIECTIV mehedinþean

eveniment

31.08 - 06.09. 2017

pag. 5

PÃSTRÃTORII TRADIÞIEI
Un minunat proiect, cu
finanþare europeanã, a fost lansat la
o pensiune din mirifica zonã a
Clisurii Dunãrii. Proiectul este cu atât
mai inedit cu cât îºi propune sã
conserve tradiþiile ºi obiceiurile unei
zone pe care de sute de ani românii
ºi sârbii o împart frãþeºte, în bunã
înþelegere. De altfel, partenerul lider
al proiectului „Pãstrãtorii tradiþiei”,
finanþat prin programul de
cooperare transfrontalierã România
–Serbia, este comuna Sviniþa, o
comunã în care populaþia
majoritarã este de etnie sârbã. Cel
mai frumos dintre obiectivele
proiectului este formarea a 120 de
pãstrãtori de tradiþie.
A fost o adevãratã sãrbãtoare ieri,
la o pensiune din superba ºi
pitoreasca zonã a Clisurii Dunãrii.
O sãrbãtoare dublatã de dansuri
populare tradiþionale ale unei zone
în care românii ºi sârbii convieþuiesc
de sute de ani într-o bunã înþelegere,
împletindu-ºi armonios viaþa ºi
tradiþiile populare. Proiectul
„Pãstrãtorii tradiþiei”, lansat pe
programul IPA de cooperare
transfrontalierã România –Serbia,
finanþat de Uniunea Europeanã are
ca partener lider comuna Sviniþa,
iar ca parteneri Asociaþia
Tommyland din Moldova Nouã ºi
municipalitatea din comuna
sârbeascã Biserica Albã. Cu o
valoare totalã de peste 460 de mii
de euro, proiectul îºi propune
conservarea patrimoniului cultural
comun ºi folosirea acestuia pentru
dezvoltarea economiei locale,
bazatã pe turism. La lansare au
venit ºi numeroºi proprietari de
pensiuni din zonã.
Printre rezultatele aºteptate de la
acest proiect ce se va finaliza la finele
anului viitor se aflã ºi instruirea unui
numãr de 162 de tineri ca pãstrãtori
de tradiþie care vor acþiona ca
promotori ai patrimoniului cultural
ºi vor învãþa despre folclorul
transfrontalier comun, despre
dansuri ºi meºteºuguri. De
asemenea va fi realizat ºi un album
transfrontalier cu atracþii turistice din
zonã, iar din comuna sârbã
partenerã, Biserica Albã, va fi

coordonatã o reþea de susþinere a
structurilor turistice locale. Partenerii
minunatului proiect au mai spus,
printre altele, cã nu vor lãsa niciodatã
spiritul Clisurii Dunãrii sã moarã.
Cei mai fericiþi vor fi, însã,
proprietarii de pensiuni, adevãraþii
beneficiari ai creºterii numãrului de
turiºti, dar ºi ai serviciilor
ansamblului româno –sârb de
pãstrãtori ai tradiþiei care vor dansa
într-un turneu prin toatã zona.
Ansamblul a dorit chiar sã ofere ºi
o monstrã de spectacol
inedit, care a smuls ropote
de aplauze.
Grupurile þintã vizate de
acest proiect sunt turiºtii
care viziteazã zona
transfrontalierã, tinerii care
respectã
tradiþiile,
operatorii de turism, dar ºi
comunitãþile locale din
regiunea mirificã a
Cazanelor
Dunãrii.
Pãstrãtorii tradiþiei vor fi cei
care vor veghea asupra
celui mai preþios tezaur
lãsat de înaintaºii noºtri,
sfintele tradiþii populare.

Iatã ce surprize pregãteºte Palatul Culturii
“Teodor Costescu” pentru aceastã toamnã

Serile de film Geo Saizescu s-au încheiat
sâmbãtã searã cu filmul “Astã searã dansãm în
familie”, o comedie româneascã savuroasã gustatã din
plin de publicul prezent la eveniment, mai ales cã
municipiul Drobeta Turnu Severin a fost unul din
oraºele unde s-au filmat câteva secvenþe din film.
„Serile de film Geo Saizescu se datoreazã generozitãþii
ºi înþelegerii pe care fiul domniei sale, actorul ºi
regizorul Cãtãlin Saizescu, le-a avut faþã de noi,
Palatul Culturii “Teodor Costescu”. Licenþele de
difuzare au fost oferite în mod gratuit pentru aceste
seri în semn de omagiu pentru Drobeta Turnu Severin,
oraº de care este legat maestrul Geo Saizescu. Îi
mulþumim pe aceastã cale regizorului Cãtãlin Saizescu
pentru acest lucru absolut onorabil ºi care ne-a bucurat
pe noi. Filmul din aceastã searã (n.r. sâmbãtã, 26
august) încheie seria estivalã a cinematografului
Grãdina de Varã, sperãm ca vara viitoare sã revenim
cu o serie de filme la fel de interesante ºi atractive
pentru severineni”, spune Sorin Vidan, managerul
Palatului Culturii “Teodor Costescu”.
Vineri searã a rulat în Grãdina de Varã a Palatului
Culturii “Teodor Costescu”, „Secretul lui Bachus”, un

film inspirat din viaþa lui Gheorghe ªtefãnescu, poreclit
“Bachus”, un gestionar care a fãcut avere în anii ’70 din
vinul falsificat cu apã ºi cu pastile aduse din Occident.
Pentru stagiunea din toamnã, Palatul Culturii “Teodor
Costescu” propune publicului severinean o serie de
spectacole ºi evenimente de bunã calitate: „În primul
rând pregãtim a doua ediþie a Festivalului Medieval, apoi
o stagiune de teatru, spectacole pentru copii, spectacole
pentru adulþi, poate ºi niºte concerte, spectacole de
magie, pentru copii avem o caravanã cinematograficã
gratuitã pentru lunile octombrie ºi noiembrie. Avem
colaborãri serioase cu Teatrul Naþional din Craiova, dar
ºi din Reºiþa, Bucureºti, Timiºoara. Ne bucurãm dacã
Primãria ºi Consiliul Local, domnul primar Marius
Screciu ºi domnul viceprimar Daniel Cîrjan vor
manifesta faþã de Palatul Culturii aceeaºi deschidere ºi
înþelegere ºi acelaºi sprijin constant cum au manifestat
ºi pânã acum. În noiembrie pregãtim Zilele Palatului
“Teodor Costescu” ºi sãrbãtorile de final de an. Avem o
agendã culturalã destul de bogatã, sper cã va fi bine prizatã
de publicul severinean. Palatul Culturii va rãmâne ºi pe
mai departe o instituþie extrem de deschisã faþã de fenomenul
cultural ºi artistic, educaþional”.
 Alexia M.
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Frecþii cu odicolon ____________ de Bibicu’

Moartea unui ziarist

* La sfârºitul acestei
sãptãmâni, a trecut la cele veºnice
dl GEORGE BUREÞEA, patronul

Cotidianului ºi Televiziunii
Datina, cele douã componente
ale trustului de presã cu acelaºi
nume, care au marcat, la vremea
întemeierii lor, câteva veritabile
premiere în presa mehedinþeanã.
Auzisem cã suferã de o boalã care,
de obicei, nu iartã, dar, ºtiindu-i
tenacitatea pe care o punea în tot
ceea ce face, nu credeam cã îi va
ceda aºa uºor. Jurnalist cu o
imensã experienþã, probabil
singurul din vechea generaþie
care mai rãmãsese pe... baricade
în Mehedinþi, George Bureþea a
încercat, în anii deosebit de
tensionaþi ce au urmat
evenimentelor din 1989, sã
impunã ºi sã menþinã, prin actul
de presã, un minim ºi necesar
echilibru în plan social, fãrã de
care nici ideea de construcþie, nici
cea de reformã, nici cea de
tranziþie cãtre democraþie nu erau

posibile. Personal, pot spune cã
lui George Bureþea îi datorez, în
bunã mãsurã, cariera de jurnalist.
Am lucrat împreunã, între 1990 ºi
1995, în redacþia cotidianului
Datina, unde m-a chemat ºi m-a
primit deschis, fãrã rezerve,
convins fiind cã gazetãria nu era
pentru mine, aºa cum susþineam,
doar un hobby uitat din vremea
studenþiei. Au fost ani frumoºi ºi
fructuoºi, în care am avut foarte
multe de învãþat despre aceastã
nobilã ºi complexã profesiune, de
la domnia-sa ºi de la formidabila
echipã de gazetari, pe care Datina
o avea în anii ‘90. A venit, la un
moment dat, ºi momentul
despãrþirii, impus de revenirea
mea la catedrã, dar respectul ºi
preþuirea reciproce îmi place sã
cred cã au rãmas, lucru probat,
de altfel, ºi de colaborãrile pe care
le-am avut cu domnia-sa dupã
acest moment. Prin dispariþia lui
George
Bureþea,
presa
mehedinþeanã pierde pe unul din
veritabilii ei profesioniºti, devotaþi,
iatã, pânã la sacrificiu, acestui
esenþial domeniu interreglator al
relaþiilor sociale. Odihneºte-te în
pace, domn’ George! Fie ca
bunul Dumnezeu sã te aibã, pe
veci, în paza Sa!
* Ne-a vizitat þara, pentru aproape
o zi, proaspãtul preºedinte al
Franþei, Macron ºi nu mai ºtiu cum,
însoþit de nu tocmai... proaspãta
sa soþie (ºi, n’est-ce pas? primã
damã!). S-au fãcut multe glume în
spaþiul public, cu aceastã

ocaziune. La unele s-a putut râde,
cu ceva sforþãri, la altele, în sfârºit,
au fost oaspeþii noºtri ºi, mai ales
gintã latinã fiind, e bine sã ne mai
reþinem. Deocamdatã. Pentru cã,
la o primã evaluare, liderii francezi,
indiferent din ce zonã politicã
provin, nu se dezmint. Ei afiºeazã
aceeaºi aroganþã, vin aici ca vãtafii
pe moºii, în ideea de a impune
niºte reguli în domeniul afacerilor
ºi de a-ºi asigura niºte zone de
interese ºi de dominaþie
neocolonialã fãrã probleme sociale
ºi politice ºi, dacã se poate, fãrã
convulsii de altã naturã. ªi unde-i
terenul mai propice pentru aºa ceva
decât aici, la Porþile Orientului,
unde totul este luat la modul
neserios? Aici, la Gurile Dunãrii, la
Babele, la Marea cea Neagrã...
Surse cicã bine informate zic cã
franþuzului nu prea i-a mers. Dar
poþi sã ºtii, la cât de jegos
oportunist e neamþul?!
* Despre pensii, în general, ºi
despre pensii special-nesimþite în
special, vorbeam sãptãmâna trecutã
cã se vor lãmuri, probabil, pânã la
1 octombrie. Nu va fi, din nefericire,
aºa. ªi asta, pentru cã, din ultimele
declaraþii ale liderilor coaliþiei de
guvernare, chestiunea nu se va
tranºa mai devreme de 1 decembrie.
Dacã nu cumva ceva mai târziu.
Pentru cã lumea este din ce în ce
mai enervatã de aceastã continuã
bâjbâialã a actualilor guvernanþi –
guvernanþi care au, desigur, partea
lor de vinã pentru situaþia creatã –
este bine sã reamintim cã toate

guvernãrile perindate pe la
conducerea þãrii, începând cu
faimoasa guvernare CDR din
perioada 1997- 2000, ºi-au adus
contribuþia la înrãdãcinarea
haosului în zona pensiilor. Toþi
bãieþaºii ajunºi la butoane, cu
clientela lor cu tot, ºi-au asigurat
pensii dupã cum au vrut muºchii
lor. Unii au ieºit la pensie cu un
cuanrtum echivalent cu ultimul
salariu (în vremea CDR), alþii cu
pensii mult mai mari decât li s-ar fi
cuvenit, ba chiar cu pensii ce
depãºeau cu mult cuantumul
ultimului salariu. Deci, stimaþi
concetãþeni ºi fraþi cãuzaºi, nu
trageþi doar în... pianist! Luaþi-i în
vizor pe toþi cei care se fac vinovaþi
de aceast haos ºi care acum
chibiþeazã, crezând cã-s hazoºi
nevoie mare, de pe margine. Aºa e
drept, aºa e sãnãtos!
* Abia fãcu duiosul Tudorel
Toader câþiva paºi ceva mai vizibili
cãtre adoptarea legilor justiþiei, cãi sãrirã în cap „rezistenþii”, purtãtorii
de haºtag, de diez, cum ar veni,
care începurã sã-ºi facã de lucru
prin Piaþa Victoriei ºi prin alte pieþe,
mai mult sau mai puþin celebre, de
prin þarã. Desigur, în ideea de a
apãra... independenþa Justiþiei, mai
exact, soarta binomului. ªi, dacã
vreþi ºi mai exact, scaunul ºi
popoul madamei din fruntea DNA.
Pe care, pare-se, nici actualii ei
proteguitori din ambasade, dacã ar
vrea, nu ar mai putea-o clinti.
Doamne, apãrã ºi pãzeºte!
Bibicul (p.cf., Eugen Mãicãneanu)
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politicã localã

PNÞ-CD Mehedinþi ºi mâna sa
de vechi membri de partid
PNÞ-CD Mehedinþi a trecut în ultimii ani printr-o perioadã extrem de
dificilã din toatã existenþa sa. Partidul a fost dominat atât de lupte
interne, cât ºi de o inactivitate evidentã, atitudine care ºi-a pus hotãrât
amprenta asupra evoluþiei sale. La conducerea partidului s-au perindat
mai mulþi politicieni, niciunul dintre ei nereuºind sã redreseze
formaþiunea. Rezultatele electorale din ultimii ani au confirmat aceastã
neimplicare, PNÞ-CD Mehedinþi diminuându-ºi constant numãrul
aleºilor locali obþinuþi. Partidul intrase într-un soi de fundãturã politicã,
de unde nu se întrevedea nicio perspectivã de ieºire. Situaþia era
oarecum paradoxalã, în condiþiile în care PNÞ-CD Mehedinþi a fost un
partid important pe scena politicã localã, o formaþiune care nu doar cã
a beneficiat, la un moment dat, de o mare încredere electoralã, dar care
a ºi obþinut aleºi de toate felurile: parlamentari, primari, consilieri
judeþeni ºi locali.
Idealiºti ºi oportuniºti Mehedinþi a mai rãmas o mânã de
Scãderea cotei electorale a þãrãniºti autentici, veritabili, care
partidului a coincis cu diminuarea continuã sã creadã cu adevãrat în
acest partid ºi care nu altui partid.
Mihai Ghebaurã, ºi Cornel Meilescu
sunt douã nume, doi vechi þãrãniºti
care au menþinut aprinsã flacãra
creºtin-democraþiei în judeþ ºi care
ºi-au pãstrat speranþa în renaºterea
acestui partid. Ei au fost adevãraþii
þãrãniºti care în ultimii ani nu au
abandonat partidul în momente grele
ºi, mai mult decât atât, nu ºi-au
pierdut încrederea, rãmânând
verticali în crezul lor politic.
forþei acestuia în teritoriu, PNÞ-CD
Nu de foarte mult timp, PNÞ-CD
Mehedinþi fiind pus în situaþia de a- Mehedinþi este condus de cãtre
i fi slãbite vizibil organizaþiile Victor Gurbinã (foto), un þãrãnist la
teritoriale. Multe dintre acestea nici fel de vechi, dar despre care nu se
mãcar nu mai existau din punct de ºtie prea multe, pentru cã pânã la
vedere statutar. În PNÞ-CD preluarea ºefiei partidului acesta nu
Mehedinþi s-au înscris, de-a lungul era un politician al judeþului.
anilor, mulþi oameni. Unii dintre ei Numirea în funcþia de preºedinte a
au crezut sincer în valorile creºtin- lui Victor Gurbinã nu a condus la o
democraþiei, în idealurile partidului, întãrire a PNÞ-CD Mehedinþi.
ºi au luptat cu hotãrâre pentru Rezultatul electoral foarte slab
acestea. Alþii, în schimb, au fost înregistrat la alegerile locale de anul
oportuniºti, care au urmãrit doar trecut aratã cã PNÞ-CD Mehedinþi
anumite scopuri personale, nu mai are nici suport electoral, nici
materiale. Dupã ce partidul nu a mai oameni care contribuie la
fost la guvernare ºi în legislativul consolidarea sa politicã în judeþ.
þãrii, cei care au profitat de anumite
Este puþin probabil, în aceste
avantaje l-au pãrãsit fãrã niciun condiþii, cã preºedintele Victor
regret. Aºa s-a ajuns ca PNÞ-CD Gurbinã poate sã renascã acest
Mehedinþi sã-ºi reducã substanþial partid istoric, un partid care, întrrândurile, sã nu mai fie un partid un anumit moment, a dominat viaþa
activ ºi atractiv, pentru cã nu mai politicã a judeþului Mehedinþi prin
putea oferi o perspectivã realã pentru liderii ºi aleºii sãi, dar mai ales un
ocuparea anumitor funcþii.
partid în care a existat oameni care
Foarte puþini vechi þãrãniºti
au avut într-adevãr un crez politic.
În actuala componenþã a PNÞ-CD
 Mircea Popescu
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SENATORUL PSD DE
MEHEDINÞI LIVIU MAZILU
A DESCHIS CABINET
PARLAMENTAR LA ORªOVA

Liviu Mazilu, senator PSD
de Mehedinþi a inaugurat azi,
cabinetul parlamentar din
municipiul Orºova.
La eveniment au participat Aladin
Georgescu, preºedintele PSD
Mehedinþi, deputatul PSD
Alexandru Bãlãnescu,Ionicã Negru,
vicepreºedinte al Consiliului
Judeþean Mehedinþi, primarul
municipiului Orºova, Marius
Stoica, consilieri locali, primari din
localitãþi limitrofe Orºovei,
membrii ai echipei PSD Mehedinþi,
reprezentanþi ai mass media.
Senatorul Liviu Mazilu a declarat
cã, deschiderea acestui cabinet ,
reprezintã respectarea unei
promisiuni fãcute oamenilor din
Orºova, dar ºi a comunitãþilor din
Clisura Dunãrii, pentru a fi mai
aproape de aceºtia, pentru a putea
sã se implice în soluþionarea, cu
ajutorul colegilor parlamentari ºi a
echipei PSD Mehedinþi a
problemelor cetãþenilor. Liviu
Mazilu a subliniata faptul cã, atât
Orºova ca ºi întreaga Clisurã
înseamnã o parte extraordinar de
frumoasã a judeþului Mehedinþi,
foarte importantã în vederea
dezvoltãrii judeþului, ºi care meritã
toatã atenþia ºi efortul, în vederea
realizãrii acestui deziderat.
Senatorul Liviu Mazilu aratã foarte
deschis cã doreºte sã punã la

dispoziþia oamenilor din aceastã
parte a Mehedinþiului experienþa sa
în administraþie publicã, ºi pârghiile
oferite de statutul de senator al
României în folosul comunitãþii
locale. Desigur, senatorul Mazilu
este disponibil ºi deschis pentru toþi
locuitorii judeþului Mehedinþi, dar
pentru ca judeþul Mehedinþi sã se
dzvolte, turismul însemnând o cale
foarte bunã, în acest scop, este
nevoie de o atenþie deosebitã pentru
punerea în valoare a acestor zone.
Aladin Georgescu, preºedintele
PSD Mehedinþi a dclarata:,,În acord
cu promisiunea fãcutã în campania
electoralã, domnul senator, Liviu
Mazilu, a inaugurat astãzi un birou
parlamentar în municipiul Orºova,
care consider cã va fi util atât
orºovenilor, cât ºi locuitorilor din
Clisura Dunãrii.
Îl felicit pe domnul senator pentru
faptul cã ºi-a respectat promisiunea
fãcutã locuitorilor acestei zone, prin
aceasta dovedind consecvenþã în
cuvântul dat, dar ºi respect pentru
oameni . Aºtept ca acest birou
parlamentar sa fie util, oamenii sã
sesizeze problemele pe care le
întâmpinã, fiind cunoscut faptul ca
domnul senator, Liviu Mazilu, a fost
mereu în mijlocul oamenilor, a fost
receptiv la problemele lor, cum de
altfel sunt convins cã va fi ºi în viitor.
 G. P.
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„Art. 26.
(1) Autoritãþile publice respectã ºi
ocrotesc viaþa intimã, familialã ºi
privatã.
(2) Persoana fizicã are dreptul sã
dispunã de ea însãºi, dacã nu încalcã
drepturile ºi libertãþile altora, ordinea

publicã sau bunele moravuri”.
(Constituþia României - Viaþa intimã,
familialã ºi privatã - Articolul 26).
Starea de confuzie în care, de
aproape 28 de ani este þinut poporul
român a devenit stare oficialã
„normalã”. Cetãþenii României nu mai
au încredere în Statul Român pentru
cã Statul Român ºi-a bãtut prea des
joc de ei, minþindu-i. Populaþia
României a ajuns turmã electoralã,
sclavã nu doar a ocupanþilor strãini, ci
ºi a corporaþiilor farmaceutice
multinaþionale.
Institutului
„Cantacuzino”, atât cât i s-a permis sã
„trãiascã” a fost o citadelã de prestigiu
a stãrii de sãnãtate pentru cetãþenii
României ºi urmaºii lor. A fost, însã,
ºi buturugã incomodã în calea
concernelor farmaceutice agresoare,
drept pentru care i s-a administrat un
„vaccin” letal, similar - prin efect - cu
cel care se injecteazã astãzi copiiilor.
Victimei, i-a rãmas doar numele, agãþat
pe firmã. Copiii sunt vaccinaþi cu
substanþe incomplet ºi insuficient
experimentate, deci transformaþi în
cobai ºi ajunºi subiecþi ai eugeniei
promovate de Noua Ordine Mondialã.
Au fost importate vaccinuri din zone
ale planetei care nu au nimic comun
cu condiþiile de viaþã din România ºi

atitudini

Vaccinuri sau eugenie?
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aplicate pruncilor, la recomandarea
unor medici, fie incompetenþi, fie
incomplet informaþi, dar - sine die -,
contra comisioane substanþiale. Au
fost ºi cazuri de deces ale unor copii.
În cele ce urmeazã, vã
prezentãm opinii diferite despre
subiect, fiecare „baricadã”,
având argumentele ei. Valorile
naþionale au ajuns þinte preferate
ale neprietenilor Neamului
Românesc. Acum a venit rândul
urmaºilor, copiii. Departe de a
ne poziþiona de o parte sau de
cealaltã a vreuneia dintre
„baricade”, suntem conºtienþi cã
adevãrul este deliberat învãluit
de
ceaþa
intoxicãrii
informaþionale. Vã rugãm sã
citiþi cu atenþie materialele
prezentate ºi sã le analizaþi.
Concluziile ºi deciziile vã
aparþin în totalitate. (Redacþia
ART-EMIS).
Mihai Tudose, Prim ministrul
Guvernului României
„Premierul Mihai Tudose a avut o
reacþie extrem de criticã la adresa
pãrinþilor care nu îºi vaccineazã copiii.
ªeful executivului chiar a sugerat cã
aceºtia ar trebui sã fie decãzuþi din
drepturile pãrinteºti: « Din punctul
meu de vedere personal, vã spun cã
acel pãrinte care refuzã vaccinarea ºi
pune în pericol inconºtient viaþa
copilului, decide el asupra copilului,
dacã face sau nu poliomielitã, face
sau nu rujeolã, moare sau nu, eu cred
cã aici tot ce înseamnã servicii
sociale, protecþia copilului. Alþi pãrinþi
sunt decãzuþi din drepturi pentru fapte
mult mai puþin grave. Când un pãrinte
îºi condamnã copilul practic la
moarte, nu ºtiu în ce mãsurã se mai
poate vorbi despre drepturi
pãrinteºti»”. Nici doctorii care s-au
declarat împotriva vaccinãrii nu au
scãpat de critica premierului. „Nu
ºtiu dacã aceia sunt chiar doctori.
[...] Sunt soluþii care þin de bunul
simþ, dar la care trebuie þinut cont ºi
de tot ce înseamnã cadrul legal. ªi
o anchetã a celor în drept de la
protecþia copilului, de la asistenþa
socialã, dar foarte bine fundamentat
juridic”[1].

[1] http://www.activenews.ro/articol.php?a=144971
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Paul Hitter : „Jur cã nu vã voi
lãsa sã mi-l luaþi, sau dacã mi-l
luaþi, voi lua ºi eu câþiva dintre
voi!”
Dupã mesajul insinuant al prim
ministrului României, care a insinuat
cã statul va lua copiii pãrinþilor care
refuzã vaccinarea, artistul plastic
român Paul Hitter a reacþionat dur:
„Jur cã nu vã voi lãsa sã mi-l luaþi,
sau dacã mi-l luaþi, voi lua ºi eu câþiva
dintre voi! [...] Prim ministrul Tudose,
a dat o declaraþie, în care spunea cã
se gândeºte la decãderea din
drepturile parentale a celor care nu îºi
vaccineazã copiii. Mi se pare o
declaraþie foarte periculoasã. Foarte
periculoasã pentru o ºleahtã de
politicieni, ºi aici mã refer la toþi, dar
absolut la toþi, care nu au reuºit în 27
de ani nici mãcar sã termine o
autostradã pentru noi ºi viitorul
copiilor noºtri. Nu au reuºit sã ne ofere
un standard de viaþã ridicat astfel încât
sã ne putem creºte copiii fãrã griji. Nu
au reuºit sã construiascã niºte spitale
ca lumea. Ne-au alungat din þarã, neau supt toatã viaþa din noi. Ne-au
vândut corporaþiilor strãine, corporaþii
care storc creiere româneºti pe bani
puþini ºi fãrã sã plãteascã taxe. Ne-au
vândut lemnul. Ne-au vândut
pãmântul. Sufletele ni le-au vândut.
ªi acum, la ordinele Big Pharma,
jigodiile astea, vin ºi vor sã ne ia copiii
dacã nu îi vaccinãm. Dacã nu îi
vaccinãm cu niºte vaccinuri produse
de strãini, pline de chimicale,
vaccinuri despre care nu se ºtie dacã
fac bine sau mai mult rãu. Pãi voi aveþi
tupeul sã veniþi sã ne luaþi copiii
animalelor? Eu am un copil. Jur în faþa
oamenilor ºi a lui Dumnezeu cã mi-l
voi apãra cu preþul vieþii. Jur cã nu vã
voi lãsa sã mi-l luaþi, sau dacã mi-l
luaþi, voi lua ºi eu câþiva dintre voi.
Am impresia cã începeþi sã vã jucaþi
cu focul bãieþi! Voi chiar consideraþi cã
mai sunteþi credibili? Din poziþia în care
sunteþi, poziþia de trãdãtori, de hoþi
spurcaþi, de nenorociþi, voi mai veniþi
ºi ne þineþi lecþii despre cum sã ne
creºtem copiii? O ºcoalã ca lumea nu
aþi fost în stare sã faceþi. Se zbat copiii
în sãrãcie, de aia mor de rujeolã, nu
pentru cã ar face rujeolã pur ºi simplu,
ci pentru cã sistemul lor imunitar este

atât de slãbit de otrãvurile din alimente
încât nu mai luptã. Mai aveþi un pic ºi
veþi spune cã ºi dacã te trage curentul
trebuie sã te vaccinezi. ªi presa? Presa?
Alþi trãdãtori care ne bagã rahatul ãsta
pe gât. Aºa aþi fãcut ºi când a fost gripa
porcinã! Eu nu am uitat! Urla presa de
mama focului, cã murim de la gripa
porcinã, sã ne înþepãm neapãrat. Ca
pânã la urmã, sã aparã declaraþia O.M.S.
care spunea cã de fapt companiile Big
Pharma au dus toatã aceastã campanie.
Cât despre proºtii care pun încã botul la
rahaturile astea, ce sã zic, dacã va fi cazul,
pentru a-mi apãra copilul, vã voi da ºi
vouã în cap. Voi, spuneþi cã noi, cei care
refuzãm vaccinurile suntem retrograzi...
mã scuzaþi, dar nu noi, ci voi sunteþi
tâmpiþi cu acte în regulã, atunci când vã
încredeþi în aceste bestii care ne omoarã
zilnic, picãturã cu picãturã. Asta este de
fapt datoria mea de pãrinte ºi de tatã. Sã
adun informaþiile, sã le filtrez, ºi sã fac
ce cred eu cã este mai bine pentru
copilul meu. Dacã vã pasã atât de mult
de noi ºi de copiii noºtri, de ce ne otrãviþi
cu E-uri? Aveþi vre-o explicaþie
plauzibilã? Mucles. Ruºine sã vã fie
criminalilor. Vã aºtept la uºã cu Poliþie,
Mascaþi, doctori, ce vreþi voi, eu vã dau
în scris cã veþi regreta.
ªi sunt mulþi ca mine. Hai mai agitaþi
rahatul bãieþi, hai, intraþi în cartiere sã
ne luaþi copiii. Intraþi în sate sã ne luaþi
copiii bãieþi. Hai mãi bãieþi, omorâþine pe toþi, luaþi-ne copiii, hai sã vã
vedem ce puteþi. Dar pe când un sistem
educaþional naþional cu adevãrat
competitiv? Pe când veþi reuºi sã
aduceþi oamenii plecaþi afarã înapoi
în þarã? Pe când veþi avea Respect
pentru România ºi pentru Români? Pe
când veþi lupta cu adevãrat pentru
propãºirea þãrii ºi a poporului? Pe
astea când le faceþi? Dupã ce ne luaþi
copiii? Dar cu Agricultura ce faceþi
bãieþi? Dar apele þãrii? Dar toate
resursele vândute pe nimic? Flota?
Armata când o puneþi pe picioare? Dar
niºte zeci de mii de parcãri când veþi
rezolva? Dar canalizare la sate când
faceþi? Îi vaccinaþi de rujeolã ºi copiii
se cacã în curte în weceuri din lemn.
Pãi cum facem mãi Tudose, Tibi
dragã? Ce încredere vreþi sã avem în
voi? Eu unul nu pot.
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Dragnea Cel Mare ºi realizat la 27 de ani
Dacã Dragnea avea tot ce-i
trebuie ce a cãutat în politicã? ªi nu
pe orice post, ci pe cel de prefect.
Adicã unde e nevoie de specialiºti cu
experienþã, nu de tineri care îºi
forjeazã mâna în administraþia publicã
localã. Din pãcate, posturile de
prefecþi nu au fost decât pentru piloºi
ºi în mare parte lipsiþi de experienþã
în orice activitate de administraþie
publicã localã. Numai coada de la
mãturã ºi femeia de serviciu nu a fost
prefect în þara asta. Poate doar dacã
nu au avut susþinere politicã sau din
altã parte. Poate de la servicii.
Aºadar, sã o lase mai moale ºi Liviu
Dragnea cu afacerile de milionar la 27
de ani, pentru cã a povestit un flãcãu
analist pe la realitatea tv, poate chiar
unul dintre patroni, cã în momentul în
care Dragnea a venit în Bucureºti sã
se înroleze în PSD, de la PD, era
îmbrãcat în felul urmãtor: sandale cu
ºosete flauºate. Alea care se împut,
când e soare pe afarã. Probabil cã din
acest motiv a ºi folosit sandale. De
asemenea, viitorul pesedist Liviu
Dragnea avea pantaloni la dungã ºi o
jachetã de vinilin. Dacã ãsta e costum
de om cu posesiuni hoteliere, trei
restaurante ºi alte spaþii, rezultã ori cã

minte ori cã pe sub Armani se vede
gulerul de cãmaºã de cânepã.
Nu ºtim pe cine vrea sã ducã de
nas Liviu Dragnea cã e mare om de
afaceri ºi cã e un fel de Bill Gates al
afacerilor de Teleorman, în care a
intrat de jos ºi de mic ºi în care a ajuns
aºa de mare, peste ani, de nu mai ºtie
nici el când a fost mic ºi când a ajuns
mare. Când a ajuns mare, pentru cã
aºa crede, Liviu Dragnea simte nevoia
unei biografii romanþate care sã
ascundã originile sale mai puþin clare
ºi epoca în care umbla în ºosete
flauºate ºi sandale, geacã de vinilin
ºi pantaloni la dungã. Este imaginea
tractoristului model de Teleorman ºi
nicidecum a omului cu proprietãþi
hoteliere sau trei restaurante ºi alte
spaþii comerciale.
Ori Liviu Dragnea se dã singur de
gol ºi ne spune cã face parte din
categoria celor care s-au ridicat din
þãrânã, având în nas un subtil simþ al
capitalismului ºi al afacerilor în
democraþie. Cine ºtie, poate cã aºa sa nãscut omul de afaceri Liviu Dragnea,
care mai apoi s-a fãcut politician. Sau
poate cã i s-a propus de cãtre Bãsescu
sã fie politician. Dupã cum se ºtie,
politicienii ºi partidele cautã oameni

cu bani care sã îi ajute, care sã
finanþeze partidele ºi diferite activitãþi.
Este posibil ca ºi intrarea lui Dragnea
în politicã sã se fi realizat tot pe acelaºi
raþionament. Oricum cine a avut mulþi
bani a avut ºi succes în politicã. Au
fost ºi reþetele pe invers, în care au
intrat pârliþi în politicã ºi au ieºit bogaþi.
Dar ºi atunci nu au intrat în politicã
doar cu sãrãcia ºi dorinþa de înavuþire.
Cu siguranþã cã nu e suficientã
sãmânþa parvenitismului, ci ºi niscaiva
pile. Adicã fãrã informaþii ºi fãrã
susþinere, un cerc de proptele este foarte
greu nu numai în politicã, ci ºi în orice
domeniu de activitate. Chiar ºi la privat.
Poate cu excepþia multinaþionalelor,
care cautã roboþi umani, care sã îºi
dea viaþa pentru firmã.
În cele din urmã Dragnea a simþit
nevoia sã iasã public ºi sã transmitã
poporului cã e tot un social-democrat
bogat, dar care se gândeºte la sãraci.

Aºa cum a fost ºi Adrian Nãstase ºi
Victor Ponta sau Mircea Geoanã.
Cum de toþi politicienii sunt foarte
bogaþi? Aproape toþi îºi aduc aminte
în mod subit ce mai afaceri fãceau ei
înainte de a intra în politicã. Unii au
fãcut primul milion de pe vremea în
care se aflau la grupa mijlocie, la
grãdiniþã. Probabil erau proprietarii
spaþiului în care funcþiona grãdiniþa
ºi pe care îl închiriaserã cu zeci de
mii de euro pe lunã primãriei!
Pe principiul existenþei maselor
tâmpe de alegãtori mizeazã ºi Liviu
Dragnea când ne vinde gogoºile cu
viaþa lui de afacerist precoce de
Teleorman, care a crescut la boierie câþi
alþii în ºapte vieþi. S-a ridicat din
drumurile pline de colb din Teleorman
ºi a mers la Capitalã pentru a se face
om mare în PSD. Mare a devenit, la
caracter trebuie sã mai ia viagra.
 ªtefan Bãeºiu
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Liceenii români pot aplica
pentru bursa FLEX 2018-

Ambasada Statelor Unite în
România, alãturi de Consiliile
Americane pentru Educaþie
Internaþionalã (American Councils
for International Education) ºi de
Ministerul Educaþiei Naþionale,
invitã liceenii cu cetãþenie românã
sã participe la programul Future
Leaders Exchange Program (FLEX)
2018-2019. Ministerul Educaþiei
Naþionale va promova, prin
intermediul inspectoratelor ºcolare
judeþene, Programul FLEX în
liceele româneºti.
Programul de schimb de
experienþã FLEX este finanþat de
Departamentul de Stat al Guvernului
Statelor Unite ale Americii ºi îºi
propune sã ofere liceenilor români
ocazia de a trãi în cadrul unei familii
americane ºi de a studia într-un
liceu american pe parcursul anului
ºcolar 2018-2019. Participarea la
Programul FLEX, aflat la al treilea
an de existenþã în România, este
gratuitã. În primii doi ani de
implementare, FLEX România a oferit
burse unui numãr de 49 de liceeni
români din diferite judeþe ale þãrii,
care au locuit ºi învãþat în Statele
Unite ale Americii, în state precum
Washington, Texas, Colorado,
California, Ohio, Pennsylvania
sau Maine.
- Programul se adreseazã în egalã
mãsurã ºi liceenilor cu dizabilitãþi,
care sunt invitaþi sã candideze online.
Ce este programul FLEX?
Programul FLEX a fost creat de
Congresul Statelor Unite în 1992,
fiind în al 25-lea an de existenþã.
Programul presupune parcurgerea
unui schimb de experienþã cu
durata de un an în Statele Unite ale
Americii. Astfel, fiecare bursier va
locui timp de un an de zile ca

membru al unei familii americane
ºi va studia într-un liceu american,
având toate costurile acoperite prin
program. În 2018-2019, la nivel
global, aproximativ 800 de liceeni
vor învãþa în SUA în cadrul
programului FLEX.
Cine finanþeazã programul?
Finanþarea aparþine în totalitate
Guvernului Statelor Unite iar
programul este administrat de Biroul
Educaþional ºi Cultural (ECA) din
cadrul Departamentului de Stat. ECA
încurajeazã înþelegerea dintre
cetãþenii Statelor Unite ºi cetãþenii
celorlalte state. Programul FLEX
este sprijinit la nivel local de cetãþeni
ºi licee din Statele Unite ale Americii
ce gãzduiesc, educã ºi sprijinã
liceeni fãrã a primi vreo
compensaþie financiarã.
Criterii de eligibilitate:
Competiþia este deschisã liceenilor
care îndeplinesc urmãtoarele
condiþii cumulative:
- au cetãþenie românã;
- sunt nãscuþi între 15 iulie 2000
ºi 15 iulie 2003;
- sunt actualmente în clasele a IXa, a X-a sau a XI-a
- studiazã limba englezã în liceu;
- îndeplinesc criteriile pentru a
obþine viza SUA ºi nu au stat în SUA
mai mult de 3 luni în ultimii 5 ani
Candidaturile se depun online pânã
pe 17 octombrie 2017 aici: https:/
/ais.americancouncils.org/flex
Informaþii complete despre
program pot fi obþinute pe e-mail
(flexromania@americancouncils.eu)
ºi pe site-ul www.americancouncils.ro.
Persoanã de contact program
FLEX: Eliza Chirilã, Country
Representative, 0769/696.698
(L-V: 9:00-17:00).
BIROUL DE COMUNICARE

Lupte, jonglerii cu foc...
istoria folosirii pãsãrilor la vânãtoare
ºi sã participe la demonstraþii de zbor.
Pentru copii va exista o zonã special
amenajatã unde organizatorii au
pregãtit diverse concursuri ºi jocuri
interactive. ªi adulþii sunt provocaþi
în diverse jocuri ºi concursuri

 urmare din pag. 3

medievale, gen “Cufãrul ºi Sacii” joc viking, “Banca ºi Tigaia”,
“Aruncarea Potcoavei”, “Cel mai
puternic om din cetate”. Tot sâmbãtã,
sunt prinse în program demonstraþii
de pregãtire a trupelor împotriva
asediului - formaþii de luptã,

ANUNÞ PUBLIC PRIVIND SOLICITAREA AVIZULUI DE
GOSPODÃRIRE A APELOR
SECOM SA anunþã publicul interesat asupra depunerii solicitãrii
de emitere a avizului de gospodãrire a apelor pentru finalizarea
proiectului -Modificare proiect- “Reabilitare, extindere ºi modernizare
sisteme de alimentare cu apã ºi canalizare în judeþul Mehedinþi,
aglomerarea Baia de Aramã, traversare pârâu Bulba”, propus a fi amplasat
în intravilanul oraºului Baia de Aramã, judeþul Mehedinþi.
Informaþiile privind proiectul propus pot fi consultate la Administraþia
Naþionalã “Apele Române”, Administraþia Naþionalã de Apã-Jiu din
Craiova, str. Nicolae Romanescu nr. 54 ºi la sediul SECOM SA, str.
Carol I nr. 53, în zilele de luni-vineri, între orele 08:00-14:00.
INFORMARE
În conformitate cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare, Titularul investiþiei, Comuna
OPRIªOR, judeþul Mehedinþi intenþioneazã sã solicite la A. N. APELE
ROMÂNE –Administraþia bazinalã de apã Jiu, aviz de gospodãrire a
apelor, pentru realizarea lucrãrilor „ADUCÞIUNE APÃ PENTRU
SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APÃ ªI BRANªAMENTE, în localitatea
Opriºor, comuna Opriºor, judeþul Mehedinþi”, amplasate în bazinul
hidrografic Dunãre, comuna Opriºor, judeþul Mehedinþi.
Aceastã investiþie este nouã.
Persoanele care doresc sã obþinã informaþii suplimentare cu privire
la solicitarea avizului de gospodãrire a apelor pot contacta solicitantul
de aviz la adresa menþionatã mai sus sau la telefon 0756. 120148, 0756.
120147, 0756. 120145, 0756. 120146.
Persoanele care doresc sã transmitã informaþii, sugestii ºi recomandãri
se pot adresa solicitantului primarul comunei Opriºor, Gîrleanu
Constantin, dupã data de 17.08.2017.

INFORMARE
Aceastã informare este efectuatã de PRIMÃRIA COMUNEI TÎMNA cu
sediul în TÎMNA, comuna TÎMNA, judeþul Mehedinþi, ce intenþioneazã sã
solicite la SGA Mehedinþi, aviz de gospodãrire a apelor pentru realizarea
proiectului “Sistem de alimentare cu apã în satul Tîmna, comuna Tîmna,
judeþul Mehedinþi”, sat TÎMNA, comuna TÎMNA, judeþul Mehedinþi.
Aceastã investiþie este o investiþie nouã prin PNDR.
Aceastã solicitare de aviz este conformã cu prevederile Legii Apelor
nr. 107/1996, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Persoanele care doresc sã obþinã informaþii suplimentare cu privire
la solicitarea avizului de gospodãrire a apelor pot contacta solicitantul
de aviz la adresa menþionatã sau la telefon 0252 375 001.
Persoanele care doresc sã transmitã observaþii, sugestii ºi
recomandãri se pot adresa solicitantului dupã data de 30 august 2017.
Primar Ion Cioarã
demonstraþii scenice de arte marþiale
istorice europene, demonstraþii de
tãiere cu arme ascuþite, dar ºi o
reconstituire istoricã de bãtãlie
„Cucerirea Cetãþii Severinului de cãtre
Vlad Dracul”. Seara se încheie cu
recital susþinut de Truverii ºi un
spectacol de jonglerii de foc.
Activitãþile continuã ºi în ultima zi

a festivalului. În plus, vor avea loc
ateliere interactive ºi ºcoalã de tir cu
arcul, iar membrii Clubului de
Echitaþie Transilvania vor face
demonstraþii de dresurã cu cai ºi
prezentare a interacþiunilor om-cal
de-a lungul istoriei. Istoricul Andrei
Fãrcaº va vorbi despre “Istoria
Ineditã a Cetãþii Severinului”.
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ÎNDURERATÃ ADUNARE!
salutar împreunã sã celebrãm
profesorii în fiinþã, sau sã îi
comemorãm pe cei trecuþi în
nefiinþã. Spiritul pe care ei l-au
indus în noi este luminã ºi balsam
deopotrivã; este ceea ce
supravieþuieºte naturii umane
trecãtoare. Vulnerabil ca noi toþi,
profesorul Tupan a cedat acestei
naturi, s-a supus devenirii, marii
treceri. Rãmâne însã treazã
amintirea unui om de mare
distincþie, ce emana rigoare prin
Am aflat cu stupoare ºi toate modurile sale de expresie:
profundã durere vestea trecerii în gestul ferm, privirea scânteietoare,
nefiinþã a profesorului-diriginte Ion frazarea apãsatã, explicitã ºi perfect
Tupan. Reîntâlnisem cu puþin timp articulatã. Nu era prozaic, nu rostea
în urmã un om fragil, dar cu multã platitudini. În matematicã, avea un
viaþã interioarã, ce nu lãsa sã se sens acut al fenomenului rar, al
întrevadã adevãratul spectru al contra-exemplului, pe care ne
suferinþei. Ne-a întâmpinat cu încuraja sã-l descoperim. Pentru cã
nobilã discreþie, zâmbitor ºi stã în puterea unui singur fapt
protector. Profesorul Tupan a particular, al negaþiei cruciale, sã
marcat profund destinul fiecãruia invalideze Universalul. Tot astfel
dintre noi. Ne-a oferit acea cum adeverirea Universalului stã tot
perspectivã abstractã fãrã de care în negaþie, dar în cea redusã
nu se poate rezuma îndeajuns perpetuu la absurd. Profesorul
concretul: acel „ochi în virgin Tupan s-a ridicat în cele din urmã
triunghi tãiat spre lume”, dupã la Universal, negând parcã
spusa poetului-matematician Ion arbitrarul, vremelnicul, teluricul.
Barbu / Dan Barbilian. E „Adeverire zilei prin cenuºã” ar
perspectiva ce ne permite sã vedem spune acelaºi Ion Barbu.
dincolo de natura accidentalã a
Sã ai parte de odihnã veºnicã,
faptului cotidian. Sã descoperim profesor drag.
rectitudinea, nu doar spiritualã, ci
Condoleanþe familiei îndoliate!
ºi moralã, în zig-zagul Mesajul fostului elev al
evenimentelor ce ne traverseazã Promoþiei de Aur, 1976, Liceul
existenþa. Mai presus de geometria din Strehaia, cu regretul de a nu
învederatã a spiritului sãu, te putea sã fie prezent.
întâmpina o privire cu nuanþe de
Prof. Univ. Dr. Ing. Vasile
cer senin. Licãrul acelei priviri pãrea
Georgescu
nealterat, cu ocazia ce ne-a adus
(Rostit de Vasile Vulpaºu)
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Fata de aur din Strehaia

Participanta la Cupa
Europeanã de Judo pentru juniori
cu lotul României din care face
parte de trei ani, Judoka Cleonia
Riciu iniþiatã ºi afirmatã în Judo la
Clubul Copiilor Strehaia,
actualmente studentã în anul l la
Facultatea de Educaþie Fizicã ºi
Sport din Cluj, unde îºi continuã
pregãtirea de performanþã la lotul
României aflat acolo, a reuºit sã
urce pe prima treaptã a podiumului
de premiere, obþinând medalia de
aur în cadrul categoriei de 52 de
kg, în urma disputãrii ºi câºtigãrii

La Cupa Europeanã de la Arad a
participat ºi micuþa ei colegã
Anne-Marie
Brebinaru
componentã din acest an a lotului
Naþional de cadete de la Deva, care
în urma a patru meciuri disputate
a reuºit o clasare pe locul V, în
cadrul categoriei de 44 kg.
Le urãm în continuare succes din
partea clubului ºi a autoritãþiilor
locale acestor copii de excepþie
care prin rezultatele aduse alãturi
ºi de alþi sportivi au clasat România
pe primul loc din cele 33 de þãri
participante la Arad! Oraºul

în mod categoric a cinci meciuri.
Aceast rezultat de excepþie, a fost
precedat de încã douã medalii: aur
la Campionatul Balcanic de Judo
Juniori ºi Argint la Cupa
Europeanã de Judo Juniori
desfãºuratã în Germania.

Strehaia se mândreºte cu
asemenea rezultate pe care le
obþin sportivii în chimonou ºi
aºteaptã în continuare rezultate ºi
de la cei 80 de micuþi Judoka care
se pregãtesc asiduu, pentru a
cãlca pe urmele acestor fete.
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Primãria Drobeta Turnu Severin a fãcut toate pregãtirile pentru sezonul rece...

de avarie ºi pentru aceastã iarnã.
„Eu îmi doresc sã vinã cineva
Primarul Severinului, sã preia termoficarea oraºului,
Marius Screciu, dã asigurãri cã uºa mea este deschisã pentru
pregãtirile pentru sezonul rece oricine doreºte sã vinã, sã-mi
sunt în grafic, astfel încât prezinte soluþii ºi idei, important
locuinþele sã fie încãlzite începând este ca într-un final sã gãsim o
cu data de 1 noiembrie. În paralel, soluþie pentru termoficarea
Primãria Severin cautã soluþii oraºului. În iarna aceasta vom
pentru termoficarea oraºului pe funcþiona la fel ca anul trecut,
termen lung, ºtiut fiind faptul cã contractul cu firma de insolvenþã
Termocentrala de la Halânga, care adminsitreazã RAAN-ul este
unitate componentã a unei regii semnat în acest moment, urmeazã
aflatã în faliment, este o variantã sã gãsim ºi banii necesari la
Guvernul României”, a
declarat primarul
ANUNÞ PUBLIC PRIVIND
Marius
Screciu,
DEPUNEREA SOLICITÃRII DE
miercuri, 30 august, în
EMITERE A ACORDULUI
cadrul ºedinþei de
DE MEDIU
Consiliu Local.
Comuna Opriºor anunþã publicul interesat “Din punct de vedere
asupra depunerii solicitãrii de emitere a
acordului de mediu pentru proiectul „REÞEA
DE CANALIZARE CU STAÞIE DE EPURARE
APE MENAJERE Î N LOCALITATEA
OPRIªOR”, propus a fi amplasat în intravilanul
comunei Opriºor, judeþul Mehedinþi.
Informaþiile privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul Agenþiei pentru Protecþia
Mediului Mehedinþi, municipiul Drobeta Turnu
Severin, strada Bãile Romane, nr. 3 ºi la sediul
Primãriei, în zilele de luni-vineri, între orele
08.00-14.00. Observaþiile publicului se primesc
zilnic la sediul Agenþiei pentru Protecþia
Mediului Mehedinþi.
PRIMAR, GÎRLEANU CONSTANTIN
 urmare din pag. 1

ANUNÞ PUBLIC PRIVIND
DEPUNEREA SOLICITÃRII DE
EMITERE A ACORDULUI DE
MEDIU
Comuna Opriºor anunþã publicul interesat
asupra depunerii solicitãrii de emitere a
acordului de mediu pentru proiectul
„ADUCÞIUNE APÃ PENTRU SISTEMUL DE
ALIMENTARE CU APÃ ªI BRANªAMENTE
ÎN LOCALITATEA OPRIªOR”, propus a fi
amplasat în judeþul Mehedinþi, intravilanul ºi
extravilanul comunei Opriºor.
Informaþiile privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul Agenþiei pentru Protecþia
Mediului Mehedinþi, municipiul Drobeta Turnu
Severin, strada Bãile Romane, nr. 3 ºi la sediul
Primãriei, în zilele de luni-vineri, între orele
08.00-14.00. Observaþiile publicului se primesc
zilnic la sediul Agenþiei pentru Protecþia
Mediului Mehedinþi.
PRIMAR, GÎRLEANU CONSTANTIN

al distribuþiei, în momentul de faþã
ne aflãm la 98 la sutã din verificarea
punctelor termice ºi al reþelelor de
agent secundar, urmând ca în luna
septembrie sã semnãm contractul
cu noua societate care se va ocupa
de reparaþia reþelei de agent primar,

astfel încât sã finalizãm pânã la 1
noiembrie ºi problemele din
sezonul trecut”, a precizat un
reprezentant al Serviciului Public
de Alimentare cu Energie Termicã
(SPAET) la aceeaºi ºedinþã.
 Alexia. M.
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Zodia Berbec

(21 Martie - 20 Aprilie)
Este o perioadã interesantã, deoarece forfota
mentalã este mare. Avalanºa de gânduri care te
înconjoarã te ajutã sã-þi reevaluezi sistemul
valorilor morale. Dialoguri cu oameni erudiþi,
planuri de studii, cãlãtorii îndepãrtate. Se
recomandã prudenþã dacã pleci, pentru cã sunt
posibile neplãceri. Eºti în centrul atenþiei
multora, mai ales în segmentul profesional. Unii
ºefi te vor provoca la explicaþii vizavi de felul în
care îþi îndeplineºti sarcinile de serviciu. Alegeþi cuvintele ºi gesturile cu grijã. Acasã, membrii
familiei ºi rudele au nevoie de sprijinul tãu moral,
emoþional ºi material. Acordã-le necondiþionat!

Zodia Taur

(21 Aprilie - 20 Mai)
În urma discuþiilor cu partenerul de viaþã sau
colaboratorii din segmentul profesional vei fi
nevoit sã-þi revizuieºti situaþia financiarã. Se
contureazã cheltuieli majore datoritã acestor
persoane, dar ºi plata unor facturi restante, taxe,
datorii cãtre alte persoane sau cãtre bãnci.
Prudenþã ºi discernãmânt, pentru cã segmentul
financiar, mai ales secþiunea bani ºi bunuri
comune cu alþii este foarte vulnerabil. Sunt
posibile pierderi, erori în documente, dar ºi
falsuri intenþionate. În a doua parte a sãptãmânii
ai de-a face cu ºefi, sarcini de lucru urgente ºi
reuniuni oficiale. Acordã timp ºi atenþie atât
casei, cât ºi membrilor familiei.

Zodia Gemeni

(21 Mai - 22 Iunie)

Horoscop
( 31 august - 6 septembrie 2017)

Zodia Leu

(23 Iulie - 22 August)
Debordezi de energie ºi eºti tentat sã te implici
în tot felul de treburi personale sau ale altora.
Alege numai ceea ce te priveºte pe tine ºi intrã
în sfera ta realã de interes. Altfel riºti sã pierzi
energie vitalã, timp, resurse materiale. Relaþiile
sentimentale sunt anoste ºi probabil cã vei fi
nevoit sã discuþi cu persoana iubitã sau copiii
despre aspectele mai puþin plãcute ale relaþiei
voastre. Fii prudent, rãbdãtor ºi þine cont ºi de
spusele celorlalþi. Aºteptãrile tale vizavi de cei dragi
sunt exagerate în raport cu ceea ce pot ei sã-þi ofere
acum. Mult de lucru la serviciu, relaþii colegiale
interesante, dar ºi schimbãri majore în plan
profesional.

Zodia Fecioarã

31.08 - 06.09. 2017
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Zodia Sãgetãtor

(22 Noiembrie - 21 Decembrie)
Stãrile tale de spirit fluctueazã mult în
perioada analizatã. De aici ºi organismul este
obosit.
Controleazã-te,
tempereazã-þi
impulsurile de moment ºi ocupã-te serios de
îmbunãtãþirea stãrii tale generale. Plimbãrile în
aer liber, concentrarea pe gândirea pozitivã,
relaþionarea cu oamenii de bunã calitate te ajutã
mult. Sunt momente bune pentru a-þi remodela
sistemul valorilor morale ºi spirituale ºi mai ales
de a te apropia de cele sfinte. Foarte importante
sunt dialogurile ºi întâlnirile cu prietenii.
Urmeazã-le sfaturile sau mãcar noteazã-le întrun jurnal personal. Cheltuieli, primirea
drepturilor salariale, dar ºi favoruri dinspre locul
de muncã.

Zodia Capricorn

(23 August - 22 Septembrie)

(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Segmentul domestic îþi deschide sãptãmâna,
pentru cã vei avea treburi restante de rezolvat
acasã sau împreunã cu membrii familiei. Curãþenii
generale, reparaþii curente, vânzarea sau
achiziþionarea unor bunuri patrimoniale, discuþii
pe teme de interes comun cu neamurile. Prudenþã
ºi rãbdare, pentru cã tensiunile sunt la cote înalte.
A doua parte a sãptãmânii evidenþiazã relaþiile
sentimentale. Implicã-te în activitãþi recreative,
ocupã-te de hobby-uri ºi stai de vorbã pe îndelete
cu cei dragi. Rãscoliri sentimentale, aspecte
legate de copii, modificarea percepþiei tale vizavi
de iubire ºi implicaþiile ei.

Sunt zile bune pentru retragere din forfota
cotidianã ºi pentru a sta de vorbã cu tine însuþi.
Oboseala este accentuatã, iar afecþiunile vechi te
necãjesc mult. Odihneºte-te, îngrijeºte-te
corespunzãtor ºi cultivã gândirea pozitivã. Sunt
momente pasagere, iar ceea ce þi se întâmplã
cunoºti deja. Doar cã acum trebuie sã fii ceva
mai atent la nevoile organismului tãu. Discuþii de
tainã cu cineva de încredere din segmentul socioprofesional. Pe cãi mai puþin obiºnuite poþi afla
informaþii revelatoare privitoare la relaþiile ºi
situaþiile în care eºti implicat. În a doua parte a
sãptãmânii te vei simþi mult mai bine.

Zodia Balanþã

Zodia Vãrsãtor

Ai multe de fãcut în perioada analizatã, mai
ales la serviciu. Eºti sprijinit de cãtre oameni
de încredere, dar nu slãbi vigilenþa. Este posibil
ca din greºealã, cineva sã-þi compromitã poziþia
din cadrul grupului de lucru. Relaþiile
parteneriale sunt în continuã forfotã, fiind
posibile separarea, divorþul, destrãmarea unei
colaborãri profesionale. Schimbãrile sunt de
proporþii în segmentul acesta ºi cu efecte pe
termen lung. Analizeazã toate tipurile de relaþii
în care eºti implicat ºi renunþã fãrã echivoc la
persoanele care te solicitã prea mult sau care
îºi vãd numai de interesele lor personale în
relaþia cu tine. Cheltuieli comune cu alþii pe
facturi, taxe, datorii.

(23 Septembrie - 22 Octombrie)

(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Se contureazã cheltuieli importante la
începutul sãptãmânii, fie pentru cineva drag, un
prieten de încredere, fie pentru un proiect
profesional aflat în derulare de ceva vreme.
Chibzuieºte bine înainte de a cheltui o sumã cât de
micã. Existã ºi interese meschine, ascunse ale unora
ce plãnuiesc sã profite de pe urma veniturilor
tale. Multe dialoguri ºi întâlniri cu persoanele
din anturajul apropiat. Mentalul este
distorsionat, astfel cã este bine sã vorbeºti puþin
ºi sã asculþi mai mult. Sunt ºanse sã cãlãtoreºti
pe distanþe scurte, dar fii prudent, pentru cã sunt
posibile neplãceri. Relaþiile familiale ºi treburile
gospodãreºti te solicitã din plin.

Eºti foarte solicitat în plan socio-profesional,
mai ales de cãtre ºefi ºi de cãtre reprezentanþi ai
unor instituþii oficiale. Cumva eºti forþat de
împrejurãri sã iei decizii majore, sã formulezi
opinii legate de mersul lucrurilor la locul de
muncã sau sã te implici în activitãþi comune cu
alþii. Se recomandã prudenþã, deoarece gândirea
ºi comunicarea sunt distorsionate, astfel cã una
se gândeºte, una se spune ºi cu totul altceva se
înþelege. Relaþii dificile cu prietenii, dar sunt
importante dialogurile cu aceºtia, chiar dacã pe
alocuri te necãjesc mult. Rezervã momente de
odihnã, întrucât oboseala este accentuatã.

Zodia Rac

Zodia Scorpion

(19 Februarie - 20 Martie)

(23 Iunie - 22 Iulie)

(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Ai mult de lucru la serviciu, dar ºi în plan
personal, acasã, sunt treburi restante care îºi
aºteaptã rândul sã fie rezolvate. Alege prioritãþile,
apeleazã la sprijinul oamenilor dragi ºi de
încredere ºi dozeazã-þi eforturile. Obosealã este
accentuatã ºi chiar pot reveni unele afecþiuni
vechi. Relaþiile parteneriale se animã în a doua
parte a sãptãmânii. Posibile discuþii cu
partenerul de viaþã, lãmurirea unor chestiuni
comune legate fie de sãnãtatea ta sau a
partenerului, fie legate de segmentul
profesional, în speþã de locul de muncã.
Prudenþã, rãbdare, disecernãmânt! Foarte uºor
se pot destrãma relaþiile cu ceilalþi din te miri ce.

Eºti în vervã toatã sãptãmâna, astfel cã ai
ºanse mari sã schimbi multe ºi mãrunte în viaþa
ta. Se pare totuºi cã segmentul profesional este
cel care te atrage cel mai mult. Analizeazã pe
îndelete situaþia ta profesionalã ºi traseazã un
plan de îmbunãtãþire. Relaþiile cu ºefii ºi
autoritãþile sunt tensionate, deci fii prudent ºi
evitã discuþiile contradictorii sau accentuarea
conflictelor. Cheltuieli majore pe cele necesare
traiului cotidian. Apar informaþii noi privitoare
la veniturile tale ºi la schimbarea condiþiilor
de muncã. Evitã planurile de investiþii
financiare! Perioada actualã este destul de
austerã ºi mai dureazã.

Zodia Peºti

Se contureazã multã forfotã socioprofesionalã. Întâlniri ºi discuþii la nivel înalt,
participarea la reuniuni oficiale, cu multã lume,
dar ºi controverse. Prudenþã, rãbdare, mãsurã
în toate! Te poþi trezi în mijlocul unor conflicte,
la care nici cu gândul nu gândeºti. Colaborãrile
profesionale în care eºti implicat, relaþia cu
partenerul de viaþã sunt vulnerabile, datoritã
imaginii tale publice sau datoritã statutului tãu
socio-profesional. Schimbãri de anvergurã pe
toate planurile. Relaþiile cu prietenii se
evidenþiazã în a doua parte a sãptãmânii prin
discuþii ºi acþiuni comune importante. Evitã sã
vorbeºti despre vulnerabilitãþile tale.

Autor: AstroCafe.ro
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Euro a trecut în piaþa valutarã de 4,61 lei

Finalul perioadei analizate a
fost unul fierbinte pentru leu.
Racheta nord-coreeanã care a
survolat Japonia pentru a se prãbuºi
apoi în Oceanul Pacific a produs
creºterea aversiunii faþã de risc, ceea
ce a dus la reducerea plasamentelor
în activele emergente, cum sunt ºi
monedele de la marginea zonei euro.
La conjunctura internaþionalã
nefavorabilã s-au adãugat ºi
temerile pieþei faþã de politicile

fiscale ºi salariale ale guvernului PSDALDE, ceea ce a netezit drumul euro
peste pragul de 4,6 lei, care a fost testat
constant în ultimele zile.
În prima parte a intervalului euro
a testat pragul de 4,59, media
fluctuând între 4,5869 ºi 4,5886 lei.
Cererea mai mare de valutã de la
finalul perioadei a împins euro peste
4,6 lei, astfel cã media a crescut la
4,5985 lei, maxim al ultimelor douã
luni, iar tranzacþiile s-au realizat

între 4,596 ºi 4,614 lei. În opinia
dealerilor bancari, BNR ar fi
intervenit discret, astfel cã moneda
unicã a coborât la 4,595 –4,598 lei.
Pe lângã factorii externi, deprecierea
leului este cauzatã de haosul existent
în finanþele publice, provocat de
politicile populiste ale guvernului
PSD-ALDE. Astfel, bugetul general
consolidat a încheiat primele ºapte luni
cu un deficit de 5,14 miliarde lei,
reprezentând 0,63% din PIB, în

creºtere de aproape trei ori faþã de aceeaºi
perioadã a anului trecut.
Aceste tendinþe au fãcut ca indicatorul
de încredere macroeconomicã calculat,
pe baza estimãrilor membrilor CFA
România, sã scadã în iulie cu 0,3
puncte, la 59,7 de puncte, dupã ce
acesta a pierdut în iunie 6,6 puncte ºi
a coborât la 60 de puncte.
Analiºtii CFA România anticipeazã,
de asemenea, deprecierea leului,
„valorile mediane ale anticipaþiilor atât
pentru orizontul de 6 luni, cât ºi
pentru cel de 12 luni consemnând
un curs anticipat de 4,60”, ºi
majorarea ratelor de dobândã la
leu în urmãtoarele luni.
În aceste condiþii au apãrut tot
mai multe propuneri guvernamentale de majorare a unor taxe ºi
impozite dar ºi idei precum
diminuarea contribuþiilor pentru
pilonul II de pensii, pe motiv cã
statul, în opinia premierului
Tudose (sic!) este mai bun
administrator. Iar lista continuã.
Revenind la evoluþia pieþei
valutare, se observã scãderea
abruptã a cursului dolarului de la
3,8951 la 3,8198, în condiþiile în
care cotaþiile au fluctuat la sfârºitul
perioadei între 3,816 ºi 3,845 lei.
Comparativ cu sfârºitul lui iulie
pierderile dolarului se ridica la
aproape ºapte bani.
Moneda elveþianã a fluctuat
pe pieþele internaþionale între
1,132 ºi 1,145 franci/euro,
astfel cã cursul s-a miºcat între
4,0217 ºi 4,0427 lei, stabilit la
finalul perioadei.
Perechea euro/dolar a crescut
pânã la 1,2069 dolari, pragul de
1,20 dolari fiind depãºit prima
datã dupã 2 ianurie 2015.
Aprecierea euro s-a bazat, pe lângã
criza geopoliticã ºi uraganul Harvey
care a devastat statul american
Texas, pe majorarea cererii de
obligaþiuni suverane germane ºi
îmbunãtãþirea aºteptãrilor privind
evoluþia economiilor din zona euro.
Trebuia remarcat faptul cã
dolarul a pierdut faþã de euro, de
la începutul anului, peste 14%.
Ca de obicei, investitorii s-au
repliat în activele considerate sigure,
aºa cã uncia de aur a trecut de pragul
de 1.320 dolari, care nu a mai fost
atins din noiembrie trecut.
Analiza cuprinde perioada 23 –29
august.  Radu Georgescu
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“Municipalul” severinean rãmâne fãrã fotbal din octombrie

Noua arenã din Craiova, care
are o capacitate de 30.983 de locuri
ºi a costat 52.6 milioane euro, va fi
datã în folosinþã la sfârºitul lunii
octombrie, astfel cã pe Stadionul
Municipal din Drobeta Turnu Severin
nu se vor mai disputa meciuri de
fotbal, la nivel de seniori. CS
Universitatea Craiova, echipã care a
jucat la malul Dunãrii în ultimii 2 ani,
ar putea reveni în Bãnie pe 25
octombrie, la meciul din cadrul
ºaisprezecimilor de finalã ale Cupei
României, iar pe 28 octombrie va
întâlni FCSB, pe propriul teren, în
etapa a XVI-a a Ligii I. Aºadar,
severinenii vor mai vedea pe arena
din Strada Independenþei doar
jocurile pe care CSU Craiova le va
disputa cu Dinamo Bucureºti (16
septembrie) ºi FC Voluntari (23
septembrie), dupã care echipa
antrenatã de italianul Denis Mangia
are programate 3 jocuri
consecutive în deplasare, la
Timiºoara, Iaºi ºi Chiajna.

Cealaltã echipã care a jucat în
ultimii 2 ani la malul Dunãrii, CS
Pandurii, a renunþat sã mai
evolueze pe Municipalul severinean
încã din luna iunie, imediat dupã
retrogradarea din Liga I, ºi s-a
mutat la Motru, urmând sã revinã
la Târgu Jiu tot în aceastã toamnã,
când va fi datã în folosinþã noua
arenã de pe malul Jiului. Aceasta
are o capacitate de 12.386 locuri
ºi a costat 21.8 milioane de euro.
Deoarece municipiul Drobeta
Turnu Severin nu mai are echipã de
seniori în ligile naþionale de 4
sezoane, Stadionul Municipal va
rãmâne fãrã fotbal. De altfel, arena
de la malul Dunãrii va intra în
reparaþii, 131.000 de lei urmând sã
fie alocaþi, de la bugetul local, pentru
o nouã hidroizolaþie a tribunei
oficiale. Primãria Severinului
susþine cã nu are bani ºi pentru
înfiinþarea unei echipe locale de
fotbal, deºi, noua lege a sportului,
promulgatã în varã, permite alocarea

a 5% din bugetul local pentru
sport. “Stadionul trebuie întreþinut,
pentru a nu se degrada, ºi nu cred
cã e o sumã mare pe care o
investim acum pentru tribuna
oficialã. Cât timp voi fi primar, n-o
sã fac niciodatã o echipã de fotbal,
din bani publici. Când vom gãsi
un investitor, atunci ne vom
asocia”, a spus primarul Marius
Screciu, la Digi 24.
În urmã cu 8 ani, în mandatul lui
Constantin Gherghe, Stadionul
Municipal fusese modernizat, iar
reabilitarea a costat peste 5 milioane
de euro ºi a constat în refacerea
completã a tribunelor, pe suprafaþa
cãrora au fost montate 20.054 de
scaune, dotarea arenei cu instalaþie de
nocturnã ºi tabelã electronicã, montarea
gazonului, fãrã a avea însã ºi instalaþie
de încãlzire, refacerea completã a
vestiarelor ºi a tribunei oficiale.
Cele mai importante evenimente
din istoria modernã a
Municipalului severinean:
- pe 10 octombrie 2008 începeau
lucrãrile de reabilitare a stadionului.
Gazonul era arat, iar tribunele, crãpate
în multe locuri, urmau sã fie refãcute;
- gazonul a fost inaugurat pe 1
decembrie 2009, cu prilejul amicalului
FC Drobeta - FC Universitatea Craiova
(0-7), în prezenþa a peste 18.000
de spectatori.
- pe 26 mai 2010 a avut loc primul
meci interþãri pe Stadionul Municipal,
cu prilejul amicalului România - Serbia
(3-1), la Tineret. 3.500 de spectatori
au fost în tribune. De atunci, “naþionala”

României n-a mai disputat la malul
Dunãrii decât 2 amicale la juniori U16,
cu Macedonia ºi Serbia;
- nocturna “Municipalului” severinean
a fost inauguratã pe data de 28 aprilie
2011, la meciul CS Pandurii Târgu Jiu
- FC Steaua Bucureºti (1-1), contând
pentru etapa a XIX-a a Ligii I, în prezenþa
a aproximativ 17.000 de spectatori;
- pe 20 iulie 2012, meciul CS Turnu
Severin - FC Dinamo Bucureºti (1-2)
a fost primul din istorie disputat de o
echipã localã în Liga I. Peste 14.000
de spectatori au fost în tribune;
- pe 26 mai 2013, în etapa a XXXIII-a
a Ligii I, sub privirile a doar 6.000 de
spectatori, meciul CS Turnu Severin Steaua Bucureºti (1-1) a fost ultimul
disputat de o echipã localã pe
stadionul de 20.054 de locuri. Imediat
dupã retrogradarea din Liga I, CS
Turnu Severin s-a desfiinþat ºi de
atunci oraºul de la malul Dunãrii n-a
mai avut echipã nici mãcar în Liga 3;
- pe 28 iunie 2016, Municipalul
severinean a gãzduit primul meci
internaþional oficial, Pandurii Târgu Jiu
- Maccabi Tel Aviv (1-3), contând
pentru turul 3 preliminar al Europa
League. Doar 4.058 de spectatori au
fost în tribune;
- pe 29 iunie 2017, CSU Craiova - AC
Milan (0-1), contând pentru turul 3
preliminar al Europa League, a fost
cel mai important meci din istoria
stadionului inaugurat în 1972.
Conform datelor oficiale, 14.438 de
bilete au fost vândute, dar în tribune
au fost mult mai mulþi spectatori.

Învinsã, pe propriul teren, în
runda inauguralã a Seriei a XI-a
Preliminarã
din
cadrul
Campionatului Naþional de Fotbal, de
CSM ªcolar Reºiþa, scor 2-4 la
Juniori U19, respectiv 2-3 la Juniori
U17, CSS Drobeta Turnu Severin sa rãzbunat pe CSS Lugoj. În
deplasarea din Banat, elevii pregãtiþi
de Marian Brihac s-au impus cu 92, golurile oltenilor fiind înscrise de
Iacobescu (2 g), Albei (2 g),
Þãrineanu (2 g), Florea, Mitroi ºi
Gîdea. Tot sâmbãta trecutã, la U17,
grupa antrenatã de Mihai Caliþoiu a

câºtigat cu 4-0 la Lugoj, prin reuºitele
lui C. Popescu (2 g), Mogoº ºi A. Ilie.
Cealãlaltã echipã severineanã
înscrisã în Campionatul Naþional,
ACS Luceafãrul Drobeta, a remizat,
scor 0-0, la juniori U19 (antrenor
Vintilã Miºu), cu CSS Caransebeº,
pe Stadionul Ion Floricicã din
ªimian, iar la U17 (antrenor Relu
Þurai) s-a impus cu 2-0, prin
golurile lui Habet ºi Schinteie. În
prima etapã, Luceafãrul fusese
învinsã la U19, cu 3-2, de Pandurii
Târgu Jiu, iar la U17 remizase, scor
0-0, cu echipa gorjeanã.  M. O.

 M. O.
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Sucã ºi magazinele second-hand, neregulile di la Direcþia
Sanitar Veterinarã ºi marea nerealizare di la Orºova

Mã fraþilor, mã sã vezi ºi sã
nu crezi, cã dupe ce o sã sã
inaugureze stadioanele di la Craiova
ºi Târgu Jiu, o sã sã mai vorbeascã
mult ºi bine de stadionu Angelescu,
ãla lãsat în paraginã ºi adus în
amintire la fiecare campanie
electoralã. Acuma, nu cã ar fi cel mai
important proiect pentru Severin, cã
oraºu’ mai are un stadion, da nu are
echipã, da mãcar un proiect ceva sã
putea face pãnã acuma. Da dacã ne
gândim cã vin ceva bani în Mehedinþi
pentru infrastructurã, tragem
nãdejde cã ºi proiectu cu stadionu
o sã sã transforme în ceva palpabil.
Mai ales cã acolo s-au antrenat ºi
au ajuns campioni neºte sportivi, ºi
zilnic fac condiþie fizicã
reprezentanþii unor structuri mai
mult sau mai puþîn militarizate. Nu
de alta, da s-ar putea sã aparã ºi
neºte lighioane prin bãlãriile
proiectului unui social democrat
ajuns pin minister.
Acuma, cicã pi la DSVSA
Mehedinþi ar cam fi ceva
nereguli, semnalate de ceva
vreme, numai cã tanti Adriana,
ajunsã ºefã, nu prea poate
nimenea sã o controleze, cã
‘mneaei sã controleazã singurã.
Ba sã fãcu apel la ministru Petre
Daea, da ºi la organele abilitate
sã stopeze afacerile cu bani
publici în favoarea FAMIGLIEI.
Ce mai, oamenii au prins curaj,
nu sã lasã intimidaþi de
ameninþãri ºi nici nu pun.... botu
la animale.
ªi apropo de nea Daea, nea
ministru nostru începe sã sã cam

simtã nevricos la atâtea
întrebãri despre oaia ca
monument al þãrii
noastre, în condiþiile în
care mulþi dintre
concetãþeni sunt ciobani
get beget. Sau o fi uitat
nea Petricã de Festivalu’
“Vaca ºi Parlamentaru” ºi
sã gândeºte sã reia
tradiþia ºi sã facã ceva ºi
pentru oierii þãrii, mai ºtii!
Mã fraþilor, da veni
Marghioala lu’ Fleaºcã
pi la noi ºi rãmasã Veta
cu gura cãscatã, cã nu
ºtia de unde sã
îmbrãcasã vecina de
peste drum. Da sã lãmuri repede,
cã-i explicã a lu’ Fleaºcã, cã la câte
magazine cu haine la mâna a doua
s-au deschis în Severin, nici nu e
de mirare cã nu sã mai îmbracã

prea mulþi di la mall. Da e bine cã
ne dãm în maºini scumpe ºi ne

lãfãim pi la restaurante.
Da acuma oraºu are alte
probleme, printre care ºi
neachitarea amenzilor primite de
prostituatele de pe centurã ºi de pe
oriunde. ªi cum sã amendezi întro veselie prostituatele, dacã ele nu
ºi-au plãtit niciodatã amenzile?! Pã
la cât au de plãtit, sã fãceau neºte
zeci de locuinþe sociale, se cazau
ºi ele ºi mai rãmâneau ºi pentru
neºte severineni fãrã posibilitãþi ºi
avea toatã lumea de câºtigat. Da cu
cât sã mãreºte suma pe care o au
de plãtit fetele, cu atât nu vor achita
nimic ºi nimeni nu va avea de
câºtigat. Nu mai bine le ajutã sã
recupereze ceva din amenzi ºi sã
facem ceva constructiv cu sumele
colectate la bugetu local?!
În sfârºit sã reface parcarea di la
spitalu judeþean, uitatã atâþia ani de
toþi ºi cerutã atât de mult de
pacienþi ºi familiile lor. Un lucru

bun, aºteptat ºi care face parte din
normalitatea unui oraº care se
vrea european. La mai multe ºi om
mai vorbi ºi de lucruri bune, nu
doar de ºomaj, familii disperate
ºi cazuri sociale.
Bine, nu e cazu la Orºova, unde abia
bãgã primãria prima lopatã de asfalt
pe strãzi ºi nea primarele deja sãrea
în sus pe toate televiziunile cu marea
realizare. Da mai e mult pãnã departe.
Mã fraþilor, cetitori de obiectiv, de
câteva zâle, la ieºirea din Severin
cãtre ªimian, o cireadã de cabaline
pasc iarba de pe scuaru’ dintre
sensurile rutiere, aºa ca sã nu sã
transforme în bãlãrii. Unii ºoferii sã
întrebau: care dintre primãrii
plãteºte serviciu fãcut de animale,
Severin sau ªimian?
Aºa cã, pãnã data viitoare, când
începem sã ne pregãtim de
ºcoalã, sã fiþi iubiþi ºi optimiºti!
 nea Mãrin

