
mehedinþean

"ADEVÃRUL nu este dincolo de NOI !"

Director, Teodor Abagiu

* Informaþii * Opinii * Atitudini *
* Anchete * Dezvãluiri *

Obiectiv
Scaneazã codul QR ºi descarcã GRATUIT 

Obiectiv mehedinþean în format electronic

w
w

w
.o

bi
ec

tiv
-m

eh
ed

in
ea

n.
roAnul XX Nr. 948

4 OCTOMBRIE 2018
  16 pagini * 1,00 leu

Claudiu Spânu, un severinean care are afaceri în
domeniul transportului, a decis sã îºi transforme pasiunea
într-o afacere, astfel cã a investit aproape 40.000 de euro
într-o bazã sportivã pentru agrement ecvestru la ªimian.
   Astfel, Mehedinþiul are începând de sâmbãtã, 29

S-a deschis primul centru de
echitaþie din Mehedinþi

Un om de afaceri severinean  a deschis la ªimian, o localitate învecinatã municipiului Drobeta Turnu Severin,
un centru unde copii ºi adulþii se pot iniþia în tainele echitaþiei.

septembrie, un centru de echitaþie cu instructori autorizaþi
sã ofere cursuri de echitaþie. La inaugurare au participat
sute de severineni, iar copiii au avut posibilitatea sã se
plimbe gratis cu trãsura, sã se joace cu caii ºi poneii.

Un aprig scandal s-a consumat la
ultima ºedinþã a  Consiliului Judeþean

Mehedinþi. Protagoniºtii au fost consilierii
liberali ºi preºedintele Aladin Georgescu.

Liberalii l-au luat la întrebãri pe tema
achiziþionãrii a unui utilaj multifuncþional,
destinat curãþerii pomilor ºi a vegetaþiei de

pe marginea drumurilor judeþene. Maºina
costa peste 900.000 de lei, iar liberalii

spun cã aceºti bani puteau fi folosiþi pentru
a ajuta Primãria sã dea cãldurã în oraº.

Consilierul judeþean PNL Stela Firu (foto)
l-a luat la întrebãri pe preºedintele Aladin Georgescu,

 CONTINUARE ÎN PAGINA 4

Maºina de tãiat frunze la câini încaierã consilierii judeþeni
la ºedinþa ordinarã a
Consiliului Judeþean, cu
privire la nevoia intem-
pestivã de a cumpãra o
maºinã de curãþat pomii
ºi vegetaþia de pe
marginea drumurilor
judeþene, în valoare de
peste 900.000 de lei. Doamna consilier Firu, dar ºi
câþiva colegi ai sãi, precum Dana Trancotã ºi Marian
Goºa spun cã forul judeþean nu are bani suficienþi
pentru salariile de la Consiliul Judeþean, sunt multe
alte necesitãþi urgente, dar pentru acest utilaj s-au

gãsit rapid bani ºi nu puþini. Liberalii spun cã
aceastã sumã ar fi fost mai potrivitã la ajutorarea
municipalitãþii din Severin, care are mari probleme
cu asigurarea confortului termic, în sistem
centralizat, pentru severineni.
   Stela Firu i-a cerut preºedintelui sã explice de ce
este nevoie de acest utilaj taman în pragul iernii, când
acesta lucreazã de obicei primãvara ºi vara.
Preºedintele a motivat cã utilajul respectiv poate lucra
ºi iarna, la deszãpezire. Pe de altã parte, Aladin
Georgescu susþine cã banii nu pot fi daþi municipalitãþii,
deoarece aceastanu a fãcut nicio solicitare expresã
în acest sens.  CONTINUARE ÎN PAGINA 12

pag. 6

pag. 2

pag. 4

Anormalitatea noastrã
cea de toate zilele

Se asfalteazã
Bulevardul Tudor
Vladimirescu din

SEVERIN
pag. 3

Cine vine sã facã
mãrturisiri?

pag. 9

Festivalul Viei ºi Vinului
Vânju Mare 2018

Oaspeþi de seamã,
spectacol de excepþie,

numeros public

Sãnãtatea copiilor
noºtri trebuie sã fie

prioritate!
pag. 7

12 milioane în 2060

Echipa Palatului Copiilor
- Filiala Strehaia locul lll
la Campionatul Naþional

de Chanbara
pag. 14



social - politicOBIECTIV mehedinþean 4 - 10.10.2018pag. 2

Editorial  de Sorin Vidan

De-a lungul timpului, familia a
însemnat extrem de mult în cadrul
unei societãþi. A fost primul nucleu

al civilizaþiei, mai ales cã prima
formã de organizare a societãþii
a fost aceea bazatã pe familie.

Iar legãturile de rudenie erau
cele care fãceau ca aceastã

societate sã aibã o mai mare
stabilitate în timp ºi mai multã

speranþã în viitor.
   Familia ne defineºte pe noi ca
oameni. E locul în care ni se
formeazã caracterul. E mediul în
care ne naºtem, trãim primii ani ai
existenþei personale, ne dezvoltãm
ºi ne formãm pentru viaþã. Este cea
cu ajutorul cãreia ne stabilim
primele interacþiuni cu mediul
social, dar ºi cea care ne asigurã
condiþiile necesare pentru a trece
de la copilãrie la adolescenþã ºi mai
apoi la maturitate.
   Aºa cum am învãþat de la
strãmoºii noºtri,  dar ºi din
învãþãturile bisericii, o familie e
formatã dintr-un bãrbat ºi o femeie.
   E important ca cei mici sã fie
crescuþi de un bãrbat ºi o femeie.
Pentru cã, atât de la mamã, cât ºi
de la tatã, vor dobândi anumite
calitãþi. Vor primi siguranþã, liniºte,
afecþiune, seninãtate, se vor
dezvolta normal ºi echilibrat.
Pãrinþii sunt cei care îi vor pregãti
pe copii pentru viaþa socialã, îi vor
face sã-ºi împlineascã datoria, sã-
ºi disciplineze voinþa, dându-le
simþul ierarhiei ºi ordinii.
   Familia naturalã ºi tradiþionalã se
întemeiazã, aºadar, pe cãsãtoria liber
consimþitã între un bãrbat ºi o femeie.
Totul pentru a cultiva iubirea
reciprocã ºi a da naºtere la copii. Doar
în acest mod, familia asigurã

Familia - primul
nucleu al
civilizaþiei

perpetuarea societãþii umane. De
aceea, consider cã organizarea
referendumului pe 6 ºi 7 octombrie
este o ocazie bunã pentru a consolida
în societatea româneascã aceste
valori. Trebuie sã promovãm cu toþii
conceptul de familie.
   Am tot auzit în aceste zile faptul cã
referendumul costã prea mult. Într-
adevãr, e o sumã importantã de bani,
însã eu cred cã oamenii au dreptul
sã-ºi spunã pãrerea. Mai ales cã
banii folosiþi pentru referendum fac
parte din fondul de rezervã al
statului, cel care are rolul de a
susþine financiar orice referendum.
Aºadar, banii din acel fond nu
puteau fi folosiþi în alt context.
   Referendumul pentru familie 2018
are la bazã iniþiativa cetãþeneascã
demaratã de Coaliþia pentru Familie.
Aceasta este, de altfel, prima
iniþiativã cetãþeneascã demaratã în
România de dupã anul 1989.
   Peste 18 milioane de români cu
drept de vot sunt aºteptaþi sã-ºi
exprime opþiunea. Potrivit
legislaþiei, pentru ca referendumul
sã fie validat este nevoie de o
prezenþã de cel puþin 30% la urne,
din numãrul total de alegãtori. O
altã condiþie ca legea fundamentalã
sã se modifice ºi familia sã fie
redefinitã ar fi ca 25% din românii
cu drept de vot sã punã ºtampila
pe “DA”. Cu alte cuvinte, cel puþin
peste 4 milioane jumãtate de
români.
  În zilele de 6 ºi 7 octombrie,
suntem aºteptaþi sã votãm la
referendumul pentru revizuirea
Constituþiei.
VOTUL FIECARUIA CONTEAZÃ!

Am fost câteva zile, cu niºte
prieteni buni, într-o excursie prin Sicilia.
Dincolo de stresul zborului cu avionul
ºi dincolo de frumuseþea inegalabilã a
locurilor, douã lucruri mi s-au pãrut
demne de a fi discutate aici.
   În primul rând faptul cã acolo unde am
ajuns noi, în Trapani, am descoperit o
superbã bisericã ortodoxã româneascã,
având preot român ºi deservind o
comunitate româneascã de pe o arie
apreciabilã. A fost un sentiment foarte
plãcut sã întâlneºti un astfel de spaþiu de
spiritualitate creºtinã departe de casã, într-
un mediu în care turismul de masã ºi de
înalt nivel dominã totul. Doar trei sau patru
conaþionali am întâlnit, fiecare lucrând
acolo de ani buni. Din pãcate noi am
nimerit în Italia taman când alþi conaþionali
comiteau niºte lucruri absolut reprobabile
ºi toatã presa vuia. Þi se cam strânge
inima când  auzi aºa ceva, ºi nu te mai
simþi defel comod în pielea ta de român.
   Al doilea lucru care mi s-a pãrut cu
adevãrat impresionant ºi de o
exemplaritate desãvârºitã e faptul cã
piaþa produselor alimentare era
dominatã, la modul covârºitor, de
produse locale, siciliene, fie cã vorbim
de peºte, pâine, sucuri, bere, fructe,
scoici, nu mai vorbim de paste. Peste
tot, dar peste tot produsele lor locale,
naþionale ocupã primele locuri, ºi la
urmã de tot, mai apar unele lucruri
strãine de meleagurile lor natale.
   O politicã extraordinarã, ce favorizeazã
în mod evident, ºi bine face,
producãtorul local, fie cã vorbim aici de
pescar (ºi erau foarte mulþi pescari, cu
ambarcaþiuni mici dar productive), fie
de crescãtorul de animale (au ferme de
ovine ºi vaci) sau cultivatorul de grâu,
mãslini, sau pe viticultor.
   Dincolo de þãrmurile marine unde
industria de turism e înfloritoare, în

Anormalitatea noastrã
cea de toate zilele

interiorul provinciei, pe vãi ºi câmpuri
se cultivã ºi se recolteazã intens. Vechii
producãtori locali, familii întregi, trãiesc
din aceste produse de generaþii, tocmai
pentru cã au avut de partea lor politici
protecþioniste severe, bine gândite ºi
puse în aplicare. Sunt bogaþi pentru cã
au fost ajutaþi de stat, de mentalitãþi, de
cutume sã fie bogaþi.
   Nici mari lanþuri de hiper sau mega
marketuri strãine nu am vãzut, aºa cum
sunt o droaie pe la noi. Au ºi ei niºte
marketuri, de ale lor, dar în ele produsele
locale sunt la loc de cinste, dominã
rafturile. Trebuie sã cauþi bine ca sã
gãseºti ceva american sau din alte pãrþi.
Or la noi, micul producãtor local ce
ºanse are el în faþa sistemului de
hipermarketuri? De ce nu avem ºi noi
politici alimentare protecþioniste în
favoarea micilor fermieri sau producãtori
agrari? De ce trebuie sã mâncãm toate
prostiile industrializate ºi nu putem sã
avem mici magazine de carne, mezeluri,
ulei, fructe ºi legume produse în
gospodãria omului? Nu avem pentru
cã e mai uºor sã accepþi taxele de la un
hipermarket, sã te iluzionezi cã acoperi
câteva locuri de muncã. Zici cã ai rezolvat
problema, când de fapt ai fãcut praf ºi
alimentaþia directã a consumatorului ºi
toþi micii agricultori ºi fermieri din zonã.
   Dacã stãm bine sã ne gândim la ce
mâncãm, produse procesate nu ºtim
cum ºi unde, pentru cã-s mai ieftine,
înþelegem cã e de fapt o problemã de
sãnãtate publicã, naþionalã, ºi un grav
neajuns în gândirea pe termen lung în
ceea ce priveºte dezvoltarea mediului
rural. Ce ºansã mai are satul românesc
azi, când avem peste tot numai ºi numai
concerne internaþionale ? Niciuna, dacã
nu facem ceva în sensul acesta. ªi dacã
satul nostru e la pãmânt, nici nouã celor
de la oraº nu ne va fi prea bine cãci
vom depinde doar de hipermarketuri ºi
de produse din import.

Ceea ce e anormal.
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“Vremea þine cu noi iar în
aceastã sãptãmânã vom termina
de turnat asfaltul pe tronsonul
Cicero-Hotelul Traian, urmând ca
de sãptãmâna viitoare sã
continuãm cu tronsonul Hotelul
Traian-Strada Independenþei.
Toamna aceasta vom termina cu
stratul de uzurã, urmând ca în
primãvara anului viitor, sã turnãm
ºi stratul final de asfalt. Eu sper ca
pânã în toamna anului viitor, ºoferii
ºi severinenii sã circule pe
Bulevardul Tudor Vladimirescu în
cele mai bune condiþii, iar lucrãrile

Se asfalteazã Bulevardul Tudor Vladimirescu din SEVERIN
Se lucreazã intens la reabilitarea celei mai importante

artere din municipiul Drobeta Turnu Severin. Este
vorba despre Bulevardul Tudor Vadimirescu, unde au

fost turnate douã straturi de asfalt pe tronsonul
cuprins între strada Cicero ºi Hotelul Traian.

de reabilitare sã
fie finalizate,a
precizat primarul
m u n i c i p i u l u i
Drobeta Turnu
Severin, Marius
Screciu.
   ªoferii sunt cei
mai mulþumiþi de
modul în care se desfãºoarã lucrãrile
pe acest Bulevard ºi spun cã au
aºteptat de mult reabilitarea lui.

“Era o ºosea degradatã care
necesita de urgenþã o reabilitare.
Chiar dacã în aceastã perioadã se

circulã cu dificultate din cauza
utilajelor ºi a muncitorilor care
lucreazã, nu putem decât sã fim
recunoscãtori administraþiei
publice locale pentru efortul depus,
a declarat severineanul Mircea Pãun.

Banii pentru aceastã mare investiþie
au venit prin Programul Naþional de
Dezvoltare Localã I, iar o datã finalizat
ºi acest tronson de drum, municipiul
Drobeta Turnu Severin va avea toate
arterele principale modernizate.

Ministerul Sãnãtãþii, prin
Direcþia de Sãnãtate Publicã
Mehedinþi,  în parteneriat cu
Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii
ºi UNICEF, a organizat o campanie
de informare ºi vaccinare ROR în
orasul Strehaia, judeþul Mehedinþi,
cu sprijinul autoritãþilor judeþene
ºi  locale. În cadrul  acestei
campanii au avut loc o serie de
acþiuni la care a part icipat
ministrul sãnãtãþ ii ,  Sorina
Pintea, împreunã cu reprezentanþii
celor douã organizaþii partenere ºi
reprezentanþii Direcþiilor de
Sãnãtate Publicã din opt judeþe
învecinate.

Campania door to door de informare si vaccinare ROR

   La Liceul Tehnologic “Matei
Basarab” din Strehaia a fost organizat
un centru de informare pentru
pãrinþi privind beneficiile vaccinãrii
ºi un centru de vaccinare, unde
medicii de familie din Strehaia
împreunã cu medici voluntari au
consultat ºi vaccinat copiii.
   În cadrul sesiunilor de informare,
o echipã de specialiºti de la Direcþia
de Sãnãtate Publicã Mehedinþi
formatã din medic de familie, medic
epidemiolog ºi psiholog, a prezentat
unui numar de aproximativ 60 de
pãrinþi, informaþii cu privire la
beneficiile vaccinãrii ºi riscurile
nevaccinãrii ºi au rãspuns

întrebãrilor adresate de
cãtre pãrinþi.
   Campania door to door,
de informare ºi educare a
pãrinþilor cu privire la
vaccinare, precum ºi de
creºtere a gradului de
vaccinare în rândul
comunitãþilor vulnerabile,
a demarat în oraºul
Strehaia ºi în sat Plopi,
comuna Tîmna, din
judeþul Mehedinþi în urmã
cu o lunã.
   În luna septembrie,
echipe formate din
personalul Direcþiei de
Sãnãtate Publicã

Mehedinþi împreunã cu asistenþii

medicali comunitari ºi ºcolari, ºi
medicii de familie pe listele cãrora
figureazã copiii restanþieri la
vaccinare, au vizitat peste 164 de
familii din Strehaia ºi 46 de familii
din satul Plopi. În urma acestor
acþiuni, au fost vaccinaþi peste 90
de copii.
În urma campaniei desfãºurate în
cele douã comunitãþi, rata de
acoperire vaccinalã a crescut în
interval de o lunã, astfel:
- în Strehaia, rata de vaccinare era
de 11,3 % la 1 septembrie ºi a
crescut pânã astãzi la 60%;
- în satul Plopi, comuna Tîmna,
rata de vaccinare înregistratã la 1
septembrie era de  6,9% ºi a crescut
azi la 97 %.  Biroul de presã

Intervenþie promptã a jandarmilor
Echipajul de jandarmerie  care acþiona în seara de 2 octombrie, a.c.,

în cadrul dispozitivului de menþinerea ordinii publice a fost solicitat  sã
intervinã pentru aplanarea unui conflict în desfãºurare, în parcarea unei
societãþi comerciale din municipiul Drobeta Turnu Severin.
   La faþa locului, jandarmii au constatat cã un bãrbat a înjunghiat-o pe
soþia sa  de mai multe ori, cu un cuþit, în zona pieptului.  Fãptuitorul,
un bãrbat de 40 de ani a fost imobilizat si încãtuºat de jandarmi. La faþa
locului a fost solicitat un echipaj din cadrul Serviciului de Ambulanþã
pentru acordarea de îngrijiri medicale victimei, care era conºtientã.
   În acest caz jandarmii au întocmit actele de sesizare sub aspectul
sãvârºirii infracþiunii de ,,lovire sau alte violenþe”, pe care le-au înaintat
organelor competente în vederea continuãrii cercetãrilor.

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEÞEAN MEHEDINÞI
Compartimentul Informare Relaþii Publice ºi cu Publicul
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Conform scenariului
exerciþiului, în jurul orei 10.00, pilotul
unui aparat de zbor tip Charter cu 20
de pasageri la bord, în urma unei
defecþiuni la motor a încercat sã
execute de urgenþã o aterizare forþatã
pe aerodromul din localitatea Gîrniþa,
de pe raza judeþului Mehedinþi, însã
manevra nu a fost una reuºitã, iar
aeronava s-a prãbuºit într-o zonã
împãduritã din imediata apropiere, pe
raza U.A.T. Pruniºor.

Inspectoratul pentru Situaþii de Urgenþã “Drobeta” al Judeþului
Mehedinþi a  organizat ºi desfãºurat joi, 27.09.2018, un exerciþiu intern

judeþean privind intervenþia în cazul unui accident de aviaþie civilã
produs în mediu împãdurit, pe raza comunei Pruniºor.

Exerciþiu intern judeþean privind intervenþia în cazul unui accident de
aviaþie civilã produs în mediu împãdurit, pe raza comunei Pruniºor

   În baza coordonatelor transmise de
Centrul de Coordonare SAR
ROMATSA, sub coordonarea
comandantului acþiunii de la faþa
locului, echipaje mixte formate din
pompieri, jandarmi, poliþiºti, personal
SALVAMONT, lucrãtori ai Ocolului
Silvic ªimian, voluntari ai SVSU
Pruniºor, dar ºi paramedici SMURD
ºi salvatori SAJ au efectuat cãutãri
pentru a identifica cât mai repede
locul incidentului, în vederea

declanºãrii operaþiunilor de salvare ºi
protecþie a supravieþuitorilor
accidentului de aviaþie, prin acordarea
asistenþei de specialitate victimelor,
precum ºi pentru transportul acestora
la unitãþile de spitalizare.
   La exerciþiu au participat
reprezentanþi ai tuturor instituþiilor ºi
structurilor abilitate cu rol în
gestionarea acestei situaþii de urgenþã
generatã de prãbuºirea unei aeronave.
   Prin desfãºurarea acestui exerciþiu

s-a urmãrit antrenarea tuturor forþelor
participante pentru reducerea
timpului de rãspuns în cazul acþiunilor
de limitare ºi înlãturare a efectelor
unei situaþii de urgenþã ce implicã
salvarea mai multor  persoane, dar ºi
pentru perfecþionarea deprinderilor în
ceea ce priveºte organizarea ºi
conducerea acþiunilor de intervenþie
în situaþii limitã.
COMPARTIMENTUL INFORMARE

ªI RELAÞII PUBLICE

     Altruismul este acea pornire
interioarã care nu te lasã sã treci
nepãsãtor pe lângã semenii aflaþi în
suferinþã, ci te face sã acþionezi
dezinteresat în sprijin.
   Aceastã atitudine este pregnantã ºi la
colegul nostru plutonierul major
Gabriel Liciu - pompier în cadrul
Detaºamentului Orºova, care o
manifestã de fiecare datã când cineva
are nevoie de el. Sâmbãtã dupã-amiazã,
pompierul se afla în timpul liber, când a
reuºit sã îi sarã în ajutor unui tânãr care
a suferit arsuri grave în urma unui
incident petrecut lângã o fântânã publicã

dintr-o localitate din Mehedinþi.
Datoritã ajutorului sãu imediat, tânãrul
este acum în afara oricãrui pericol.
   Salvatorul se întorcea de la pãrinþi,
când, la ieºirea din satul Dobra, a oprit
maºina pentru a lua apã de la o
fântânã. În acest timp, lângã el a oprit
un autoturism, în care se aflau doi
bãrbaþi, unul în vârstã de 43 de ani ºi
fiul acestuia în vârstã de 20 de ani.
Într-un moment de imprudenþã,
tânãrul a vrut sã verifice nivelul
lichidului de rãcire din vasul de
expansiune al autoturismului, iar
aburul fierbinte i-a atins faþa, braþele
ºi antebraþele, provocându-i arsuri
grave. Gabriel Liciu a apelat, imediat,
serviciul de urgenþã 112, solicitând
un echipaj medical specializat. Pentru
cã, în astfel de cazuri, fiecare secundã
conteazã, pompierul l-a transportat
pe tânãr cu autoturismul personal
pânã în localitatea Hinova, de unde a
fost preluat de ambulanþã. Mai târziu,
l-a vizitat pe tânãr la spital, unde i-a
rãmas alãturi pânã seara, când acesta
a fost trimis la Clinica de chirurgie

plasticã din Craiova.
   Suntem mândri de colegul nostru
ºi ne onoreazã faptul cã, de fiecare
datã, indiferent de împrejurare, este
un sprijin de nãdejde pentru toþi cei
în preajma cãrora se aflã.
   În luna februarie, conducerea
inspectoratului l-a felicitat pentru
solicitudinea ºi spiritul civic de care a
dat dovadã, când a acordat primul
ajutor medical victimelor unui accident
rutier, produs în data de 13 februarie,

Eroul de lângã noi. Un pompier aflat în timpul liber a salvat viaþa unui tânãr
pe DN 6, zona Gura Vãii. Totodatã, a
acþionat pentru decuplarea bornelor de
la bateria autoturismului rãsturnat în
afara pãrþii carosabile, reuºind sã
înlãture riscul producerii unei explozii
la locul evenimentului.
   Pentru implicarea permanentã în
sprijinul semenilor, astãzi, conducerea
inspectoratului l-a recompensat cu
citarea prin Ordinul de Zi pe Unitate.
COMPARTIMENTUL INFORMARE

ªI RELAÞII PUBLICE

 Urmare din pag. 1

 Alexia M.

   Cei care iubesc caii, dar nu numai, pot învãþa sã cãlãreascã aici dacã nu au
avut niciodatã vreo astfel de experienþã. Beladona, Weeky, Isabela, Narcisa
sunt doar câþiva dintre caii centrului din ªimian folosiþi pentru echitaþie.
„Am deschis acest centru pentru bucuria ºi pasiunea mea ºi a copiilor
mei pentru cai, cât, bineînþeles, ºi pentru public fiindcã pe o razã de 200
- 300 de kilometri, de la Timiºoara pânã la Craiova nu existã un astfel
de centru. Eu cred cã era necesar pentru acest judeþ. Este o investiþie
mare ºi un sport destul de costisitor, cred cã ajunge la undeva la 30.000
-40.000 de euro”, spune Claudiu Spânu.
   Pentru început, Centrul are 11 cai de rasã, 6 ponei ºi 4 mânzi,
achiziþionaþi din Olanda ºi din þarã. Preþurile pentru cursurile de cãlãrit
încã nu sunt definitivate, dar cel mai probabil o ºedinþã de echitaþie va
costa între 40 ºi 60 de lei.

S-a deschis primul centru...
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     Cel mai mare eveniment cultural
artistic dedicat viei ºi vinului, dar
probabil ºi cel mai cu “tradiþie”
festival din judeþul Mehedinþi s-a
desfãºurat în perioada 28 - 29
septembrie 2018, chiar în “oraºul  de
de reºedinþã” al vinului - Vânju
Mare. Oraºul este recunoscut pentru
calitatea producþiei viticole ºi a
soiurilor de vin, aºa cã a devenit
tradiþional dacã primãvara ºi vara
mergi în Munþii Mehedinþiului
pentru manifestãri de tradiþie, pentru
festivaluri de folclor foarte reuºite,
toamna e musai sã mergi la Vânju
Mare pentru a sãrbãtori viþa de vie
ºi strugurii, pentru a gusta un viniºor
de calitate sau pentru a vedea cum
se prezintã “mustul”.
   Primãria ºi Consiliul Local Vânju
Mare, Consiliul Judeþean Mehedinþi
prin Centrul Cultural “Nichita
Stãnescu” sunt principalii
organizatori ai acestei manifestãri
culturale deosebite, la care participã,
la fiecare ediþie un public numeros,
localnici dar ºi foarte mulþi spectatori
din toate zonele þãrii.

ªi anul acesta, aºa cum ne-am

Festivalul Viei ºi Vinului Vânju Mare 2018
Oaspeþi de seamã,  spectacol de excepþie, numeros public

obiºnuit s-au implicat
foarte mult în organizarea
Festivalului, atât primarul
oraºului Nicolae Ruginã,
cât ºi Aladin Georgescu,
preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi, mai
ales cã pentru domnia sa
aceastã manifestare este
una de suflet,
desfãºurându-se chiar
“acasã”. De asemenea,
Emilia Mihãilescu
managerul Centrului
Cultural “Nichita
Stãnescu” a avut o
contribuþie decisivã pentru
organizarea Festivalului,
toate resursele fiind
angrenate pentru reuºita
manifestãrilor.
   În prima zi a Festivalului –Concurs
al Viei ºi Vinului, Vânju  Mare
întotdeauna are loc concursul
folcloric, aºa s-a întâmplat ºi anul
acesta, au fost mulþi concurenþi
înscriºi, de bunã calitate aºa cã,
Juriul Festivalului a fost pus în
dificultate. Juriul Festivalului a fost

alcãtuit de personalitãþi marcante,
specialiºti în domeniu, dintre care
amintim pe Gabriela Rusu Pãsãrin,
profesor universitar ºi realizator de
emisiuni culturale, Emilia Mihãilescu,
managerul Centrului Cultural “Nichita
Stãnescu”, Doina Durdan, profesor de
canto, Nicolae Ruginã primarul
oraºului Vânju Mare.
   Marele Premiu, respectiv Trofeul

Festivalului a mers anul acesta la
Reºiþa, Denisa Amalia Þãnigoi fiind
aceea care l-a câºtigat. Premiul I a
fost atribuit de cãtre mehedinþeanca
Anca Boiengiu, premiul II –
Alexandra Betej, Cosmin Gaciu
clasându-se pe locul III.
   Voia bunã a fost asiguratã de
Ansamblul Profesionist “Danubius”
ºi de invitaþii speciali, soliºti
recunoscuþi ai folclorului popular.
   Foarte multe personalitãþi au fost
alãturi de locuitorii oraºului Vânju
Mare dintre care amintim pe Nicolae
Drãghia, prefectul judeþului, pe
senatorul Liviu Mazilu ºi deputatul
Alina Teiº, Aladin Georgescu,
preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi.

În perioada 25 - 28
septembrie 2018 a avut loc la
Belgrad, Serbia, întâlnirea anualã
a membrilor Reþelei Europene a
Muzeelor Riverane, ENoRM.
   ENoRM este o asociaþie a
muzeelor riverane mari ºi mici din
Europa. Iniþiativa înfiinþãrii acestei
asociaþii aparþine Muzeului Maritim
Naþional din Gdansk, Polonia.
Scrisoarea de intenþie a fost trimisã
în 2014 cãtre 40 de muzee riverane

Muzeul Regiunii Porþilor de Fier la ENoRM

 Biroul de presã

 Gabi Pogaci

din Europa, în acelaºi an a avut ºi
prima conferinþã ENoRM.
   Anul acesta Muzeul Regiunii Porþilor
de Fier a fost reprezentat de o delegaþie
din care au fãcut parte Neagoe Marin
Iulian, Neagoe Oana Minodora ºi
Stãnciulescu Mihaela. Domnul
Neagoe Marin Iulian a susþinut o
prezentare despre Muzeul Regiunii
Porþilor de Fier ºi o prezentare cu titlul
Navigaþia pe Dunãre în perioada
romanã între Drobeta ºi Ostrovul Mare

iar doamnele Neagoe Oana ºi
Stãnciulescu Mihaela au prezentat o
scurtã istorie a ªantierului Naval din
Drobeta Turnu Severin.

La conferinþã au mai participat
reprezentanþi  din Polonia,
Germania, Austria ºi Serbia. S-
au discutat probleme ale
muzeelor din reþea ºi s-au fãcut
propuneri pentru îmbunãtãþirea
activitãþii muzeelor din reþea.

SC COTTONTEX SRL
Drobeta-Turnu Severin

companie producãtoare
de echipament sportiv

Angajeazã
Tineri cu aptitudini
spre mecanica fina

Descrierea jobului:
- salariul motivant;
CV-urile se depun la sediul firmei
din Drobeta-Turnu Severin, (vis-
a-vis de Hotel CONDOR)
Relaþii la Tel.: 0720.530.520
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Frecþii cu odicolon ____________ de Bibicu’

*A trecut în Eternitate, la
vârsta de 94 de ani, exact de Ziua
Mondialã a Persoanelor Vârstnice,
marele artist al Lumii din ultimii o
sutã de ani, CHARLES
AZNAVOUR. Unul dintre  poeþii ºi
muzicienii de care m-am ataºat,
sufleteºte ºi intelectual, încã din
adolescenþã, când ascultam,
vrãjit, Il faut savoir, Et pourtant,
Les commediants , For me
formidable, Comme est triste
Venise, Ed io tra di voi, La
Boeme, Mourir d’ aimer ºi atâtea
alte hit-uri de succes, nici astãzi
demodate. Ba chiar au rãmas
foarte proaspete, mult mai
proaspete decât multe hibride pop-
rock din ziua de azi. Acest armean
firav, dar doldora  de talent muzical
ºi de culturã poeticã, ne va lipsi
enorm. Dumnezeu sã-l þinã, pentru

Cine vine sã facã mãrturisiri?
totdeauna, în paza Sa!.

   * Tot felul de cetãþeni, cãci altfel nu
poci sã le zic, cred cã e de datoria lor
sã ne spunã dacã ei merg sau nu la
referendumul organizat pentru
definirea familiei în Constituþie la
sfârºitul acestei sãptãmâni. Uite, acest
aspect, legat de cine merge ºi cine nu
merge la referendum nu ne intereseazã
câtuºi de puþin. Dar deloc! Ar însemna
sã creditãm pe oricine face astfel e
declaraþii cu prezumþia de persoanã
publicã importantã! ªi apoi, vorba
nemuritorului Marin Preda, „cine sã
vinã sã facã mãrturisiri – un þap
bãºinos? O purcea sifiliticã?”. Desigur
cu trimitere directã la calitatea moral-
intelectualã a celor care totdeauna
considerã cã e de datoria lor sã iasã în
faþã ºi sã facã mãrturisiri... epocale sau
declaraþii de importanþã majorã despre
starea planetei sau despre...pacea
mondialã. Sigur, noi ne prefacem a
nu pricepe cã toþi aceºtia sunt
motivaþi în cele mai deverse feluri,
de cine vrei ºi de cine nu vrei, sã
facã propagandã anti, dar îi lãsãm

în plata Domnului sã-ºi trãiascã, nu-
i aºa, clipa lor de glorie.
   * Realitatea cât se poate de... realã,
deci de normalã, este cã acest
referendum nu a avut la bazã o
iniþiativã politicã, astfel încât sã mai
dezvolþi încã un motiv spre a
demoniza PSD-ul ºi pe Dragnea, ci
o iniþiativã popularã. Peste trei
milioane de cetãþeni au votat pentru
organizarea unui astfel de
referendum. Sprijiniþi ºi încurajaþi,
evident, în acest demers absolut
democratic atât de Biserica
Ortodoxã, cât ºi de cea Catolicã. ªi
atunci, care-i problema? Merge la
referendumul acesta (ca ºi la orice
alt tip de referendum) oricine îºi
înþelege cum trebuie drepturile ºi
îndatoririle de cetãþean, fãrã sã aibã
nevoie de încurajãri pro sau contra
din exterior. ªi, evident, voteazã cum
îi dicteazã alcãtuirea interioarã, firea,
conºtiinþa etc.
   * Un simplu miting huliganic (aºa-
zisul miting al diasporei din 10
august, anul curent, al cãrui þel
evident a fost o loviturã de stat, vedem
cã trezeºte tot mai mult interesul unor
cercuri europene, mai mult sau mai
puþin înalte, precum ºi al unor oficiali
europeni, din categoria celor evocaþi
de Marin Preda ºi amintiþi de noi ceva
mai sus. Cei mai mulþi dintre ei, dacã
nu chiar toþi, habar nu au de realitãþile
româneºti, dar se bagã în seamã
singuri, precum acest piele întoarsã
pe dos numit  Timmermans, care  are
o sarcinã precisã- aceea de pune pe
coji de nucã Guvernul României ºi
principalul partid de guvernãmânt.
Acest þuþãr al curului koveºist, pe care

îl evocã duios ori de câte ori are
ocaziunea, îºi permite sã afirme ceva
de genul cã dacã unul din trei
pesediºti este corupt, ceilalþi doi sunt
la fel(?!) Pe ce te bazezi, mãi putzã
drãguþã? Pe studii ale specialiºtilor
germano-olandezo zburãtori? Pe
niscaiva sondaje clocite pe brânci
prin cine ºtie ce cabinete
nedezafectate de ciuma pidosniciei?
Un alt politician european, germanul
Manfred Weber, ºeful grupului PPE
din Parlamentul european, dacã am
înþeles bine, considerã cã, la
Bucureºti, pe 10 august, au protestat
oameni paºnici ºi cã jandarmii „au
bãtut oameni paºnici”! Sã moarã mã-
ta, neamþule? Sau sã moarã mortul?
Cum preferi? Ai fost dumneata pe aici
astã- varã? Dar de ce pe tãlicã nu te
preocupã metodele mult mai
straºnice cu care în Germania sunt
reprimate manifestaþiile neutorizate?
Uitã-te, neicã, în grãdina dumitale ºi
abia dupã aceea mai aruncã-þi ochii
saºii peste garduri, în alte ograzi! Este,
dupã cum just observa cineva, o mare
revãrsare de ipocrizie în tot mai urât
mirositorul conglomerat „demo-
cratic” european! Toatã lumea vrea sã
se fi nãscut din spuma mãrii ºi, în
consecinþã, îºi cautã argumente. Ce
s-o mai dãm cotitã, s-a umplut lumea
de curve virgine! Care, ca sã fie cât
mai convingãtoare cu putinþã, s-au
hotãrât sã mai dea ºi lecþii! Vai de
capul nostru!
   * O crainicã frumoasã, deºteaptã
ºi cu o dicþie aproape impecabilã:
fosta noastrã studentã de la
Litere, GEORGIANA COCA (Tele
2 Drobeta)!

SC COTTONTEX SRL
Drobeta-Turnu Severin

companie producãtoare
de echipament sportiv

Angajeazã
ªef formaþie în confecþii

textile
cu experienþã

Descrierea jobului:
- salariul motivant;
CV-urile se depun la sediul firmei
din Drobeta-Turnu Severin, (vis-
a-vis de Hotel CONDOR)
Relaþii la Tel.: 0720.530.520
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Furtuna s-a dezlãnþuit asupra
Familiei. Corabia (Biserica)

pluteºte pe valuri tulburi. Apelãm
la textul scripturistic: ”Bãrbat ºi

femeie i-a fãcut Dumnezeu ºi i-a
binecuvântat ºi le-a dat lor
numele: OM”. (Geneza 5,2)

   Sunt trei elemente în acest scurt text:
facerea, binecuvântarea ºi omenia. Nu
putem, nu trebuie sã ne poziþionãm în
afara Facerii lui Dumnezeu. Vom
pierde Binecuvântarea ºi Omenia.
   Biserica nu lucreazã cu jumãtãþi de
mãsurã, ne-am fi înecat de mult dacã
ar fi fost aºa. Pãcatul adamic a constat
în ”muºcãturã”, mãrul nu mai era
întreg, devenea parte, pãrticicã.
  Cãsãtoria presupune parcurgerea cãii
de la naturã la Har. Hristos întãreºte în
Cana Galileii, ceea ce fusese întemeiat
în Rai (Fericitul Augustin).
   Existã douã provocãri aici: unii care
nu vor sã pãºeascã pe aceastã cale, alþii

VOT PENTRU UMANITATEA
    COMPLETÃ     de Sever Negrescu

care vor sã ºi-o însuºeascã, amãgindu-
se: ”sunt cãi care i se par omului drepte,
dar la capãtul lor este fundul iadului”
(Proverbele lui Solomon 16, 27).
   Pãrintele Stãniloae spunea cã ”bãrbatul
ºi femeia, numai împreunã, alcãtuiesc
umanitatea completã”. Nu soþii, nu
bãrbatul ºi bãrbatul, nu femeia ºi femeia.
   Biserica românã simte mai bine ca
oricine atacurile la aceastã Alcãtuire
dumnezeiascã, de aceea a coborât în
mijlocul furtunii. Cãlugãrul Epifanie,
vãzând-o pe Nãscãtoarea de Dumnezeu
cu omoforul întins, ca pe un acoperiº
al Bisericii, îi mãrturiseºte stareþului
Andrei: ”mã înspãimântez”.
   În prima zi a lunii octombrie,
prãznuind Acoperãmântul Maicii
Domnului, sã înþelegem ce
înseamnã astãzi sã fii în afara Bisericii,
dar, mai ales, ce înspãimântãtor lucru
este sã fii împotriva ei, împotriva
UMANITÃÞII COMPLETE.

Muzeul Regiunii Porþilor de
Fier vã invitã Joi, 04.10.2018 la
Simpozionul Internaþional Drobeta,
Arheologie - Istorie, Ediþia a V - a.
În cadrul Simpozionului vor avea
loc urmãtoarele evenimente:
- Lansare carte: Constantin C.
Petolescu, Leonard Velcescu
(coordonatori): „Divus Traianus”.  Biroul de presã

Simpozionul Internaþional
Drobeta, Arheologie - Istorie,

Ediþia a V - a
Studii de istorie ºi arheologie
despre împãratul Traian ºi epoca sa.
- Lansare carte: Cristian Gãzdac,
Marian Neagoe:
„Sãrac sau bogat în timp de
pericol?”. Tezaurul roman
imperial de la Gruia.
- Lansare catalog expoziþie:
“Marºul robilor secolului al XX-
lea din România comunistã
1947-1989”.
- Vernisaj expoziþie de graficã:
Radu Bercea, Nicolae Ianãºi - “Fãrã

ºansa, fãrã speranþã, fãrã viaþã! Marºul
robilor secolului al XX-lea din
România comunistã 1947-1989”.
- Prezentarea lucrãrilor pe douã secþiuni:
Secþiunea I. Preistorie ºi epocã romanã.
Secþiunea II. Epoca medievalã,
Epoca modernã, Primul Rãzboi
Mondial ºi Marea Unire a românilor.

În data de 26.09.2018, membrii Sindicatului Danubius-Drobeta
au pichetat sediul Penitenciarului Drobeta Turnu-Severin, locul lor de
muncã! Peste 50 de sindicaliºti au scandat lozinci în favoarea îmbunãtãþirii
condiþiilor de muncã, eliminãrii discriminãrilor salariale ºi la pensionare,
promovarea statutului poliþistului de penitenciare, plata orelor
suplimentare, acordarea drepturilor prevãzute de lege!
   “Nu este posibil sã muncim unul pentru patru! Nu e posibil sã fim
trataþi ca sclavi moderni, iar drepturile noastre sã nu ne fie achitate.
Nicãieri în lumea modernã nu existã principiul muncã fãrã platã. Sã fim
plãtiþi pentru ce muncim, sã nu fim discriminaþi salarial ºi la pensionare,
sã avem condiþii de lucru mai bune”!

Mihai BÃRBULESCU
Preºedinte Sindicat Independent Danubius-Drobeta ºi

Secretar CNS Cartel ALFA filiala Mehedinþi

Membrii Sindicatului Danubius-
Drobeta au pichetat sediul

Penitenciarului Drobeta Turnu-Severin

Alãturi de consilierii locali
liberali din Drobeta Turnu Severin, am
depus un proeict de hotãrâre privind
aprobarea efectuãrii de consultaþii
stomatologice gratuite pentru copiii
din clasele 0-12 înscriºi la unitãþile
de învãþãmânt de pe raza municipiului
Drobeta-Turnu Severin, perioada de
desfãºurare fiind pe parcursul anului
ºcolar 2018-2019.
  Cabinetele ªcolare Dentare din cadrul
Direcþiei de Asistenþã Socialã vor oferi
consultaþiile stomatologice gratuite
copiilor din cadrul unitãþilor de
învãþãmânt care le sunt arondate, în
colaborare cu învãþãtorii ºi profesorii.

Sãnãtatea copiilor noºtri
trebuie sã fie prioritate!

   Rezultatul consultaþiilor va fi pus la
dispoziþia învãþãtorilor (clasele 0-4) ºi
diriginþilor (clasele 5-12) care le vor
transmite ulterior pãrinþilor sau
reprezentanþilor legali ai copiilor.
Precizarea este cã nu e vorba de intervenþii
stomatologice ci de consultaþii
stomatologice, costurile Primãriei pentru
susþinerea acestui proiect fiind 0.
   Este important ca în fiecare stadiu
al vieþii sã practicãm o igiena oralã
corectã, ºi sã ne invãþãm copiii cu
un astfel de obicei pe cât de
sãnatos, pe atât de important pentru
sãnãtatea lor viitoare.
   Cariile dentare afecteazã copiii
din lume mai mult decât orice altã
boalã cronicã.
   De foarte multe ori pãrinþii, fiind
prinºi în mijlocul problemelor zilnice,
neglijeazã copii ºi nu conºtientizeazã
necesitatea de a merge cu ei la
consultaþii stomatologice regulate
pentru depistarea din timp a
eventualelor probleme dentare.
   Sãnãtatea copiilor noºtri trebuie
sã fie prioritate!

ANUNÞ
   S.C. LOTUS S.R.L. cu sediul în Baia de Aramã judeþul Mehedinþi,
reprezentatã prin SAVU PAUL, în calitate de administrator, declar
pierdute CERTIFICATUL DE ÎNREGISTRARE Seria B nr. 0481683 ºi
ACTUL CONSTITUTIV ale societãþii. Se declarã nule.
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„Stimabile, eºti un idiot!” (2)

Maria Diana Popescu, Art-emis
 www.art-emis.ro/editoriale

Dupã cum vedem, sistemul
kleptocratic a confiscat statul sub
ochii berbecului-ºef ºi a produs o
rasã de mutanþi, care au cãpãtat
trãsãturi comune în mod
„congenital”, din momentul în care
au devenit membri ai haitei. Citînd
din Caragiale, „Stimabile, eºti un
idiot!”, de fapt, aceeaºi Românie ai
împãrþit-o în douã, pentru unii fiind
mumã ºi pentru alþii, pe drept cuvînt,
ciumã. Pentru Iohannis, doar teoretic
poporul se aflã în aceeaºi barcã.
Pentru cã, practic, el a început sã
facã gãuri într-o parte, iar poporul
întreabã nedumerit: „ce faci
nebunule, ai sã ne scufunzi pe toþi”!
Iar Iohannis rãspunde: „Ce vã pasã,
noi facem gãuri pentru noi, în partea
voastrã de barcã”. Cam în acest fel
a potenþat, de-a lungul mandatului,
mizeriile de la linia sa de start.
   E logic ºi mai ales onest sã spui
adevãrul ºi nu mi-e teamã sã-l spun
pe ºleau. Nici un animal nu adunã

mai mult decît consumã, nici un
animal nu-ºi distruge vizuina, dar
competiþia asta nebunã pentru
putere a îngenuncheat ºi dezbinat
societatea româneascã, iar românii
au ajuns sã se batã cu românii.
Trãim în minciunã ºi sclavie,
niciodatã poporul nu va avea puterea
în mîinile sale, democraþia este în
mîinile cîtorva psihopaþi ºi fanatici
care fac jocurile murdare ale
globaliºtilor. Vorba Ancãi Boagiu:
„Stãm caprã în faþa Uniunii
Europene”, ºi, adaug eu, în faþa
unchiului Sam! Avem români
valoroºi, patrioþi ºi capabili sã
conducã o þarã, posesori de caracter
impecabil ºi de demnitate, dar nu pot
fi auziþi de harmalaia pe care o fac
impostorii ºi ticãloºii din cele trei
palate! Trãim într-o societatea
infectatã programat, evoluþia bolii
avansînd la comandã! Familia
tradiþionalã este lovitã, cetãþeanul,
împins spre degradare! Însã, eu tot
mai cred cã românul îºi va pãstra
credinþa milenarã în Dumnezeu, în
valorile naþionale ºi morale, cred cã
va respinge manipularea ºi spãlarea
pe creier, înºelãciunea ºi minciuna
din lozinca „sîntem o naþiune de
cetãþeni”, cum spunea Kleine Klaus.
Nu! Sîntem o naþiune de Români!
   Nu numai arta avea sã se
prostitueze, precum ne înºtiinþaserã
avangardiºtii, ci ºi politica a
redevenit bordel. Noi ºi þãriºoara
aceasta buzunãritã din interior ºi din

afarã, cu vîrf ºi îndesat stoarsã de
cãtre organismele financiare
mondiale, am supravieþuit eroic, am
rezistat marilor comploturi ºi vitregii,
am rezistat frigului istoric, gripei
aviare ºi porcine... de ce n-am rezista
gripei americane, bruxeleze ºi celei
iohanniste? În mincinosul proiect de
þarã anunþat cu surle ºi trîmbiþe de
Iohannis doar pentru o creºtere de
imagine, în perspectiva unui nou
mandat, nu se vorbeºte despre
reabilitarea oraºelor ºi satelor
româneºti, unde se trãieºte ca în evul
mediu, fãrã curent electric, cu uliþe
neasfaltate ºi noroaie pînã la
genunchi, fãrã apã, canalizare, unde
acoperiºul ºcolilor cade peste elevi.
De la înãlþimea nepãsãrii sale,
haºtagistul Werner habar n-are cîte
sate au devenit obligatoriu oraºe
fantomã ale þãrii, doar pentru a plãti
impozite de oraº, ºi cît de greu
trãiesc românii acolo.
   Îi repet încã o datã sã ia aminte la
studiul realizat de Institutul de
Economie Socialã ºi Institutul pentru
Cercetarea Calitãþii Vieþii din cadrul
Academiei Române, potrivit cãruia,
în mediul rural peste un milion de
oameni trãiesc extrem de greu,
muncind cu ziua pentru o masã
caldã. Trei sferturi trãiesc în condiþii
de sãrãcie, 37% nu au nicio formã
de remuneraþie sau platã în naturã
ºi peste 36% sînt pe cont propriu.
Bun înþeles, statisticile sînt statistici,
vor rãmîne la sertare, autoritãþile au

ochi doar pentru privilegiile lor.
   Electrificarea gospodãriilor ºi
satelor din þarã, tovarãºe Kleine Klaus
tot pe hîrtie va rãmîne! În mileniul trei,
montarea unor stîlpi ºi a unor fire
conducãtoare de electricitate este
pentru autoritãþi echivalentã cu
trimiterea unei rachete pe Marte. O
normalitate a civilizaþiei a devenit o
dificilã problemã pentru autoritãþi! În
România sînt peste 97.805 de
gospodãrii neelectrificate, amplasate
în 2.284 de localitãþi, strãbãtute de
uliþe neasfaltate ºi noroioase. Din
total, 2.822 de gospodãrii se aflã în
97 de localitãþi complet
neelectrificate. Din cinci români de la
sat, trei se spalã în lighean sau în
butoi ºi au pe post de toaletã o groapã
sãpatã în pãmînt, pentru cã fondurile
destinate modernizãrii satelor ºi
locuinþelor s-au scurs în alte conturi.
Cea mai mare batjocurã a fost sã
facã autoritãþile vremii cerere ca sã
intrãm în Europa, cînd noi am fost
în Europa înaintea europenilor, iar
acum, deºeurile Europei au devenit
sursa noastrã de existenþã. Asta-i
„România lucrului bine fãcut”,
promisã românilor, Herr K.K.? Mai
bine revino la ocupaþia de
meditator... poate mai iese ceva,
dacã între timp, fizica pe care-o ºtiai
nu s-a volatilizat în timpul
excursiilor ºi concediilor de
refacere dupã excursii.

Pe 25 octombrie 2018 ora 18:00, vine
pentru prima datã în Drobeta Turnu
Severin, Lorenzo-Cristian cu

CEL MAI MARE SPECTACOL DE
MAGIE PENTRU COPII, DIN

ROMÂNIA.
www.lorenzo-cristian.ro
ASIGURÃ-TE CÃ PRINZI BILET!

Magia Copilãriei este renumitul spectacol
care a creat tradiþie în rândul micuþilor
spectatori.
Încã de la primul format al acestui spectacol,
sãlile s-au dovedit neîncãpãtoare, ºi astfel
acest concept creat de Lorenzo-Cristian a
devenit un spectacol de succes.
De la an la an spectacolul se dezvoltã

oferind surprize tot mai spectaculoase.
Oare anul acesta care sau cine va fi cireaºa
de pe tort?
Efectele magice prezentate, personajele,
decorarea recuzitei, toate sunt gândite
astfel încât sã ducã micuþii spectatori într-
o lume de poveste.
Dacã oraºul Drobeta Turnu Severin are
peste 700 de copii (capacitatea maximã a
sãlii de spectacol), atunci asigurã-te cã
tu eºti printre cei care vor prinde bilet la
cel mai mare spectacol de magie pentru
copii din România.

Magia Copilãriei
de Lorenzo-Cristian.

VIDEO: https://www.youtube.com/
watch?v=nZ3ziPbp1dw
Biletele se gãsesc la Agenþia de Bilete a
Palatului Culturii “Teodor Costescu” din
Drobeta Turnu Severin 
LUNI - JOI orele 08:30-11:00 ºi 12:00-
16:00
VINERI orele 08:30-13:00

Preþ bilet: 40 lei (parter salã) ºi 30 lei
(balcon).
Informaþii ºi rezervãri, de luni pânã vineri,
între orele 08:00-16:00, la tel. 0733/
033071
Bilete în format electronic pe
www.iabilet.ro ºi în reþeaua fizicã iabilet.ro/
retea: Magazinele Flanco, Magazinele IQ
BOX - Telekom, Magazinele Uman ºi în
Staþiile de Plata SelfPay din toatã þara.
Online pe www.iabilet.ro, puteþi plãti cu
Cardul, prin Paypal, pe factura la
Vodafone sau Orange cu plata la sfârºitul
lunii sau ramburs cu plata cash prin Fan
Courier oriunde în þarã.
DACÃ DOREªTI UN SPECTACOL
PERSONALIZAT SAU ÎN EXCLUSIVITATE CU
LORENZO-CRISTIAN, PENTRU COMPANIA
TA SAU PENTRU EVENIMENTUL TÃU
PRIVAT, NE PUTEÞI CONTACTA DIRECT 
Organizator/impresar Minodora Stancu
0742107460
www.lorenzo-cristian.ro
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Nu se scufundã nicio
planetã, cum se plângea Copos pe
vremuri, când era investitor în
fotbal. Se scufundã doar România
sau bucãþi din ea. Sigur cã raportat
la ce auzim pe la televizor de la
guvernanþi ºi de la politicieni se
pare cã trãim din ce în ce mai bine.
Mai ales cei de la stat ºi pensionarii.
Creºteri fabuloase de pensii.
Undeva am vãzut cã se vor tripla
pânã nu ºtiu când. Numai sã aibe
sãnãtate pensionarii, sã poatã sã
cheltuiascã atâþia bani triplaþi. Acum
nu e ca în Epoca de Aur a
Ceauºeºtilor. Acum sunt ºi bani ºi
ai ºi magazine pline. Chiar prea
pline, prin grija conducãtorilor
luminaþi de DNA ºi mai mult decât
atât. ªi pe undeva este logic totul,
având în vedere cã prin 2060
statisticienii spun cã vor mai
rãmâne în România vreo 12
milioane de români. Posibil doar
pensionarii, cãci restul vor fi
decedaþi sau plecaþi în afara þãrii.
Deci trebuie sã cheltuim tot acum.
Pe de altã parte, dacã vor rãmâne
în 2060 doar pensionari, atunci
cine le va achita pensiile? Poate
Vâlcov (ajuns atunci la 80 de ani)
va gândi un sistem pentru
impozitarea românilor plecaþi în
afara þãrii, deja de câteva generaþii.
Problema este cã Vâlcov va fi ºi el
puþin mai bãtrân prin 2060, dar nu
cu mult pentru cã marii
conducãtori rãmân mereu tineri.
   Prin 2060 nu va mai exista picior
de român pe afarã. Ei vor fi fost de
mult cetãþeni ai altor þãri ºi nu ai
cum sã iei banii altor þãri, sã achiþi

 ªtefan Bãeºiu

12 milioane în 2060
pensiile din þara ta. Dacã acum sunt
vreo 5 milioane de români în afara
þãrii prin 2060 ei se vor fi contopit
definitiv cu populaþiile altor state ºi
vor fi asimilaþi. Nu va dura prea mult.
Copiii de acum sunt deja cetãþeni
ai statelor în care s-au nãscut ºi
nici nu cunosc limba românã ºi
nici nu ºtiu cã sunt români ºi cã
intrã în calculele lui Vâlcov cu
impozitarea...
   Ruptura s-a produs deja ºi este una
profundã. Drama, pentru ideea de
România, ar putea sã fie ºi mai mare,
având în vedere cã generaþiile de acum,
din þarã, îºi educã plozii în spiritul
plecãrii. Pregãtim copiii pentru
prosperitatea altor þãri. Elitele oricum
pleacã, mai ales dacã au dat cu nasul
pe afarã pe la vreo olimpiadã. Deja la
18 ani pleacã sau dupã facultate sau
se înscriu la facultate afarã. Dacã sunt
buni specialiºti ºi nu le taie urechile
italienilor sunt asimilaþi ºi nu se mai
ºtie cã sunt români. România devine
ceva prãfuit, destrãmat. Mai ales fetele
îºi pierd rapid rãdãcinile, prin
cãsãtorie.
   Mai are rost sã spunem care este
ideea, care este strategia actualei
clase politice legat de fenomenul
migraþiei? Deja e un clieºeu când
spunem cã þara noastrã e pe locul
al doilea la migraþia populaþiei dupã
Siria. Da, dar Siria este în rãzboi,
etc. Mai are rost sã spunem cã
recent asociaþia oamenilor de
afaceri germani din România
spunea cã deficitul de forþã de
muncã în þara noastrã este undeva
la 200.000 de persoane. O sã vinã
politicienii cu soluþii: indieni,

vietnamezi sau chinezi. Atunci ce
ºi cine mai este România?
   Pãrinþii de acum îºi pregãtesc
copiii sã plece. Nimeni nu va mai
avea grijã de pãrinþi la bãtrâneþe.
Puneþi mâna ºi plãtiþi la un fond
privat de pensii, cã nu se ºtie. Nu
va mai avea cine sã vã plãteascã
pensiile. Zeci ºi sute de mii de
case vor fi pãrãsite sau vor fi
închiriate altor populaþii din Asia,
Africa. Sincer, România se aflã pe
drumul pierzaniei ca popor ºi chiar
ca stat unitar. Pânã la urmã te
întrebi cine va mai apãra România
în caz de ceva? Pensionarii
singuri. Probabil cã cea mai bunã
afacere în þarã pânã în 2060 ºi dupã
vor fi cãminele de bãtrâni, de stat
ºi private. Desigur, dacã vor exista
ºi bãtrâni cu pensii. Dragnea
trebuie sã meargã ºi el undeva,
dacã va fi pãrãsit de Irina, pentru o
pulpã mai tânãrã.
   Micul porcar junior probabil cã îºi

va face bagajele ºi va pleca în
Brazilia. Vi-l imaginaþi pe Dragnea
singur în barcã la Belina ºi niciun
argat pe lângã el, sã îi punã
viermiºorul în cârlig? Vã daþi seama
ce dramã ar putea trãi acest om, sã
pescuiascã singur pe atâta lac?!
   Cine îi va mai plãti pensia lui
Dragnea, lui Tãriceanu? Statul
brazilian? Hai cã pânã în 2060
Tãriceanu va fi la a 12 nevastã. Va
avea cine sã îi dea bastonul. Ce va
face micul Vâlcov? Se va apuca de
pictat, sã nu mai investeascã
sumele în tablourile altora. Nu va
trebui sã le mai ascundã. Deºi îi
plac atât de mult cimitirele...
Dincolo de glume macabre cu
politicieni disperaþi de gândul
puºcãriei, România are nevoie de
un miracol, sã mai existe ca þarã.
Poate va gândi Vâlcov ºi o ºcoalã
fãrã teme, ca sã mai rãmânã elevi
ºi prin România. Asta da strategie.
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SC COTTONTEX SRL
Drobeta-Turnu Severin

companie producãtoare de
echipament sportiv

Angajeazã
MUNCITORI CONFECÞIONERI

Cerinþe:
bune cunoºtiinþe de utilizare a maºinii de cusut;

Descrierea jobului:
- salariu net motivant;
- tichete de masã;
- condiþii de muncã la nivelul standardelor UE
Pentru cei din afara localitãþii (Orºova,
Motru, Floreºti etc.) se asigurã
transportul.
CV-urile se depun la sediul firmei din
Drobeta-Turnu Severin, (vis-a-vis de Hotel
CONDOR)
Relaþii la Tel.: 0720.530.520

T A B L E T A  D E  S C R I I T O R
Mihai Octavian IOANA

Un scriitor mai puþin cunoscut
publicului larg este Mateiu Caragiale,
autor al romanului „Craii de Curtea
Veche”. El era fiul lui Ion Luca
Caragiale, considerat cel mai mare
dramaturg al românilor. La o anchetã
de acum câþiva ani despre romane ºi
romancieri, cartea amintitã a fost
aºezatã pe primul loc. Greu de înþeles
aceastã alegere, pentru cã lãsa în urmã
nume foarte mari: Rebreanu, Camil
Petrescu, Marin Preda sau uriaºul
Mihail Sadoveanu.
   Ce-i drept, „Craii...” au avut parte
în 1995 ºi de o ecranizare în care,

Maºina nemþeascã a lui Kant
sub bagheta lui Mircea Veroiu, aveau
sã întruchipeze personajele
romanului actori de primã mânã:
Mircea Albulescu, Ovidiu Iuliu
Moldovan, Gheorghe Dinicã, Marius
Bodochi, Ilinca Goia. Iar partitura
plinã de slugãrnicie ºi grotesc a lui
Gore Pirgu i-a fost încredinþatã lui
Rãzvan Vasilescu.
   Dupã aceastã introducere despre
roman voi spune cã în fruntea sa
autorul a plasat un citat atribuit lui
Raymond Poincaré, prim-ministru ºi
apoi preºedinte la Franþei. Acesta a
vizitat România pe la începutul
secolului ºi, impresionat de lumea
pestriþã de la noi, a formulat o frazã
teribilã: „Que voulez-vous, nous
sommes ici aux portes de l’Orient, où
tout est pris à la légère...” Într-o
traducere þugubeaþã, s-ar putea zice
cam aºa: Ce doriþi, domnilor, suntem
aici la porþile Orientului, unde totul
este luat cu uºurica... Adicã nimic nu
este foarte grav, foarte urgent ºi, la
urma urmei, nu trebuie sã-þi dai prea
mult silinþa.
       În folclorul urban al bãºcãliei a
amâna o lucrare nu e deloc o
nenorocire, mai mult, nu-þi ia nimeni
gâtul pentru asta. Formula de
consacrare este rãstãlmãcirea unui

proverb: Ce poþi face azi,
lasã pe mâine, cã poate
mâine nu mai trebuie sã
faci.  Sau, e posibil sã
trebuiascã sã facã altul ceea
ce trebuia sã faci tu.
   Un alt proverb care a
fãcut ravagii la noi a fost
acesta: Hoþul neprins e
negustor cinstit. În
raporturile dintre indivizi ºi
între funcþionari ºi stat, a-þi
procura foloase necuvenite
nu e deloc o culpã,
important e sã nu fii prins.
Legea este ca o frânghie: cei
mari trec pe deasupra, cei
mici pe dedesupt. Hoþia
este prezentã plastic în
cântecul popular: „Spune,
spune moº bãtrân/ Spune
caii când se furã...” În
vocabular a rãmas
funcþionalã ºi azi expresia
„o bãtaie ca pentru hoþii de

cai”. Asta, deºi nu mai sunt cai, înlocuiþi
de caii-putere ai automobilelor ºi
utilajelor. Aproape graþioasã este
aceastã „mãrturisire”: „Toatã lumea-mi
zice lotru/ C-am furat un lemn din
codru,/ Dar eu lemne n-am furat/ Num-
o scândurã de brad/ Ca sã-i fac
mândruþii pat/ Sã vãd de-i bine-nsurat”.
   Un ministru al învãþãmântului a
avut o idee strãlucitã: supravegherea
video a examenelor finale. Jignire!
Umilinþã! Moral, generaþiile tinere
trebuie sã afle cã nu pot porni în viaþã
prin fraudã, cã se pot strecura fãrã
merite pentru a ocupa astfel locuri ale
colegilor lor mai înzestraþi ºi mai
serioºi. Judeþe care se mândreau cu
note ameþitoare s-au trezit pe la codiþa
clasamentului rezultatelor. De fapt,
iniþiativa a pornit din mediul universitar.
S-a observat cã intrau pe porþile
facultãþilor absolvenþi de liceu cu abilitãþi
precare de calcul, deºi optaserã pentru
politehnicã sau ºtiinþe economice, sau
nu cunoºteau mai deloc o limbã strãinã,
deºi acolo unde ajunseserã se cereau
cunoºtinþe serioase.
   Întâlnirea cu nemþii a fost un „ºoc al
civilizaþiilor”. Serioºi în muncã,
respectându-ºi angajamentele (Ein
mann, ein wort – Un om un cuvânt) ºi
mai ales posesori ai unei tehnici
avansate, i-au uimit pe români. În
„Baltagul” Sadoveanu ne spune cã
Dumnezeu „neamþului i-a dat ºurubul”.
   În Ardeal grâul era treierat cu batoza,
nu cu caii pe arie. Gospodãriile
nemþeºti erau bine întocmite, iar
excesele destul de rare. Austriecii i-au
luat pe feciori la oaste ºi apoi la rãzboi,
semãnând groaza în sate, având o clarã
evidenþã a recrutabililor, „cu condeiul”,
cum cântã Grigore Leºe. Au
cartografiat terenurile, pentru o bunã
colectare a impozitelor, ºi hãrþile lor
ale proprietãþilor se dovedesc corecte
ºi azi, chiar dacã au fost fãcute în timpul
împãrãtesei Maria Tereza.
   Marii noºtri scriitori datorezã enorm
culturii germane. Eminescu, Titu
Maiorescu, Blaga, Ion Barbu, Tudor
Arghezi au ºtiut nemþeºte, studiind la
Viena, Berlin sau Zürich. Filozofia
germanã a fost admiratã fãrã rezerve.
E mai puþin ºtiutã o poezie
eminescianã de tinereþe care începe
aºa: „Din Berlin la Potsdam merge/

Drum de fier...”. Este însoþit de blonda
Milly, mãnâncã pastramã, bea lichior
Kümmel ºi are sub braþ un volum de
Schopenhauer. „Bãtrânul dascãl” din
marele sãu poem „Scrisoarea I”, este
un alt mare filozof, Immanuel Kant.
Despre acesta circula legenda cã
plimbarea sa începea la orã fixã,
locuitorii din oraºul Königsberg
potrivindu-ºi ceasurile dupã el.
Întrebarea hâtrã care se iveºte este cam
cât de bunã ar fi trebuit sã fie o maºinã
a sa, dacã ar fi putut avea una.
   Rigoarea exageratã poate fi însã o
meteahnã. Poate dezumaniza, iar, dacã
cel care i se supune, va acþiona orbeºte,
devine, ca executant, un om-maºinã.
Marii comandanþi germani din cel de-
Al Doilea Rãzboi Mondial s-au
disculpat în procese pentru crimele lor
spunând cã au executat ordine.
   Muzicianul Hanno Höffer, dupã ce a
trãit o vreme în Germania, s-a întors în
România ca sã cânte jazz cu trupa lui,
Nightlosers, având în repertoriu ºi unele
melodii din folclorul românesc. Acesta
povestea amuzat cã un amic al sãu
spunea cã în România este cel mai bine,
cãci unde s-a mai pomenit în Germania,
þara lui „verboten”(interzis), sã te lase
cineva sã cânþi la muzicuþã la staþia gãrii?
   Noi românii spunem despre un obiect
cã este „lucru nemþesc”, sau chiar Zeiss.
Ne plac maºinile din Germania, care,
chiar dacã au fost folosite, merg încã
foarte bine. Nemþii au renunþat la ele din
douã motive. Primul este omenesc: nu
e bine sã te vadã lumea prea mult cu
aceeaºi pereche de pantofi. Va spune
ori cã eºti calic, ori cã te caliceºti. Al
doilea motiv este cã, producând modele
noi, cu îmbunãtãþiri din ce în ce mai
fistichii, industria germanã de
automobile îºi ispiteºte cumpãrãtorii cu
tot felul de înlesniri financiare. Iar aceºtia
renunþã la „vechi” ºi îºi iau ceva nou.
   E minunat sã vorbeºti despre
„lucrul bine fãcut”. Problema este în
ce mãsurã acel bine este realizabil
într-un context social dificil, în care
atâtea ºi atâtea sunt de pus la punct.
Unchiul meu Costicã Pârvãnescu
spunea cã în satul nostru e „frei”,
adicã dezordine, cã nu se respectã
multe. Dânsul nu ºtia cã foloseºte un
cuvânt nemþesc care înseamnã
„libertate”, nicidecum „ dezordine”.
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Finalul lui septembrie nu a
fost unul de bun augur pentru leu,
care a pierdut doi bani faþã de euro,
peste 4,2 bani comparativ cu dolarul
ºi circa un ban faþã de francul elveþian.
   Evoluþia a fost influenþatã de
modul în care a fluctuat în rândul
investitorilor aversiunea faþã de risc
pe pieþele internaþionale, de decizia
Rezervei Federale americane de a
majora dobânda sa de politicã
monetarã cât ºi criza de la vârful
conducerii PSD.
   Octombrie a debutat, cu o medie de
4,6596 lei, la sfârºitul perioadei fiind
atins maximul ultimelor trei luni de
4,6658 lei, într-o ºedinþã în tranzacþii
s-au realizat între 4,664 ºi 4,67 lei.
   Conform unei sondaj realizat de
CFA România, “valoarea medie a
anticipaþiilor pentru orizontul de 6
luni este de 4,6935, în timp ce pentru
orizontul de 12 luni valoarea medie
a cursului anticipat este de 4,7375”,
se aratã într-un comunicat de presã.
   Cursul dolarului american a
crescut de la 3,9613 la 4,0507 lei,
la sfârºitul perioadei, când cotaþiile
s-au miºcat între 4,027 ºi 4,055 lei.
   Media monedei elveþiene a fluctuat între
4,0984 ºi 4,1248 lei, prima zi din
octombrie aducând un curs de 4,0807
lei, pentru ca la sfârºitul intervalului el sã
creascã la 4,1183 lei, în condiþiile în care
pe pieþele internaþionale euro a  crescut
la 1,137 – 1,143 franci.
   BNR a realizat în prima zi din
octombrie o nouã operaþiune de tip
repo, prin care a împrumutat bãncile
comerciale cu 9,7 miliarde lei, cu o
dobândã de 2,50%, egalã cu cea de
politicã monetarã, cu scopul de a þine  Radu Georgescu

Euro aleargã spre 4,67 lei
indicii ROBOR sub control, având în
vedere raliul început în septembrie
trecut, care a triplat valoarea lor.
   La sfârºitul perioadei, indicele
ROBOR la trei luni, utilizat la
calcularea dobânzilor la majoritatea
creditelor în lei, a scãzut de la 3,17 la
3,15%, iar cel la ºase luni, folosit la
calcularea ratelor la creditele
ipotecare, a stagnat la 3,40%.
   Indicii ROBOR la nouã luni ºi 12
luni, au stagnat, la rândul lor, la
3,48%, respectiv la 3,53%.
   Acelaºi sondaj CFA România
apreciazã cã rata medie a ROBOR cu
scadenþa de 3 luni anticipatã peste
12 luni este 3,88%.
   Evoluþia perechii euro/dolar a
fost influenþatã de decizia Fed de
a majora dobânda sa cheie la 2 –
2,25% dar ºi de propunerea de
buget a guvernului Italian.
   Comunicatul de presã care a urmat
ºedinþei Fed indicã menþinerea
politicii de înãsprire a condiþiilor de
creditare, cu o nouã majorare a
dobânzii-cheie în decembrie, încã trei
anul viitor ºi una în 2020.
   Guvernul Italiei, format din
Miºcarea 5 Stele ºi Liga Nordului, a
anunþat cã a ajuns la un acord ºi cã
va ignora cerinþele UE, stabilind un
deficit bugetar de 2,4% din PIB.
   Euro a scãzut de la 1,1776 dolari,
la începutul perioadei, la 1,1505
dolari, la sfârºitul ei.
   Indicele compozit al bitcoin
calculat de Bloomberg scãdea la
sfârºitul perioadei la 6.561 dolari.
Analiza cuprinde perioada 26
septembrie – 2 octombrie.

Anunþ public
 privind decizia etapei de încadrare

COMUNA BRANIªTEA anunþã publicul interesat asupra luãrii
deciziei etapei de încadrare de cãtre Agenþia pentru Protecþia Mediului
Mehedinþi, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra
mediului, pentru proiectul MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES
LOCAL ÎN COMUNA BRANIªTEA, JUDEÞUL MEHEDINÞI proiect propus
a fi amplasat în comuna Braniºtea, judeþul Mehedinþi.
   Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care o fundamenteazã pot
fi consultate la sediul  Agenþiei pentru Protecþia Mediului Mehedinþi din
municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Bãile Romane, nr. 3, în zilele de
luni pânã joi între orele 800-1400, vinerea între orele 800-1200 ºi la
urmãtoarea adresã de internet: www.apmmh.anpm.ro.
    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaþii la proiectul
deciziei de încadrare în termen de cinci zile de la data prezentului anunþ.

Mã simt tare bucuroasã, cã
am avut varã frumoasã!
     Mã refer la viaþa culturalã, cãci
în anul 2003, am revenit în acest
oraº ºi m-am întristat când am vãzut
cã era un  „oraº mort”.
     Cunoºteam Severinul din anii ’67-’68,
când veneam des aici, cãci 3 membri ai
familiei mele erau ingineri-constructori
la Hidrocentrala Porþile de Fier.
     Eu, mare amatoare de culturã, eram
încântatã de cozile imense de la
cinematografe, la... „un bilet în plus”.
     Localnicii, îmbrãcaþi elegant se
plimbau seara, încolonaþi ca la defilare.
     Undeva, în spatele teatrului era un
restaurant cu terasã, unde dansam,
parcã eram pe Coasta de Azur.
     De aceea, am acceptat propunerea
fiicei mele, care e stabilitã aici, sã-mi
schimb domiciliul ºi sã vin aici, sã
nu stau singurã.
     Fiind nãscutã la Iaºi, clasa I am
început-o în Iaºi, dar am terminat-
o în Bucureºti,  în capi talã
mutându-mã din 10 în 10 ani dupã
aceea, locuind câte 5-6 ani.
     Restul vieþii am locuit în multe
localitãþi, unde era viaþã culturalã
intensã, la care mã implicam cu succes.
     De aceea, nu-mi venea sã cred,
în 2003, cã acest oraº era „mort”.
     Poate cã vã amintiþi, când a venit
Geo Saizescu sã-ºi lanseze o carte,
cã s-a urcat pe scenã ºi a zis ºi el la
fel, mirându-se cã oraºul e „mort”,
nu ca pe vremea când era el elev.
    Eu nu-i spusesem acest lucru,
decât cã vreau sã fac aici teatru de
pãpuºi, dar nu am succes!
    Aºa cã, în aceastã varã am vãzut
multe spectacole teatrale, stradale, dar
ºi în diverse locaþii neconvenþionale.
    Mai înainte mã întristam ºi mai mult,
când, în 2006 m-am dus în Spania, la
fiul meu, care s-a stabilit acolo, într-

În sfârºit, Severinul s-a trezit!
un oraº nu prea mare, dar în fiecare
searã lumea se distra atât de frumos!
     Eu am terminat liceul (în alt oraº)
în 1960. Am rãmas cu colegii, foarte
buni prieteni. Ne respectãm, ne
simpatizãm ca pe vremuri ºi ne
întâlnim în fiecare an în diverse
localitãþi, unde ne distrãm câteva zile.
    Anul acesta ne-am plimbat prin
Olãneºti, Voineasa, Timiºoara, Iaºi, Vatra-
Dornei, dupã ce reveneam acasã o
sãptãmânã, adicã ne întâlnim mai des,
cât ne mai þin picioarele, cãci „doar o viaþã
are omul” ºi nu se ºtie, ce va fi mâine.
    Ei ar vrea sã vinã ºi la Severin,
dar le-am spus cã oraºul aratã ca
dupã rãzboi ºi cã în afarã de Cetate,
ce sã le arãt? Unde sã-i plimb?
    „Trezitul cultural din aceastã varã,
începe sã-mi dea speranþe, cã ºi
Severinul va deveni oraº-turistic!
    Nu e pãcat, de acest oraº, cã NU
este „exploatat”?
    Câte oraºe din þarã au o aºa
aºezare geograficã ºi aºa istorie?
    Priveºti Dunãrea, întorci capul ºi
vezi niºte munþi.
    La câþiva paºi (la Magheru) s-ar
putea face o pârtie de sky, de unde
ar porni ºi un teleferic, telegondolã
pânã pe malul Dunãrii, unde ar
trebui sã fie (re) amenajatã o plajã,
ºi sã-i aºtepte pe turiºti vaporaºe
care sã-i plimbe...
    Cu Muzeul Porþile de Fier, ce se
întâmplã? Când se va redeschide?
    O bucurie recentã pentru mine este
faptul cã domnul Florian Copcea a
înfiinþat Cenaclul literar HIPERION, unde
ne întâlnim cei iubitori de culturã ºi ne
încãrcãm cu energia pozitivã, ne
relaxãm cu lecturã din scrierile noastre,
dar ºi cu muzicã „pe viu”, mai ales cã
sunt invitaþi ºi tineri talentaþi, viitori
oameni de artã – generaþia urmãtoare.

Elena Ilie (Lulu), Severin
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Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Evenimentele principale ale sãptãmânii sunt
legate de casã, familie ºi mentalul profund. Se
contureazã reconfigurarea relaþiilor cu familia ºi
cu neamurile. Sunt posibile despãrþiri de unele
persoane care pânã nu demult îþi erau apropiate
ºi confidente, însã te poþi alãtura altor personaje
mult mai folositoare vieþii tale actuale. Sunt
momente excelente pentru curãþenii generale,
reparaþii de anvergurã, dar ºi pentru
achiziþionarea unui spaþiu nou de locuit sau a
unui teren. Atenþie cã manifeºti tendinþa de a te
refugia în domeniul profesional, în detrimentul
familiei. De aici pot rezulta discuþii aprinse cu
cei dragi. Încearcã sã te împarþi echitabil atât în
familie, cât ºi domeniul muncii. Relaþiile
colegiale sunt conflictuale, de aceea bazeazã-te
doar pe forþele tale ºi evitã provocãrile celorlalþi.
Sãnãtatea este vulnerabilã pe segmentele
aparatului digestiv.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Începutul sãptãmânii îþi poate aduce o cãlãtorie
importantã vizavi de domeniul profesional, de cel
al studiilor sau la o rudã apropiatã. Vei avea
imboldul de a pune la punct pe cineva din
anturajul apropiat, care în ultimul timp þi-a cam
pus beþe în roatele destinului. Se recomandã
prudenþã, întrucât se pot strica definitiv relaþii
importante. Pe de altã parte, bine ar fi sã faci o
curãþenie drasticã printre oamenii apropiaþi.
Gândirea ºi comunicarea sunt destul de afectate,
de aceea exerseazã lecþia tãcerii sau vorbeºte
puþin, dar concis. Acasã, în familie este nevoie
de sprijinul tãu, fie cã este vorba despre curãþenii,
reparaþii, investiþii locative, fie un membru al
familiei are nevoie de sprijinul tãu moral sau
material. Se recomandã prudenþã, discernãmânt
ºi detaºarea faþã de problemele celorlalþi.
Canalizeazã-þi energia cãtre un hobby sau cãtre
întâlniri ºi dialoguri cu un prieten de încredere.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Capitolul financiar va cunoaºte revigorãri. Ori
primeºti un cadou important sau o sumã de bani
consistentã, ori vin veºti mult aºteptate legate de
condiþiile de muncã. De fapt, provocarea
momentului constã în a-þi muta atenþia de la
aspectele materiale ale vieþii ºi a te orienta mai
mult cãtre cele spirituale. Divinitatea are în permanenþã
grijã sã ai toate cele necesare atât trupului, cât ºi
sufletului. Emotivitatea este la cote înalte, de aceea
dozeazã-þi eforturile ºi ocupã-te doar de activitãþi de
rutinã. Foarte active sunt relaþiile cu anturajul apropiat.
Întâlniri, discuþii, dar ºi controverse destul de
puternice. Prudenþã, rãbdare ºi detaºeazã-te de
problemele celorlalþi! Finalul sãptãmânii este
favorabil activitãþilor domestice ºi pentru trasarea
unor planuri noi.  CONTINUARE ÎN PAGINA 13

(4 - 10 octombrie 2018)

Horoscop
 urmare din pagina 1 Maºina de tãiat frunze la câini...

Dincolo de reproºurile ºi acuzele aruncate de
ambele pãrþi, în ºedinþa ordinarã, cert este doar
faptul cã salariaþii DGASPC nu îºi primesc
salariile la timp, iar unele surse spun chiar cã
atunci când le primesc, nu sunt întregi.

„În lista de investiþii aþi venit cu achiziþia de nouã
miliarde ºi ceva pentru o maºinã de întreþinere
drumuri care va fi folositã la primãvarã, e pentru
tuns copacii de pe marginea drumului. O solicitare
care s-a fãcut acum douã sãptãmâni, nu înþeleg de
ce. În rectificarea bugetului aþi menþionat ceva
despre aceastã maºinã de 9 miliarde? Vine o iarnã
grea ºi judeþul are alte prioritãþi! Aceastã maºinã ar
putea fi prevãzutã în bugetul anului viitor, pentru

cã noi nici nu am început iarna. M-a surprins
rapiditatea cu care aþi gãsit asemenea sumã în
bugetul judeþului”, a spus Stela Firu.
   „Am impresia cã dumneavoastrã pricepeþi
greu ºi uitaþi repede!”, i-a rãspuns preºedintele
Georgescu doamnei consilier PNL.
   „Utilajul este extrem de important în orice
anotimp, deoarece este multifuncþional.
Intenþionãm sã nu mai depindem de operaturi
privaþi”, a continuat preºedintele.
   Într-un final, consilierii liberali au dorit sã facã
un amendament prin care sã dea aceºti bani la
Primãria Severin, dar amendamentul nu a fost
acceptat.  Biroul de presã
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Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Sãptãmâna aceasta sunt momente excelente
de a-þi remodela personalitatea ºi modul de
relaþionare cu tot ce este în jurul tãu. Mergi la
un salon de cosmeticã sau de întreþinere
corporalã, îmbunãtãþeºte-þi garderoba sau stai
de vorbã cu specialiºti în dezvoltare personalã.
Bine ar fi sã fii prudent la proiectele ºi
colaborãrile în care eºti implicat, deoarece pe
de o parte vin lucruri bune, însã pe de alta existã
ºi multe neînþelegeri. Pe 4 ºi pe 5 octombrie se
anunþã cadouri, recompense mãrunte, dar
suficiente cât sã îþi bucure sufletul. Sunt posibile
cheltuieli sau cumpãrãturi importante ce îþi vor fi
utile pe termen lung. În ultima parte a sãptãmânii
se întrezãresc multe drumuri pe distanþe scurte
la rude ºi prieteni. Pentru alþii se poate ivi ocazia
participãrii la cursuri de formare, perfecþionare
sau pur ºi simplu la un curs plãnuit ceva mai
demult. Relaþiile cu cei din anturajul apropiat
sunt provocatoare.

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Debutul sãptãmânii îþi aduce schimbãri
profunde în gândire. Stãrile tale de spirit vor
fluctua destul de mult, de aceea fii cât mai retras
ºi discret. Sãnãtatea este vizatã de astre pe
segmentele aparatului digestiv ºi osos. Nivelul
energetic îþi este la cote joase, aºa încât dozeazã-
þi eforturile ºi ocupã-te doar de treburi uºoare.
Nu se recomandã consultaþii, analize medicale
ºi intervenþii chirurgicale în prima parte a
sãptãmânii.  Totuºi, nu forþa nota ºi evitã implicarea
în treburile celorlalþi, persoanele din anturajul
apropiat te pot ajuta mult, fie în plan personal, fie în
plan profesional. Spune clar ce ai de spus ºi fereºte-
te de frivolitãþi. Existã unii în preajma ta care îþi
vâneazã gesturile ºi vorbele. În ultimele zile ale
sãptãmânii apar cheltuieli cotidiene, dar ºi primeºti
bani sau cadouri substanþiale.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Relaþiile de prietenie sunt un capitol important
al acestei sãptãmâni. Te poþi despãrþi uºor de
vechile cunoºtinþe, însã se face loc în viaþa ta
pentru alte personaje mult mai interesante ºi de
folos. Un protector important se va retrage din
preajma ta. Relaþiile sentimentale sunt dinamice,
iar în funcþie de caz, copiii roiesc în jurul tãu ºi
cu bune ºi cu altele mai puþin. Datoritã forfotei
sociale în care eºti implicat, acum ai nevoie de
detaºare, odihnã, momente de singurãtate ºi de
dialog interior. Sunt zile bune pentru o analizã
atentã a oamenilor ºi evenimentelor din jurul tãu.
Priveºte obiectiv ce se petrece ºi detaºeazã-te
de persoanele care îþi pun beþe în roate.
Sãnãtatea inimii ºi a sistemului circulator sunt
deficitare. Plimbã-te în aer liber, mediteazã într-
o bisericã ºi dormi mai mult. Spre finele sãptãmânii
te vei simþi mai bine, dar nu forþa nota.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Domeniul profesional este accentuat de astre încã
din prima zi a sãptãmânii. Deocamdatã eºti implicat
în treburile familiei, dar vei fi nevoit sã rezolvi ºi
unele chestiuni ce þin de capitolul muncii. Relaþiile
cu ºefii se vor reconfigura, fiind posibil sã fii
degrevat de unele sarcini de care te ocupai pânã
acum. Pe de o parte este bine, întrucât se încheie o
etapã ºi se face loc alteia noi, mult mai profitabile. A
doua parte a sãptãmânii îþi aduce în preajmã prietenii.
Poþi primi informaþii ºi sfaturi utile, dar ºi reproºuri
vizavi de faptul cã în ultimul timp nu mai eºti prezent
în cercurile de apropiaþi. Sunt momente pasagere,
pe care cu farmecul tãu caracteristic le vei depãºi
uºor. Intervalul 5–7 octombrie este delicat în privinþa
sãnãtãþii aparatului digestiv ºi picioarelor. Pe de
altã parte, conflictele din sectorul muncii se pot
amplifica. Evitã provocãrile ºi fii mai realist.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Locurile îndepãrtate, culturile þãrilor strãine ºi
persoanele aflate dincolo de graniþele þãrii sunt
temele propuse de astre la începutul sãptãmânii.
Poþi pleca într-o cãlãtorie sau primeºti
rãspunsuri mult aºteptate vizavi de demersurile
fãcute mai demult în acest sens. Cei implicaþi în
diferite forme de ºcolarizare le vor putea finaliza
cu succes. Pe de altã parte, spiritualul va cãpãta
un loc aparte în sufletul tãu de acum încolo,
raportându-te altfel la Dumnezeu. În plan
profesional sunt posibile discuþii aprinse cu un
ºef sau cu autoritãþile. Prudenþa, discernãmântul
ºi tonul moderat te vor ajuta sã depãºeºti totul
cu bine. Intervalul 5–7 octombrie contureazã situaþii
controversate în relaþiile cu prietenii. Schimbul de
replici va fi frecvent, diferenþele de opinie vor fi
evidente ºi de aici despãrþirile inevitabile.
Recomandabil este sã eviþi provocãrile momentului
ºi sã acorzi celorlalþi libertatea de gândire ºi acþiune.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Primele zile ale sãptãmânii sunt potrivite pentru
achitarea datoriilor ºi taxelor de orice fel. Sectorul
financiar este foarte dinamic ºi destul de imprevizibil.
Astfel este posibil sã primeºti o sumã importantã de
bani de la cine te aºtepþi mai puþin sau mãcar un
cadou substanþial. Pentru alþii se poate pune punct în
demersurile legate de moºteniri sau partaje specifice
divorþului. Energia vitalã este fluctuantã, recomandabil
fiind sã-þi dozezi eforturile ºi sã eviþi implicarea în
problemele celorlalþi. Apar veºti din strãinãtate sau
legate de cursuri universitare sau de cãlãtorii
profesionale ºi de agrement. La serviciu intervin
discuþii aprinse cu un ºef, dar ºi cu reprezentanþii
unor instituþii oficiale. Sunt posibile reproºuri vizavi
de faptul cã eºti mult prea combativ în domeniul
profesional ºi neglijezi indicaþiile date de superiori.
Conformeazã-te regulilor ºi þine cont ºi de pãrerea
colegilor. Prudenþã, discernãmânt ºi temperanþã!

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Relaþiile parteneriale vor cunoaºte turnuri
deosebite. Unele relaþii de pot încheia definitv, însã
se face loc pentru altele noi. Îþi sunt susþinute
toate demersurile, aºa încât aplicã o curãþenie
drasticã în viaþa ta ºi aliazã-te numai cu oameni
de nãdejde. Pe de altã parte, un proiect la care
lucrezi mai demult împreunã cu o echipã, se
poate desfãºura mai uºor acum. Zilele de 4 ºi 5
Octombrie sunt bune pentru achitarea taxelor,
impozitelor sau pentru verificarea documentelor
financiare. Poþi lua legãtura cu cineva din afara
graniþelor þãrii sau tu la rândul tãu sã pleci într-
o cãlãtorie. Recomandabil este sã fii foarte
prudent vizavi de tot ce este legat de alte þãri,
deoarece sunt posibile neplãceri. Alþii se pot ocupa
de studii ºi cercetãri necesare domeniului
profesional în care activeazã. Relaxeazã-te cu
activitãþi culturale ºi cu dialoguri cu oameni erudiþi.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

În prima parte a sãptãmânii se anunþã multe ºi
mãrunte de fãcut la serviciu. Sunt momente bune
pentru a finaliza unele activitãþi ce treneazã de
mult ºi de a-þi orienta eforturile cãtre altele noi ºi
profitabile. Relaþiile colegiale lasã mult de dorit,
însã cu propriile forþe te vei descurca, având
succes la acest capitol. Sãnãtatea întregului
organism este precarã. De evitat consultaþiile,
analizele medicale ºi intervenþiile chirurgicale.
Foloseºte doar remedii naturiste ºi odihneºte-te
mai mult. La serviciu existã conflicte mocnite ºi
din partea colegilor ºi din partea ºefilor. Mai ales
relaþiile cu femeile sunt distorsionate. Evitã
neplãcerile, ascultându-i cu atenþie pe ceilalþi ºi
apoi explicându-te în cuvinte puþine ºi clare. Sunt
momente pe care le poþi depãºi uºor, cu calm ºi
diplomaþie. Se contureazã aspecte legate de banii
ºi bunurile altora. Este nevoie de achitarea
datoriilor de orice fel.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Se contureazã un final de capitol într-o relaþie
sentimentalã sau o rezolvare legatã de problemele
copiilor. Prietenii îþi sunt alãturi cu sfaturi utile ºi
soluþii de viaþã originale. Creativitatea este la cote
înalte ºi poþi realiza adevãrate opere de artã. Totuºi,
subiectivismul este accentuat, aºa cã nu lua de bun
chiar tot ce spun sau fac ceilalþi. În a doua parte a
sãptãmânii ai multe de fãcut la serviciu, dar ºi acasã
în plan personal trebuie sã depui eforturi serioase.
Colegii au alte prioritãþi, aºa încât va trebui sã te
descurci singur. Se recomandã prudenþã la
eforturi, deoarece sãnãtatea este precarã pe
segmentele inimii ºi picioarelor. De evitat în
aceastã sãptãmânã tratamentele alopate ºi
analizele medicale. Plimbã-te mai mult în aer liber,
foloseºte remedii naturiste ºi detaºeazã-te mai
des de cotidian. La finalul sãptãmânii se anunþã
confruntãri parteneriale. Discuþiile aprinse ºi tonul
ridicat vor fi la ordinea zilei.

URMARE DIN PAGINA 12
Horoscop
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ANUNÞ PUBLIC
privind depunerea solicitãrii de emitere a acordului de mediu

COMUNA BALA anunþã publicul interesat asupra depunerii solicitãrii
de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Dezvoltarea durabilã
a turismului în staþiunea balneoclimatericã Bala, judeþul Mehedinþi”
propus a fi realizat în intravilanul comunei Bala.
     Informaþiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul
Agenþiei pentru Protecþia Mediului Mehedinþi, str. Bãile Romane, nr. 3
ºi la sediul titularului, în zilele de luni-vineri între orele 8.00-14.00.
     Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenþiei pentru
Protecþia Mediului Mehedinþi, strada Bãile Romane nr. 3.

ANUNÞ PUBLIC
 privind depunerea solicitãrii de emitere a acordului de mediu

COMUNA BALA anunþã publicul interesat asupra depunerii
solicitãrii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „Refacere
infrastructurã în regim de urgenþã în urma calamitãþilor: drumuri
comunale – DC 45 degradat pe 1 km., DC 44 degradat pe 1 km.,
satele Carsu, Brateº, Crainici, DC 42 degradat 1 km., podeþ DC
42 satele Brateºul-Comãneºti, DC 43 degradat –0,5 km. sat Bala
de Sus cu sume de la bugetul de stat ºi DC 43–1 km., DC 45-0,5
km. cu sume buget local”, propus a fi amplasat în judeþul Mehedinþi,
intravilan ºi extravilan comuna Bala.
  Informaþiile privind proiectul propus pot fi consultate la Agenþia pentru
protecþia Mediului Mehedinþi, din municipiul Drobeta Turnu Severin,
str. Bãile Romane, nr. 3 ºi la sediul Primãriei Comunei Bala în zilele de
luni pânã joi, între orele 8.00-16.30 ºi vineri între orele 8.00-14.00.
 Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenþiei pentru
Protecþia Mediului Mehedinþi.

În perioada 28-30.09.2018 la
Miercurea Ciuc s-a desfãºurat Finala
Campionatului Naþional de Ne-Waza
(lupta la sol din Judo) pentru cadeþi,
U18, individual, masculinºi feminin,
la care au participat 190 sportivi de
la 25 cluburi afiliate la Federaþia
Românã de Judo.
   CSM Drobeta Turnu Severin ºi-a
respectat tradiþia de a câºtiga medalii
la campionatele de Ne-Waza ºi s-a
întors cu urmãtoarele rezultate:
Loc I -VLADU ANA MARIA -44 kg
Loc III -COVACIU IASMINA -52 kg
-IOVIÞA ROBERTA -52 kg
Loc IX -TOPALÃ VLAD -81 kg
Neclasat -MATEI LIVIU -81 kg
   Duminicã, 30.09.2018 la BOR în
Serbia s-a desfãºurat un Turneu
Internaþional cu participarea a 200 de
sportivi din ROU, SRB, BUL ºi MAK.

Finala Campionatului Naþional de Ne-
Waza desfãºuratã la Miercurea Ciuc

   “Gaºca Mea de Pici Atomici” a
participat la aceastã competiþie de
verificare pentru a-ºi mãsura
pregãtirea ºi pentru a adãuga
experienþa competiþionalã, atât de
necesarã pentru progres. Rezultatele
“Picilor” au fost urmãtoarele:
Loc I -MOLDOVEANU SARA -U11 +43 kg
-SEBEª MIHAELA -U13 -40 kg
Loc II -MIÞAR REBEKA -U15 -52 kg
Loc III -UªURELU ROBERT -U11 -46 kg
-PREDUÞ CÃTÃLINA -U11 -43 kg
Loc V -FERARU FABIAN -U11 +50 kg
-BADEA BOGDAN -U11 -42 kg
-SEBEª ALEXANDRU -U11 -46 kg
-VÃTÃªESCU DAVID -U13 -34 kg
Neclasat -BIZGA CINTEZÃ ROBERTO
-U11 -30 kg

Lena STEREA,
Purtãtor de cuvânt al CSM

Drobeta Turnu Severin

200 de samurai fãcând
parte din Federaþia Românã de
Chanbara ºi-au disputat supremaþia
în cadrul Campionatului Naþional
de Chanbara, acesta constituind ºi
o primã selecþie pentru participarea
la Campionatul Mondial de
Chanbara ce se va desfãºura la
Tokyo în perioada 05 - 09
Decembrie 2018.
   Concursul a durat 13 ore,
samuraii întrecându-se pe cele
ºapte probe în sistem Full Contact
cu arme soft ºi anume: lupta cu
sabie scurtã, cu sabie lungã, cu
douã sãbii, cu sabie scurtã ºi scut,
cu cuþit, cu nunchaku.
   Samuraii strehãieni au
demonstrat cã ºi-au însuºit bine
tehnicile cu armele respective
reuºind ca în urma rezultatelor
individuale sã obþinã punctajul ºi
sã urce echipa pe a treia treaptã a
podiumului. Dar iatã ºi pe cei care
au reuºit aceastã performanþã în
urma unei munci constant depuse
pe parcursul vacanþei de varã:
Aldescu Marian, Borugã Iulian,
Caucã Maria Liliana, Filip Mihnea,

Echipa Palatului Copiilor - Filiala Strehaia
locul lll la Campionatul Naþional de

Chanbara desfãºurat în weekend la
Centrul Olimpic Sydnei de la Izvorani

Ignat Dan, Marghescu Andrei,
Marghescu Laura, Marghescu
Cristinel, Witt Fiona, Witt Rebeca,
ei reuºind în mod constant sã urce
pe podium la cele ºapte probe
impuse în concurs.
   Chanbara e cel mai nou sport
(Marþial), care aduce în timpurile
moderne vechea artã a samurailor
într-un cadru sportiv ºi de fair-play.
Este practicat atât de copii, cât ºi
de vârstnici între 5 ºi 80 de ani,
fiind o bunã metodã de întreþinere
psihicã ºi fizicã, la care riscurile de
accidentare sunt minime.
Categoriile sunt doar de vârsta,
neexistând categorii de greutate.
   Sã le mulþumim samurailor
strehãieni ºi sã le urãm succes la
mondiale dacã la selecþia finalã ce
va avea loc în 1 Decembrie în
cadrul Cupei Centenarului la
Chanbara vor fi selecþionaþi în lot.
Deocamdatã au trecut cu succes de
prima etapa a selecþiei, unde au
dovedit cã s-au antrenat riguros ºi
cã meritã sã reprezinte România la
mondialele din Decembrie.

 I.G.M.
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În etapa a 6-a din Liga 3,
FCU Craiova a dispus cu 3-1 de
CSM Alexandria ºi a pus capãt
seriei de 3 partide fãrã victorie.
Scãpat spre poarta adversã, din
propria jumãtate de teren, Sabin
Lupu a deschis scorul în minutul
19, iar, în finalul primei reprize,
autorul primului gol a centrat
perfect pentru Claudiu Bãlan, care
a înscris cu capul ºi a ridicat scorul
la 2-0. Oaspeþii au marcat la
începutul reprizei secunde, tot
printr-o loviturã de cap, a lui Viorel
Vîlcicã. Pe finalul partidei, atacantul
Samuel Zimþa, nemarcat în careu,
a înscris, la doar 3 minute de la
introducerea sa pe teren, ºi a adus
cea de-a treia a victorie stagionalã
pentru echipa craioveanã. Golul
marcat sâmbãtã, în minutul 85, a
fost primul izbutit în ligile naþionale
din România de mijlocaºul de 18

Severineanul Zimþa a închis tabela

Campionatul Naþional de
lupte feminine, pe echipe, a adus noi
medalii pentru fetele antrenate de
Marin Dobrescu.

În parteneriat cu CSM Craiova,
CSM Drobeta Turnu Severin s-a
clasat pe locul al III-lea la competiþia
organizatã în Capitalã, dupã CSA
Steaua Bucureºti ºi CSM Timiºoara.

“Sunt foarte mulþumit de rezultate.
Echipa CSM Craiova/CSM Drobeta
Turnu Severin a fost formatã din opt
luptãtoare. Patru au provenit de la
noi ºi toate sunt încã junioare. Este
vorba despre Elena Buºoi, Denisa
Breazu, Adina Giura ºi Larisa Niþu,
care au avut evoluþii bune. Am ratat
locul secund, la un singur punct.
Peste 2 sãptãmâni vor fi Naþionalele
de Juniori, unde vor face echipã tot

ani. Originar din Drobeta Turnu
Severin, Zimþa  a plecat în Italia, cu
familia, la vârsta de 10 ani, ºi a jucat
în Peninsulã pentru Inter Milano,
Virtus Entella Chiavari ºi Brescia
Calcio, de la ultima sosind, în varã,
la Craiova.
   Etapa viitoare, FCU joacã pe
terenul nou-promovatei Flacãra
Horezu. La fel ca echipa patronatã
de Adrian Mititelu, vâlcenii au tot
11 puncte, dupã ce, în runda de la
sfârºitul sãptãmânii trecute, au
suferit prima înfrângere a sezonului,
scor 1-2  în deplasarea de la
Steagul Roºu Braºov. Lider e Astra
II Giurgiu, cu 14 puncte, urmatã de
Unirea Bascov (tot 14 puncte, dar
golaveraj inferior), CS Filiaºi (13
puncte), Oltul Turnu Mãgurele (12
puncte) ºi Steagul Roºu Braºov
(12 puncte).
   “În sfârºit, am spart gheaþa. Sunt

bucuros cã am marcat  primul meu
gol în tricoul ªtiinþei, mai ales cã a
fost înscris împotriva unei
contracandidate. Aceastã victorie ne
ajutã moral, fiindcã nu mai reuºisem
sã câºtigãm de la meciul cu Braºov,
din etapa a II-a. Trebuie sã
continuãm seria victoriilor, pentru a
promova. Avem nevoie ºi de
sprijinul publicului la meciurile de

acasã. Sper sã vinã în numãr cât
mai mare la meciurile urmãtoare.
Urmeazã jocul de la Horezu, unde
trebuie neapãrat sã câºtigãm. Eu voi
încerca sã muncesc mai mult,
pentru a-mi recâºtiga postul de
titular”, a declarat Zimþa. Meciul cu
CSM Alexandria a fost urmãrit din
tribunele Stadionului Municipal de
doar 300 de severineni.

Campioana en-titre, cu punctaj maxim
În etapa a 5-a din Liga 4

Mehedinþi, campioana
Viitorul ªimian a dispus cu
scorul de 5-1 de Victoria
Vânju Mare ºi a rãmas în
fruntea clasamentului, cu
maximum de puncte. Pe
terenul din ªimian, oaspeþii
au deschis scorul, prin
Adrian Nicola, în minutul
14, dar, pânã la pauzã, Relu
Þurai (19) ºi Marius
Popescu (41) au întors
rezultatul. În repriza
secundã a ieºit la rampã
Mãdãlin Lãcustã, care a
izbutit hat-trick-ul, în
minutele 64, 84 ºi 88. La 2
puncte sub lider a rãmas
Pandurii Cerneþi, care s-a
impus cu 1-0 la Salcia, prin
golul marcat de Mãdãlin
Mãtãsãreanu, tocmai în
minutul 85. Etapa viitoare,
“pandurii” din Cerneþi vor
primi vizita jucãtorilor de la
Strehaia, de care îi despart
douã puncte. Echipa
antrenatã de Mircea Danciu
a câºtigat în aceastã rundã
la “masa verde”, deoarece
adversara Viitorul Cujmir nu
s-a prezentat!

Liga a IV-a, etapa a V-a
Viitorul ªimian – Victoria Vânju Mare 5-1
Inter Salcia – Pandurii Cerneþi 0-1
AS Obârºia de Câmp – Recolta Dãnceu   0-3
Decebal Eºelniþa – AS Turnu Severin 0-0
Dierna Orºova – Dunãrea Pristol 1-0
CS Strehaia – Viitorul Cujmir       3-0 (N)
Clasament
1. ªimian 5   5 0   0 22-2 15
2. Cerneþi 5   4 1   0 22-8 13
3. Strehaia 5   4 0   1 16-6 12
5. Dãnceu 5   4 0   1 14-5 12
6. Eºelniþa 5   2 1   2 6-6 7
7. Pristol 5   2 0   3 9-13 6
8.Vânju Mare 5   2 0   3 7-19 6
9. Orºova 5   2 0   3 5-13 6
10. Obârºia 5   1 0   4 8-11 3
11. Tr. Severin 5   0 3   2 8-15 3
12. Cujmir 5   0 1   4 7-23 1
Liga a V-a, etapa a V-a
Unirea Gârla Mare – Viitorul Floreºti  2-3
Dunãrea Hinova – Inter Crãguieºti     1-5
AS Dârvari –ASG Hinova                   6-1
Voinþa Opriºor – Coºuºtea Cãzãneºti 3-1
Voinþa Vrata – Avântul Bistriþa           2-0
Real Vânãtori – ªtiinþa Broºteni    3-0 (N)
Clasament
1. Vânãtori  5   4 1   0 25-12 13
2. Crãguieºti  5   3 0   2 22-15 12
3. Vrata  5   3 0   2 14-11 9
4. Opriºor  5   3 0   2 12-9 9
5. Floreºti  5   2 2   1 9-8 8
6. D. Hinova  5   2 1   2 10-11 7
7. Cãzãneºti  5   2 1   2 8-7 7
8. Gârla Mare  5   2 0   3 18-14 6
9. Dârvari  5   2 0   3 14-15 6
10. Broºteni  5   1 1   3 6-12 4
11. ASG Hinova  5   1    0   4    12-28   3
12.Bistriþa        5   0    2   3    8-16     2  M. O.

 M. O.

 M. O.

Junioarele lui Dobrescu,
pe podium la seniori

cu CSM Craiova, doar cã atunci noi
vom avea 7 fete în concurs ºi Craiova
doar douã. Cu siguranþã, ne vom
clasa pe primul loc”, a spus
antrenorul de la CSM Drobeta Turnu
Severin, Marin Dobrescu. Acesta a
fost mulþumit ºi de locul obþinut, în
urmã cu 2 sãptãmâni, de eleva sa
Larisa Niþu, la Campionatul Mondial
de Seniori, din Suedia.

“România a avut în concurs doar
3 luptãtoare, iar cel mai bun loc -
ºapte a fost obþinut de severineanca
noastrã Larisa Niþu. A avut 18
sportive pe categoria sa, la 72 kg.
Ea mai e ºi anul viitor junioare ºi
sper ca în 2019 sã ia medalie la
Mondiale. La Europene a luat
broznul anul acesta”, a dezvãluit
Dobrescu.
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Mã fraþilor, mã cetitorii mei
de Obiectiv, ce mai faceþi? Cum vã
mai e? De ce aveþi cel mai mult
nevoie? Cã poate nu v-a mai întrebat
nimeni de multã vreme ºi, pe mine,
când mã întrebã nepotu-miu Sucã,
cu ochii lui dulci, parcã mi se înmuie
inima. ªi zisei cã nu e totul pierdut
ºi cã avem o ºansã mare sã ne
revenim. Da sã le luãm pe rând, cã
poate dãm înainte.
   E drept cã Sucã spusã cã ai noºtri
ar trebui sã sã aplece mai mult la ce
doresc mehedinþenii ºi tot drept e
cã sã descãlecã di la judeþ pin
comune, ba pi la sãrbãtori locale, ba
pi la târguri, ba pi la vreun asfalt,
ceva, semn cã se poate ºi aºa, sã sã
vadã lucrurile ºi din afara biroului.
   Acuma, semne cã sã apropie neºte
alegeri încep sã aparã, cã doar aºa
sã explicã interesu unor politicieni
care au luat la rând chiolhanurile di
la sfârºit de sãptãmânã. De toate ºi
pentru toþi, da mai ales unde a fost
vorba de persoanele vârstnice, chiar
ºi în avans. Unii le-au oferit ºi câte
o îngheþatã, cã nu fusese prinsã în
meniu, iar alþii s-au ales cu huiduieli,
se ºtie, chiar ºi la ei acasã, dupã
cum zâce presa cârcotaºã.
   ªi, cum primele alegeri o sã
fie cele pentru Parlamentul
European, nea Jean Marinescu
îºi adusã aminte sã mai ajungã
ºi pi la Dunãre, pi la românii de
pe Valea Timocului, sã-I mai
întrebe de sãnãtate, semn de
mare interes pentru o
comunitate de care îºi mai aduc
aminte doar atunci când interesul
personal o cere. Pã da, cã doar cu
câteva ghiozdane ºi o vorbã bunã nu  nea Mãrin

Sucã ºi descãlecarea aleºilor mehedinþeni, chiolhanurile de
socializare ºi interesele personale
sã face primãvarã, e nevoie de
mãsuri concrete, pe termen lung, ca
românii de dincolo sã simtã cã sunt
apãraþi, ei ºi drepturile pe care le au.
   Mã nepoate, vã mai amintiþi cum
este folclorul la alegeri, de oricare
ar fi ele? Ceva cu suta ºi votu, numai
cã acuma cicã rupsãrã tradiþia,
ajunsãrã la milion. Pã da, cicã aºa
sã întâmplã cu pesediºtii di la
Mehedinþi care plecarã sã-l dea jos
pe Dedy ºi la CEx o întoarsãrã ca la
Ploieºti. Ce mai, când ieste vorba
de bani, nu-þi mai pasã cum ai jurat...
Cu geºtiu strâmb, se ºtie! Adicã, di
la PSD Mehedinþi, chiar ºi fãrã
consultãri interne, s-a plecat cu
hotãrârea unanimã de schimbare a
lu’ Dragnea, iar la CEx, nea
preºedintele a ajuns cu ocazia. Bine,
colegii mai rãutãcioºi spun cã i-a
trimis Dedy elicopterul, ca s-o poatã
lua ºi pe Marghioala lu’ Fleaºcã, cã
voia sã facã compãrãturi di la Mol.
Oameni rãutãcioºi, ce mai încoace
ºi încolo.
   Mã fraþilor, da sã întâmplã ºi de
alea bune, cã ete, cum le aratã Sucã
la obraz autoritãþilor cã au dovedit

lipsã de consideraþie faþã de istoria
noastrã localã, cum sã implicã cine
trebuie ºi TUNUL INVALID din

Parcul Rozelor fu dotat cu roþi... Ba
chiar ºi celãlalt tun fu dotat cu roþi
nou nouþe. Iote cã sã poate...
   Una caldã, alta rece, cã de câteva
luni, angajaþii di la Protecþia
Copilului, adicã di la DGAPSC
Mehedinþi, cicã nu ºi-au mai primit
salariile... întregi. Cicã nu mai sunt
marafeþi la CJ. Da miliardele pentru
maºina de... tãiat frunzã la câini, de
unde sã gãsau onoratã conducere?!
Probabel e dupã prioritãþi.
   Mã nepoate, da cum sãnãtatea e a
mai scumpã, la propriu ºi la figurat,
în urmã cu neºte ani ajunsesem sã
avem douã RMN-uri în Drobeta
Turnu Severin ºi nu ierea rãu cã
veneau bolnavi ºi din alte judeþe. Tot
pe atunci se gãseau fonduri pentru
decontare prin Casa de Sãnãtate. De
vreo doi ani, RMN-ul din fosta
Policlinicã a fost scos de la analize
pe bazã de asigurare ºi a rãmas pe
cont propriu. Da Veta, împreunã cu
prietenele ei, Tanþa lu’ Pecingine,
Marghioala lu’ Fleaºcã ºi, mai nou,
cu Tropolina lu’ Vânjanu, au aflat cã

a fost o rãzbunare politicã ºi cã, iote
aºa, caºcavalul a ajuns doar la RMN-
ul de lângã Spitalul Judeþean. O fi
corect onoratã conducere a Casei de
Sãnãtate Mehedinþi? Poate sã aude
ºi la Bucureºti ºi sã împart egal
fondurile. Om vedea!
   Pãnã atuncea, în urmã cu vreo trei
ani sã terminã asfaltarea drumului
ce strãbate localitãþile Lupºa de Sus
ºi Lupºa de Jos, care aduc multe
voturi pentru comuna Broºteni. De
câteva luni o porþiune de vreo trei
kilometri aratã ca dupã
bombardament. Pãi stimabililor
edili, dacã aþi avut banuþi sã asfaltaþi
uliþele, de ce n-aþi oprit neºte crãiþari
ºi pentru repararea dumului di la
noul cimitir cãtre centrul Lupºei de
Sus? Sunt alte enterese, de nu
chemaþi firma care a turnat pojghiþa
de asfalt, cã drumu’ este în garanþie?!
Hai sã vedem cum o rezolvaþi pe asta,
pãnã nu vine iarna!
   Da pãnã data viitoare, hai sã fiþi
iubiþi ºi optimiºti!


