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mehedinþean
O cãlãtorie înapoi în istorie

Director, Teodor Abagiu

Oaspeþii noºtri, veniþi în Mehedinþi pentru derularea proiectului “Ada-Kaleh Mon Amour”, au reuºit sã ne transmitã
ºi nouã emoþia revederii plaiurilor natale pierdute pentru todeauna ºi am fost cu toþii fericiþi cã putem în continuare
pãstra amintirea acelor meleaguri de poveste.

Gânduri pentru pompieri la ceas aniversar

Ziua de 13 septembrie
este simbolul eroismului
pompierilor români, calitate
esenþialã a celor care fac
parte din aceastã structurã
ºi pe care o dovedesc atât
în misiunile la care participã,
cât ºi în viaþa de zi cu zi.
Fiecare pompier,
salvator, paramedic, dã
dovadã permanent de
devotament, implicare ºi
curaj. De aceea, atunci
când vorbim despre aceºti
oameni, nu spunem cã au
o meserie, ci o vocaþie!
Profesionalismul ºi
seriozitatea cu care toþi
angajaþii IGSU îºi fac datoria
au constituit premisele
încrederii cetãþenilor de care aceastã structurã se bucurã
în mod constant. Aceastã încredere este consolidatã
prin fiecare misiune ºi prin fiecare viaþã salvatã.
Pentru efortul continuu ºi implicarea deosebitã de

amãnunte în pag.
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Numãrul urmãtor al
ziarului “Obiectiv
mehedinþean”
va apãrea joi,
29 septembrie 2022.
Via Transilvanica este finalizat.

“Drumul care uneºte” va fi deschis
în întregime, începând cu luna
octombrie a acestui an
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Pelerini la Crucea de pe dealul Chiciora
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zi cu zi, disciplina, pasiunea ºi devotamentul
demonstrate, pompierii militari ºi civili meritã
deplinul nostru respect, preþuirea ºi stima românilor.

 Senator Stela Firu

Dacã la Bruxelles plouã, la
Cotroceni, Victoria ºi Casa
Poporului se deschid umbrelele!
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România turisticã va fi promovatã în
rândul tinerilor din întreaga lume prin
intermediul European Youth Card ºi
International Student Identity Card!
Ministerul Antreprenoriatului ºi Turismului (MAT)
colaboreazã împreunã cu Asociaþia Europeanã pentru
Mobilitate (AEM) ºi Asociaþia pentru Sprijinirea Tinerilor,
Studenþilor ºi Profesorilor (APSTSP) pentru creºterea
notorietãþii României ca destinaþie turisticã în rândul
tinerilor care deþin o legitimaþie European Youth Card ºi/
sau International Studenty Identity Card.
„Tinerii din întreaga lume sunt invitaþi sã descopere România,
o destinaþie ofertantã ºi accesibilã! Pe lângã experienþele
antrenante oferite de oraºele ºi staþiunile locale sau naþionale,
în vacanþele de tip city-break sau turism festivalier, un rol
important în procesul de cunoaºtere îl joacã ºi schimbul cultural.
Cãlãtorind, elevii ºi studeþii pot lega prietenii, iar aceste relaþii
reprezintã fundamentul în înþelegerea frumuseþii diferenþelor ºi
asemãnãrilor dintre modalitãþile de gândire ºi trai ale unor
societãþi diferite. În acest fel, pe lângã entuziasmul de a porni
în aventurã într-un loc nou, necunoscut, tinerii se pot dezvolta
tot mai mult, prin îmbogãþirea cunoºtinþelor, ºi, cu ajutorul
reþelelor sociale, îi pot încuraja pe apropiaþii lor sã le urmeze
exemplul”, a declarat ministrul antreprenoriatului ºi
turismului, Constantin-Daniel Cadariu.
• European Youth Card este o legitimaþie destinatã tinerilor
din Europa care aduce numeroase beneficii posesorilor
sãi, atât în þara de origine, dar ºi atunci când cãlãtoresc în
restul þãrilor de pe continent. În prezent, peste 6 milioane
de tineri cu vârste cuprinse între 12 ºi 30 de ani deþin
aceastã legitimaþie, iar 38 de þãri sunt partenere.
• International Studenty Identity Card este singura legitimaþie
recunoscutã oriunde în lume, care atestã statutul de elev în
ciclul gimnazial, licean, student, masterand sau doctorand ºi
care le oferã acestora cele mai eficiente modalitãþi de accesare
a serviciilor de interes. Peste 6 milioane de tineri, cu vârste
de pânã la 30 de ani, deþin legitimaþia, iar 130 de þãri sunt
partenere. Iniþiativa aparþine UNESCO.
În urma protocolului de colaborare încheiat, MAT va pune
la dispoziþia AEM ºi APSTSP o serie de materiale audiovizuale,
care evidenþiazã atractivitatea destinaþiei România, cu accent
pe activitãþi, aventurã, city-break ºi turism rural, cu scopul
promovãrii acestora în mediul online, pe platformele digitale
ale partenerilor, precum ºi în cadrul altor acþiuni de interes.
Totodatã, ministerul acordã dreptul de utilizare a brandului
de þarã „România –Exploraþi Grãdina Carpaþilor”, precum ºi
a unui cod QR, care sã redirecþioneze utilizatorii cãtre portalul
www.romania.travel. Colaborarea este pro bono.
Biroul Comunicare ºi Protocol
E-mail: comunicare@mturism.ro; Website: www.turism.gov.ro
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Via Transilvanica este finalizat.

“Drumul care uneºte” va fi deschis în întregime,
începând cu luna octombrie a acestui an
Via Transilvania este finalizat.
Traseul de lungã distanþã destinat
drumeþiei pe jos, cu
bicicleta sau cãlare, care
traverseazã 7 regiuni
cultural-istorice din
România mai are foarte puþin
ºi va fi inaugurat. Ultimul
tronson amenajat este cel
din Alba, urmând a fi marcatã
finalizarea lui la Alba Iulia, pe
data de 8 octombrie.
Lansarea proiectului Via
Transilvanica a fost fãcutã
în 2018, iar de atunci peste 10.000 de
voluntari au fost implicaþi, 107 unitãþi
administrative teritoriale, 400
comunitãþi ºi 10 judeþe strãbãtute ºi
1.400 borne amplasate. “Drumul care
uneºte” este un proiect Tãºuleasa
Social, un proiect care uneºte toate valorile
organizaþiei, un proiect în primul rând
social, ce porneºte de la Putna ºi se
sfârºeºte la Drobeta Turnu Severin. Este
un traseu de drumeþii tematice din
România, cu o lungime totalã de 1.400
de kilometri ce are ca scop promovarea
diversitãþii culturale, etnice, istorice ºi
naturale a Transilvaniei, Bucovinei ºi
Banatului montan.
8 octombrie, deschiderea oficialã a
traseului Via Transilvanica
Odatã cu finalizarea amenajãrii traseului
ºi lansarea tronsonului din Alba, pe data
de 8 octombrie va avea loc ºi deschiderea
oficialã Via Transilvanica. Evenimentul
va fi unul dedicat celor implicaþi ºi
pasionaþi, alergãtorilor ºi nu numai, celor
care vor sã se regãseascã ºi sã scape de
monotonia ºi stresul zilnic. Deschiderea
oficialã a traseului Via Transilvanica se
va desfãºura sub forma unui eveniment
unde vor fi invitaþi ambasadori ºi
susþinãtori ai proiectului, care vor participa
la o serie de activitãþi ºi workshopuri.
“Pe 8 octombrie, la Alba Iulia va fi
inaugurarea oficialã a traseului, am numito „marea deschidere”, un eveniment festiv
în Piaþa Cetãþii, în forma unui târg numit Via
Transilvanica Day. Vom invita reprezentanþii
mai multor destinaþii turistice, de pe traseu,
alte trasee semnificative din þarã sau din
afara þãrii, vom avea workshop-uri, discuþii
ºi schimburi de experienþã între
reprezentanþi de trasee, drumeþi
internaþionali ºi experþi în turismul outdoor.

Va fi un loc de întâlnire între „oamenii
drumului” ºi oamenii care încã îºi cautã

drumul, cu voie bunã ºi muzicã la final. Vã
aºteptãm cu drag sã vã bucuraþi alãturi de
noi!” - Alin Uºeriu, creatorul Via
Transilvanica.
“În ultimii ani, pe toþi ne-a confiscat
proiectul Via Transilvanica, pânã aproape
de epuizare. Când am pornit la drum cu
ideea acestui traseu, nu am avut habar pânã
unde-l vom duce ºi câþi vom rãmâne întregi
pe parcurs. Dar iatã cã a venit ºi sfânta zi în
care s-a montat ºi ultima bornã, iar pe traseu
se fac ultimele retuºuri, adicã se mai reparã
din vandalisme. Alba Iulia ne aºteaptã în 8
octombrie sã inaugurãm toatã poteca.” Tibi Uºeriu, ambasador Via Transilvanica.
Despre Via Transilvanica
Omul a avut dintotdeauna nevoie de
poveºti care sã dea un sens vieþii. Via
Transilvanica aduce cãlãtorului
oportunitatea de a descoperi: personaje noi,
poveºti, locuri, ºi chiar pe sine ºi creeazã o
experienþã autenticã, care poate îmbogãþi
ºi vindeca sufletul ºi mintea.
Via Transilvanica este primul traseu de
lungã distantã din România, este “drumul
care uneºte” Putna de Drobeta-Turnu
Severin ºi dezvãluie 2.000 de ani de istorie
a Transilvaniei. Este un proiect al
organizaþiei Tãºuleasa Social, ONG cu
sediul în Pasul Tihuþa, în judeþul BistriþaNãsãud, care desfãºoarã acþiuni cu caracter
educaþional, social, de mediu, cultural.
Scopul Via Transilvanica este de a reinventa
turismul (din zona ruralã) a României, de a
facilita accesul cãlãtorilor la comunitãþile de
pe traseu ºi la poveºtile lor, ajutându-le sã
se dezvolte în mod sustenabil ºi responsabil.
Raluca Mãruntu,
Communication Specialist
Magic Maker Communication
Nr. Tel.: 0729 140 798
E-mail: raluca@magic-maker.ro
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Ziua pompierilor din România marcatã ºi la ISU Mehedinþi
Sãrbãtoritã în fiecare an la urmat de binecuvândata de 13 septembrie, Ziua tarea Preasfinþitului
Pompierilor din România este un Pãrinte Nicodim,
prilej de bucurie ºi onoare pentru Episcopul Severinului
toþi salvatorii, care au ales sã-ºi ºi al Strehaiei.
punã viaþa în slujba semenilor.
Inspectorul ºef,
Sub deviza “curaj ºi devotament”, colonel Florentin
pompierii mehedinþeni au Dragomir, a mulþumit
aniversat marþi, 13 septembrie tuturor pompierilor
2022, la Palatul Culturii “Teodor mehedinþeni pentru
Costescu”, împlinirea a 174 de ani efortul continuu ºi
de la actul de eroism al implicarea de care dau
predecesorilor lor, în apãrarea dovadã în îndeplinirea
Revoluþiei de la 1848.
misiunilor ºi a înmânat
Activitatea s-a desfãºurat în noile grade unui numãr
prezenþa oficialitãþilor judeþene ºi de ºapte subofiþeri, care
locale, dar ºi a reprezentanþilor s-au evidenþiat în
instituþiilor cu care pompierii activitatea profesionalã, fiind înaintaþi Teritoriale de Ordine Publicã,general
colaboreazã în gestionarea în gradul urmãtor înainte de expirarea în rezervã Doru Dumitrescu, pentru
situaþiilor de urgenþã, pentru stagiului minim în grad.
dãruire ºi profesionalism,
siguranþa cetãþenilor.
La ceas aniversar, pompierii apreciind efortul depus de salvatori
Dupã intonarea imnului de stat al mehedinþeni au fost felicitaþi de cãtre în sprijinul cetãþenilor.
României, pompierii mehedinþeni prefectul judeþului, Alin Isuf,
În încheierea ceremonialului,
au pãstrat un moment de reculegere preºedintele Consiliului Judeþean inspectorul ºef al ISU Mehedinþi a
în memoria salvatorilor cãzuþi la Mehedinþi, Aladin Georgescu, înmânat diplome principalilor
datorie, dar ºi a camarazilor care primarul municipiului, Marius Screciu, colaboratori pentru buna cooperare
au plecat prea devreme dintre ei, dar ºi de preºedintele Autoritãþii ºi sprijinul acordat în gestionarea
Avanpremiera filmului Egregora -Comoara pierdutã la Drobeta Turnu Severin

situaþiilor de urgenþã.
Nu au fost uitaþi nici colegii care
au trecut în rezervã, faþã de care
unitatea ºi-a arãtat aprecierea prin
înmânarea unor diplome de merit,
pentru curajul, onoarea ºi
devotamentul dovedite în slujba
comunitãþii.
COMPARTIMENTUL INFORMARE
ªI RELAÞII PUBLICE

Ramona Bãdescu, Daniel Nuþã , Andrei Chiriac, faþã în faþã cu publicul mehedinþean

La începutul acestei sãptãmâni la
Palatul Culturii “Teodor Costescu”
a avut loc un eveniment cultural
exceptional
ºi
anume
avanpremierea trilogiei “EgregoraComoara Pierdutã”, o producþie
cinematograficã regizatã de Andrei
Chiriac, cu o distribuþie deosebitã.
Organizatori Primãria ºi Consiliul
Local Drobeta Turnu Severin, Palatul
Culturii “Teodor Costescu”, Consiliul
Judeþean Mehedinþi prin Centrul
Cultural “Nichita Stãnescu”.
Regizorul Andrei Chiriac vine cu
un film plin de aventurã ºi mister,
despre comoara ascunsã a dacilor,
lumi antice necunoscute, filosofii
ºi religii de mult uitate.
La Drobeta Turnu Severin au fost
prezenþi la avanpremierã Ramona
Bãdescu, Daniel Nuþã, Nicolae
Rotaru ºi reizorul Andrei Chiriac.
Din distribuþie trilogiei “Egregora comoara pierdutã” fac parte: Daniel
Nuþã (Vlad Þepeº), Eduard Tricã (Radu
cel Frumos), Maia Morgenstern
(contesa Madgia), ªtefan Velniciuc
(Iancu de Hunedoara), Dimitri
Bogomaz (Cãlugãrul), Ionuþ Veliu

(Ionuþ), Florin Stancu
(Stancu), Andrei Chiriac
(cãpetenia Dragonilor),
Rãzvan Gheorghiu (actor
ºi cascador).
De asemenea, în
afara distribuþiei
deosebite ºi a dorinþei
de a creea lucruri
extraordinare din
valorile romîneºti, au
avut ºi cel mai
important lucru, fãrã de
care nu se poate,
echipa de filmare.
Aceºti oameni curajoºi ºi încrezãtori
ºi mai ales profesioniºti care, alãturi
de regizor, merg umãr la umãr
pentru a da viaþã unuia dintre cele
mai îndrãzneþe proiecte româneºti
din industria filmului autohton.
Filmãrile au început în 2018, iar în
final vor fi 36 de episoade, împãrþite
în trei serii a câte 12 episoade. Au
fost turnate deja secvenþe în locuri
precum Munþii Piatra Craiului,
Cazanele Dunãrii, Sfinxul, Peºtera
Ialomicioara, Valea Obârºiei Lacul
Bâlea. Regizorul Andrei Chiriac spune

cã va include în film toate locurile cu
rezonanþã din România, care oferã
peisaje spectaculoase, precum
Sarmizegetusa, Râºnov, Sighiºoara,
Mãnãstirile din Moldova, Castelul
Corvinilor, Braºov, Bucureºti etc.,
astfel încât filmul sã fie în acelaºi
timp o veritabilã promovare a
frumuseþilor României.
„România este un izvor nesecat
de legende, basme ºi poveºti. Din
pãcate, în ultimele decenii,
poveºtile ºi basmele au fost
neglijate aproape în totalitate, iar

generaþiile tinere se orienteazã
spre mituri, eroi ºi legende care
aparþin altor culturi. Vedem din ce
în ce mai des cã filmele bazate pe
legende precum “Stãpânul
Inelelor”, “Harry Potter”, “Rãzboiul
Stelelor” sau “Urzeala tronurilor”
etc, sunt foarte vizionate ºi
apreciate de publicul român ºi mam gândit cã ar fi timpul sã le
oferim un film inspirat din
legendele ºi miturile autohtone”, a
adãugat regizorul Andrei Chiriac.
 Gabriela Pogaci
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Pelerini la Crucea de pe dealul Chiciora

De praznicul Înãlþãrii Sfintei
Cruci, Preasfinþitul Pãrinte Nicodim
a slujit Sfânta Liturghie pe dealul
Chiciora din apropierea comunei
Godeanu. Aici a fost ridicatã prin
osteneala Ierarhului nostru ºi a
Centrului Eparhial, o frumoasã
Cruce cu o înâlþime de aproximativ
35 m, care vegheazã împrejurimile.
Crucea de pe dealul Chiciora, din
apropierea satului Godeanu judeþul
Mehedinþi, a devenit centru de
pelerinaj pentru credincioºii
mehedinþeni care au venit de
praznicul Înãlþãrii Sfintei Cruci
pentru a se ruga împreunã la altarul
jertfei supreme înãlþat aici în aceste
locuri binecuvântate de Dumnezeu.

La baza Sfintei Cruci, ridicatã aici
prin osteneala Preasfinþitului Pãrinte
Nicodim, Episcopul Severinului ºi
Strehaiei ºi a Centrului Eparhial, sa sãvârºit Sfânta ºi Dumnezeiasca
Liturghie a Sfântului Ioan Gurã de Aur
de cãtre Preasfinþitul Pãrinte Nicodim
ºi un ales sobor de preoþi ºi diaconi.
Este al treilea an când se sãvârºeºte
aici Sfânta ºi Dumnezeiasca Liturghie
de praznicul Înãlþãrii Sfintei Cruci de
la sfinþirea acesteia în anul 2018 la
Ciumarca Comunei Godeanu.
Crucea aceasta a fost ridicatã aici
în memoria mamelor eroine care au
rãmas vãduve în timpul rãzboaielor,
dar ºi pentru a marca aici locul unde
cu ºase veacuri în urmã credincioºii

din satele apropiate se adunau la
rugãciunea instituitã de Sfântul
Nicodim de la Tismana pentru
izbãvirea de ciumã.
La baza acestei Sfinte Cruci se
sãvârºeºte de douã ori pe an Sfânta
Liturghie, în vinerea de dupã
sãrbãtoarea Sfinþilor Împãraþi
Constantin ºi mama sa, Elena, ºi
la Praznicul Înãlþãrii Sfintei Cruci.
La finalul Sfintei Liturghii
Preasfinþitul Pãrinte Nicodim a
pus la inimile credincioºilor
prezenþi cuvânt de învãþãturã
vorbind despre importanþa
Sfintei Cruci pentru noi creºtinii.
Dupã finalul Sfintei Liturghii a fost
oficiat un parastas pentru eroii

neamului românesc.
Crucea aceasta a fost înãlþatã aici
precum Sfântul Constantin cel Mare
a înãlþat Crucea Domnului pe
stindarde când a vãzut pe cer
Semnul Sfintei Cruci ºi lângã el scris
„prin acest Semn vei învinge”.
Sfântul Constantin cel Mare a
fãcut ascultare de Dumnezeu ºi a
pus semnul Crucii pe stindarde, pe
scuturile ºi pe coifurile soldaþilor ºi
prin aceasta a învins. De acolo avem
stindardul, steagul, iar dacã o oaste
se declarã învinsã dacã pierde
steagul de luptã, asemenea ºi noi
creºtinii dacã pierdem Crucea,
pierdem rãzboiul duhovnicesc!
Pr Marian Alin Giginã

Festivitate de predare-primire a comenzii unitãþii la Jandarmeria Mehedinþi
Începând cu data de 09
septembrie a.c., prin Ordinul
inspectorului general al
Jandarmeriei Române, domnul
colonel Adrian ZANFIR, împuternicit
inspector ºef al Inspectoratului de
Jandarmi Judeþean Mehedinþi, se
trece în rezervã cu drept la pensie.
Festivitatea de predare-primire a
comenzii inspectoratului s-a
desfãºurat în prezenþa domnului
colonel Traian MÎRZA, director al
Direcþiei Cabinet din cadrul
Jandarmeriei Române, a ofiþerilor
specialiºti din judeþele învecinate
ºi a cadrelor unitãþii.
Cu aceastã ocazie, domnul colonel
Traian MÎRZA a conferit domnului
colonel Adrian ZANFIR, “Placheta
de onoare a Jandarmeriei Române”
ºi „Diploma de excelenþã”, în semn
de respect ºi preþuire pentru întreaga
activitate desfãºuratã.
Domnul colonel Adrian ZANFIR a

îndeplinit atribuþiile
funcþiei de inspector ºef
în perioada 10.12.202109.09.2022.
“Stimaþi colegi,
În sfârºit a venit ziua în
care mã despart de
cariera militarã ºi
totodatã de colectivul
minunat în care am avut
ocazia sã lucrez în ultimii
17 ani. Sunt onorat cã
am avut ºansa sã fiu
colegul dumneavoastrã
ºi mai ales cã am avut
onoarea ca în ultimul an sã
îndeplinesc atribuþiile de comandant
al unitãþii. Despãrþirea vine cu
sentimente plãcute în mare parte dar
ºi cu unele regrete care nu cred cã
meritã detaliate. Dupã frumoºii ani
petrecuþi împreunã ar fi foarte multe
de spus dar prefer sã vorbesc mai
puþin. La rãscruce de drumuri, pentru

mine, vã doresc sã gãsiþi calea de a fi
mai buni unii cu alþii ºi de a privi cu
optimism spre viitor. Am onoarea sã
vã salut, dragii mei colegi !”, a
declarat, vizibil emoþionat domnul
colonel Adrian ZANFIR.
Vã dorim pensie îndelungatã,
multã sãnãtate ºi realizarea
proiectelor viitoare!

La conducerea unitãþii, a fost
desemnat domnul colonel DinaMãnoiu Ionel, prim adjunct al
Inspectoratului de Jandarmi
Judeþean Mehedinþi.
INSPECTORATUL DE JANDARMI
JUDEÞEAN MEHEDINÞI
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O cãlãtorie
înapoi în istorie

Am avut parte astãzi (sâmbãtã, 10 septembrie
2022), de o cãlãtorie emoþionantã, în timpul
cãreia zeci de foºti locuitori ai Insulei Ada-Kaleh,
veniþi din mai multe zone ale þãrii, împreunã cu
E.S. Fusun Aramaz, Ambasadorul Turciei la
Bucureºti, au retrãit momentele copilãriei ºi
tinereþii petrecute în paradisul pierdut de pe
insula Ada-Kaleh. De asemenea, reprezentanþi
ai Asociaþiei pentru Culturã ºi Tradiþie “Anton

Pann” ºi membri ai Uniunii Democrate Turce,
au fost oaspeþii Consiliului Judeþean, într-un
periplu pe Dunãre, atât în zona unde a fost
scufundatã Insula Ada-Kaleh, cât ºi la Cetatea,
strãmutatã în anii ’60, pe Insula ªimian.
Oaspeþii noºtri, veniþi în Mehedinþi pentru
derularea proiectului “Ada-Kaleh Mon
Amour”, au reuºit sã ne transmitã ºi nouã
emoþia revederii plaiurilor natale pierdute

pentru todeauna ºi am fost cu toþii fericiþi cã
putem în continuare pãstra amintirea acelor
meleaguri de poveste.
Am vizitat zona fostei insule Ada-Kaleh,
împreunã cu prefectul judeþului, Alin Isuf ºi
preºedintele Consiliului Judeþean Mehedinþi,
Aladin Georgescu, i-am însoþit pe oaspeþi la
Muzeul Hidrocentralei Porþile de Fier I, acolo
unde sunt expuse obiecte originale sau replici
fidele ce redau aspecte ale vieþii de pe insula
scufundatã. Cu toþii am fost de acord cã
memoria istoriei trebuie conservatã, iar faptul
cã Muzeul Regiunii Porþilor de Fier ºi Consiliul
Judeþean Mehedinþi au pãstrat vie amintirea
insulei Ada-Kaleh, aratã întregul nostru respect
pentru locuitorii paradisului scufundat.
În a doua parte a zilei, cei care au trãit pe
Ada-Kaleh au vizitat pentru prima datã Cetatea
ºi au cãutat chiar locurile în care ar fi putut fi
localizate casele în care s-au nãscut.
Mulþumesc în mod deosebit Excelenþei Sale,
doamnei Ambasador Fusun Aramaz, pentru
interesul acordat judeþului nostru ºi pentru cã
revine aici de fiecare datã cu bucurie ºi plãcere!
Ramona Cupã,
vicepreºedinte CJ Mehedinþi

CASA ARTELOR - un concept
privat, la Severin
Vineri, 17 septembrie a.c. de la orele 17,
se inaugureazã CASA ARTELOR, un concept
privat care promoveazã artele vizuale - grafica
ºi banda desenatã, în primul rând - acestea toate
laolaltã cu muzica jazz, etno-jazz sau
experimentalã. Desigur, în conceptul mai larg,
este loc ºi pentru mai multe genuri artistice,
asigurã iniþiatorii.
Unul dintre autorii conceptului este arhitectul
Cristian CIOMU - pe 14 septembrie ºi-a
sãrbãtorit aniversarea, la mulþi ani! - el fiind unul
dintre fondatorii genului bandã desenatã din
România. La ora actualã, la Craiova existã un

grup dedicat acestei supranumite a noua artã. Din
grupul acesta mai fac parte
Viorel Pîrligras, zilele
trecute premiat “pentru
întreaga carierã”, la Galele
de graficã dedicate genului,
COMICS FEST de la
Bucureºti, fost component
al grupului de satirã PRO
PARODIA, director al Casei
de culturã a studenþilor din
Craiova, mehedinþean la origini, apoi, Valentin
Iordache, profesor în Orºova o
bunã perioadã, ºi el mehedinþean,
prof. Marian Mirescu, ºi el
revendicându-se oarecum prin
natura muncii tot mehedinþean.
Aceºtia toþi, plus Dragan Predici
din Kladova, Serbia, vor expune în
sediul de pe strada Antonii nr 23,
proprietate a dlui Cristian Ciomu,
acesta fiind ºi casa moºtenitã de
la bunici, el nãscut fiind în Severin.
Seara va fi completatã de un
micro-concert etno-jazz al grupului
OPUS 1,61, vocalista formaþiei,

Diana Drãghici fiind severineancã, actualmente
stabilitã în Belgia, unde predã canto, la una
dintre universitãþile de acolo. De asemenea, va
fi ºi o proiecþie video, ZOOTROP, autor fiind
franþuzoaica Magali Revest.
Pânã în ora 17, însã, o altã surprizã: o
sesiune de graficã ºi bandã desenatã susþinutã
de MIHAI GREJDEANU cu un grup de copii,
între 15-16.30!
Evenimentul este girat de Asociaþia „Arte,
Educaþie, Creativitate” ºi grupul „Banda desenatã
craioveanã”, cu o serie de parteneri, unii dintre
ei din Belgia, Franþa, Anglia. Din Severin, afiºul
reþine Casa Corpului Didactic ºi Asociaþia
“Cordelia”.
D.D.S.
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ROMÂNIA NEEDUCATÃ (52)
Când noi scriam, ºi nu eram singurii,
cã pandemia era doar o gogoriþã
mondialã, menitã sã supunã populaþia,
s-o ghideze spre un comportament
uniform, de mulþime mutã, reactiv doar
la comenzi induse pe tot felul de cãi,
mai ales politice, spuneaþi cã aveam,
noi, numai conspiraþii în cap!
Când vorbeam de îndobitocire prin
bulversarea Învãþãmântului ºi a
Educaþiei, ziceaþi cã suntem nebuni, cã
vedem totul în culori întunecate!
Când ne raliam credincioºilor ºi
celor care apãrau valorile sacre ale
bisericii, când atenþionam asupra
pervertirii tineretului ºi îndepãrtarea de
valorile religiei, oricare ar fi fost ea, dar
mai ales cea creºtin-ortodoxã, ne luaþi
de clevetitori, de ultra-religioºi!
Când spuneam cã Sãnãtatea ºi Educaþia
sunt prioritare într-o societate… normalã,
ºi cã în România tocmai astea sunt
compromise ºi degradate, nu ne credeaþi,
ºi înjuraþi medicii cã “nu se mai saturã de
bani”, iar despre profesori ziceaþi cã “fac
bani-grãmadã din meditaþii”.
Când sesizam cã se furã în draci în
jurul nostru, cã primarii ºi preºedinþii,
cã oamenii politici din Parlament sunt
corupþi, mai toþi, ºi cã nu-ºi vãd decât
interesele de grup sau pe cele
personale, ne replicaþi, “au furat,
domnule, dar au fãcut ºi pentru noi!”
Acum, Comisia europeanã ne
recomandã sã mâncãm gândaci, lacuste,
greieri ºi viermi de fãinã ca alternativã
la criza alimentarã ce ne paºte mai abitir
din aceastã iarnã, tot de atunci, începând
ºi marea crizã energeticã, ºi cã trebuie
sã facem economie la energie electricã,
gaze, energie termicã, consum de lemne
sau pãcurinã, în cazul caldarinelor
clasice. Analogia nu este deloc greu de
fãcut cu timpurile ceauºiste, când, la fel,
eram îndremnaþi sã facem, sã facem, sã
facem economie la toate!
Acum, doamna Ursula o cere imperativ
întregii Europe Unite, Ceauºescu nu o
cerea decât poporului român, ca sã se
achite datoriile externe. Ceauºescu era
dictator, Ursula este democratã, nu?
Când spuneam cã rãzboiul din
Ucraina este o fãcãturã poiliticã ca sã
se justifice cele ce urmau, adicã acest
val de crize post-pandemie, adicã noi
forme de teroare a popoarelor, ca sã
poatã fi ºi mai mult þinute în frâul
dictaturii de tip neo-marxist, cine sã ne

creadã? Mai mult, ne-au prostit aºa de
rãu, cã ajutam refugiaþii, unii dintre ei
trecând graniþele cu saci de bani, în
maºini scumpe. Refugiaþii deja sãrãciþi
erau ºi ei victime ale aceluiaºi scenariu.
Criza alimentarã se poate combate,
recomandã U.E, cu salam care sã
conþinã resturi de organe umane!
Canibalism în formã subtilizatã, nu?
Adicã sã începem sã ne mâncãm între
noi, la propriu, mai întâi, sub formã de
mezeluri, apoi, la cotlet, la pulpã
afumatã, grãtar de costiþe, nu?
Proprietate privatã, specificã slãvitului
capitalism? Mai puneþi-vã pofta în cui,
se va reveni curând la
(inter)naþionalizarea
tuturor
proprietaþilor, care vor deveni bunuri ale
întregii Europe, de care va dispune, ca
în comunismul clasic, ãla prin care am
trecut cu vreo 40-50 de ani în urmã ca
români, doar camarila de partid ºi de
stat, acum, parlamentari europeni, ãia de
la vârf, nu pufarinii de prin subsoluri.
Medicamente? Suplimente
alimentare, toatã medicamentaþia se
sprijinã pe aceºti mici vrãjitori - mari
vrãjeli, mai bine zis - încât eºti repede
convins cã e doar vina ta cã eºti
pacient, ºi doar boala, cã tu te-ai
îmbolnãvit, iar nu spitalul!
Medicamente româneºti? Un moft, în
curând! Criza energeticã le vor scoate
de pe piaþã, pentru cã fabricile noastre
nu vor putea þine ritmul creºterii
preþurilor la energie, prin urmare,
închiderea producþiei, dupã care
importuri masive. De unde? De la Big
Pharma, ce credeaþi?
Noua perspectivã mondialã asta este:
supunere totalã, iar asta se obþine prin
teroare, foamete, boli, molime induse,
sãrãcie în formã continuatã, manipulare
ºi corupþie, vrajbã între popoare, familii.
Dar sã vedem ºi partea bunã a acestui
asalt modernist: introduce o coordonatã
nouã, chiar dacã având origini primitive,
uitatã de omenire, care a fãcut salturi ºi
de civilizaþie, ºi de moralã, ºi de
religiozitate: canibalismul! Canibalism
cu faþã umanã, sã zicem aºa,
parafrazându-l pe… nemuritorul Iliescu,
cel cu comunismul cu o astfel de faþã!
Iar când omenirea se va obiºnui cu o
astfel de “viaþã nouã”, va zice, mã, ce
trai pe vãtrai e neo-comunismul acesta!
Ura, sã trãiascã ºi sã înfloreascã!
C. Ovidiu

15 - 28.09.2022

Francul elveþian a atins un nou
maxim iar euro s-a întors la 4,92 lei
Încrederea pieþelor în evoluþia economiei zonei euro ºi a modului
în care BCE gestioneazã creºterea inflaþiei în paralel cu evitarea intrãrii
în recesiune a regiunii, a majorat plasamentele în monedã elveþianã
care este consideratã drept un „refugiu”. Ea s-a apreciat miercuri la
0,9581 - 0,9630 franci/euro. Aceasta a fãcut ca media francului sã
creascã de la 5,0961 la un nou record istoric de 5,1211 lei.
Creºterea aversiunii faþã de risc ºi dispariþia factorilor sezonieri
din august, precum vânzãrile fãcute de exportatorii de cereale ºi
majorarea intrãrilor la nivelul caselor de schimb, la care s-a
adãugat cererea de lei venite din partea strãinilor care au dorit sã
achiziþioneze titluri de stat locale, au împins în sus cursul euro.
O sursã suplimentarã de presiune pentru leu o constituie
majorarea deficitul balanþei de cont curent în primele ºapte luni
cu 14,931 miliarde euro comparativ cu perioada similarã a anului
trecut ºi cererea mare de valutã din partea importatorilor. Iar
conform INS, rata anualã a inflaþiei a urcat în august la 15,3%,
dupã ce în iulie ea a fost de 15%, respectiv de 15,05% în iunie.
Dacã lunea trecutã, cursul euro a scãzut la 4,8215 lei, minimul
ultimilor doi ani ºi jumãtate, iar cotaþiile au atins un minim de
4,8020 lei, miercurea aceasta media a urcat la 4,9247 lei, dupã
ce tranzacþiile de dimineaþã se realizau la 4,918 lei pentru a urca
apoi la închidere pânã la 4,933 lei.
Perspectiva intrãrii în recesiune a economiei zonei euro,
principalul partener comercial al României, iar motorul german
s-a gripat în ultimele luni, va fi o sursã suplimentarã de presiune
asupra leului, câtã vreme nivelul exporturilor va avea de suferit.
Dobânzile interbancare au cunoscut o scãdere uºoarã. La
aceasta a contribuit ºi avertismentul guvernatorul BNR care a
spus cã ele au „sãrit calul”.
Miercurea aceasta, indicele ROBOR la trei luni, în funcþie de care
sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei contractate înainte
de mai 2019, a stagnat la 7,91%, valoare stabilitã luni. Indicele la ºase
luni, folosit la calcularea ratelor la creditele ipotecare, a scãzut de la
8,07%, valoarea stabilitã la începutul sãptãmânii, la 8,6%. Indicele
ROBOR la 12 luni, care reprezintã rata dobânzii plãtitã la creditele în lei
atrase la nivel interbancar, a coborât de la 8,23 la 8,22%.
Joia trecutã, BCE a decis majorarea ratei de referinþã de la 0% la
0,75%, cu scopul de a stopa inflaþia, care a crescut în august la 9,1%.
Mãsura a avut ca efect creºterea euro pânã la 1,0188 dolari, însã
miercurea aceasta moneda unicã a alunecat la 0,9956 - 1,0024 dolari.
Deprecierea a survenit dupã majorarea inflaþiei din SUA în
cursul lunii trecute cu 8,3% faþã de august 2021. Evoluþia ar
putea pune Rezerva Federalã în situaþia de a creºte dobânda sa
de politicã monetarã cu 1 punct procentual. La evoluþia negativã
a monedei unice a contribuit ºi deteriorarea din septembrie a
indicatorului ZEW care mãsoarã încrederea investitorilor aproape
de nivelul minim atins în octombrie 2008.
În piaþa localã, cursul dolarului a crescut miercurea aceasta la
4,9217 lei, faþã de un minim de 4,8284 la începutul sãptãmânii.
Uºoara scãdere a inflaþiei din Regatul Unit în august la 9,9%,
faþã de maximul ultimilor 40 de ani de 10,1% în iulie, a apreciat
la finalul intervalului lira sterlinã faþã de euro iar cursul monedei
britanice a urcat la 5,6857 lei.
Chiar dacã cererea de metal galben s-a redus iar uncia a scãzut
la 1.700 - 1.706 dolari, preþul gramului de aur a crescut miercurea
aceasta la 269,8354 lei, consecinþã a aprecierii monedei americane.
Analiza cuprinde perioada 7 - 14 septembrie.
 Radu Georgescu
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Ada Kaleh - Mon Amour

Asociaþia pentru Culturã ºi
Tradiþie Anton Pann, sub patronajul
Ambasadei Turciei la Bucureºti, a
lansat duminicã, 11 septembrie, la
Muzeul Regiunii Porþilor de Fier
Proiectul Ada Kaleh - Mon Amour o acþiune culturalã complexã, menitã
sã readucã la viaþã prin muzicã,
poveºti ºi imagini memoria insulei
dispãrute a Dunãrii - Ada Kaleh.
Toate acþiunile incluse în proiect

sunt concepute cu un grad mare de
interactivitate, astfel încât amintirile
insulei sã prindã viaþã, iar publicul
sã redescopere cum se desfãºura
traiul pe Ada Kaleh, ce secrete
ascundea aceasta în cele patru
tuneluri, cum se distrau copiii sau
cum se nãºteau poveºtile de iubire
aici. Expoziþia foto documentarã
Ada Kaleh, Mon Amour surprinde
imagini inedite de pe insulã.

Ilustratele ce însoþesc aceste
documente aduc în prim plan
imagini ale edificiilor din insula
Ada Kaleh (fortãreaþa, moscheea
etc), uliþe, dar ºi figuri de negustori,
localnici ºi vizitatori ai insulei.
Acþiunea a continuat cu
spectacolul unic susþinut de
Ansamblul Cameral de Muzicã
Veche Anton Pann ºi invitaþii sãi,
spectacol ce a inclus o selecþie de

melodii ce se cântau pe Ada Kaleh.
Publicul prezent s-a putut bucura de
o muzicã plinã de culoare ºi parfum,
prin intermediul cãreia muzicienii au
reconstituit atmosfera de pe insulã,
iar invitaþii au adus o altfel de emoþie
prin rememorarea momentelor trãite
pe insula plinã de mistere. O searã
frumoasã, plinã de amintiri, de
nostalgii dar mai ales de bucurie.
 Biroul de comunicare

La Mila 23 - Prezentarea planurilor viitorului Muzeu Ivan Patzaichin ºi
prima expoziþie dedicatã oamenilor Deltei

Pe 8 septembrie, Caravana Apele Unite ale României a ajuns la Mila 23, satul de naºtere a lui Ivan Patzaichin. Echipa Asociaþiei Ivan
Patzaichin - Mila 23 a prezentat planurile viitorului Muzeu care îi va purta campionului numele ºi vernisajul expoziþiei foto „Oamenii Deltei portrete din Mila 23" de Dragoº Lumpan, în prezenþa participanþilor la Caravanã, a comunitãþii locale din Mila 23 ºi a invitaþilor.
Viitorul Muzeu Ivan Patzaichin va copiilor, centrul cultural dedicat lui antrenor ºi antreprenor social, parcursã de vizitatori urcând în
reprezenta un spaþiu cu douã meniri - Ivan devenind ºi sediul Asociaþiei Ivan construitã în jurul simbolului Muzeul - observator pe o scarã
muzeu, cu expunere a unor momente Patzaichin - Mila 23.
ambarcaþiunii de lemn care l-a însoþit elicoidalã care ajunge în cel mai înalt
cheie din parcursul lui Ivan, lângã
Centrul Cultural - Muzeu Ivan în toate aceste etape, indiferent dacã punct al Muzeului - punctul de
mãrturii din cultura lipovenilor din Mila Patzaichin din Mila 23, care va sub formã de lotcã, canoe, sau observare a Deltei Dunãrii.
 continuare în pag. 12
23, ºi centru cultural, cu infrastructurã cinsti memoria campionului din canotcã. Povestea va putea fi
care va permite organizarea de 2023, va funcþiona pe durata
evenimente culturale, de artã, de întregului an, gãzduind activitãþi
educaþie pentru patrimoniu, cursuri, culturale ºi vizite ale turiºtilor care
întâlniri ale comunitãþii locale, conferinþe ajung în zonã. Spaþiul cultural va
ºi evenimente care se înscriu în viziunea include ºi o zonã de rezidenþe de
lui Ivan ºi a echipei Asociaþiei sale de a creaþie pentru artiºti contemporani.
conecta patrimoniul local al unei
Din punct de vedere arhitectural,
comunitãþi la inovaþia din contemporan. Muzeul îºi propune sã reprezinte un
Muzeul va fi administrat de echipa model de bune practici în domeniul
Asociaþiei Ivan Patzaichin - Mila 23 construcþiilor, urmând specificul local
ºi va deservi reprezentanþii din Deltã pentru a deveni un landmark
comunitãþii locale, inclusiv grupul din de turism cultural al regiunii. Spectacolul va avea loc în sala de spectacole a Palatului Culturii “Teodor
Asociaþia Femeilor din Delta Dunãrii Proiectul muzeului a fost acceptat Costescu”, miercuri, 26 octombrie 2022, ora 19.00.
Rusalca, care vor beneficia de un recent pentru finanþare ºi a intrat în Preþul unui bilet este de 70 lei ºi 60 lei în funcþie de locul în salã. Biletele sunt
disponibile începând din 17 septembrie 2022, la Agenþia Teatralã a Palatului
spaþiu pentru spectacole, repetiþii ºi faza de semnare a contractului.
Culturii, situatã la intrarea în sala de spectacole ºi online pe iaBilet.ro.
de întâlnire cu comunitatea localã.
Arhitectura spaþiului va invita Programul Agenþiei Teatrale: Luni-Joi, orele 09:00-15:00; Vineri, orele 09:00-13:00
Vor putea fi organizate aici tabere de vizitatorii sã parcurgã povestea vieþii Informaþii ºi rezervãri, de luni pânã vineri, între orele 09:00 ºi 16:00, la telefon:
varã, atelierul Apele Unite de lui Ivan Patzaichin, de la copilãria 0733 033 071.
construcþie a canotcilor dedicat din Mila 23, la perioada de olimpic, Vã aºteptãm cu drag! Vârsta minimã de acces la spectacol este de 12 ani!
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Dacã la Bruxelles plouã, la Cotroceni, Victoria ºi
Casa Poporului se deschid umbrelele!
- mercenar în trupele româneºti
locate în Afganistan (de unde
acestea au plecat pe coadã de
mãturã ºi au defilat sub Arcul de
Triumf din Bucureºti, de parcã ar
fi cucerit Planeta Marte);
- studii militare superioare în
S.U.A.;
- doctorat în ªtiinþe militare, cu
lucrarea „Dimensiunea angajãrii
armatei României în operaþiuni
întrunite multinaþionale” (2003)
„Luni, 5 septembrie 2022, o
contestatã ºi reclamatã ca fiind
doamnã (foto) a fãcut senzaþie în
lucrare plagiatã. De reþinut:
politica U.E.! Numele ei este
„Chiar ºi fãrã conþinutul plagiat
Segolene Royal. Mulþi ani a lucrat
identificat, teza de doctorat a
în funcþii ministeriale în guvernul
premierului Nicolae Ciucã nu are
francez, reprezentând Partidul
nicio relevanþã academicã. Nu are
Socialist, ºi este soþia lui François
o metodologie de cercetare ºi nici
Hollande, fostul preºedinte al
o parte de cercetare, elemente
Franþei, care a semnat Acordurile de
obligatorii pentru o tezã de
la Minsk. Pentru prima datã în U.E.
doctorat”[2].
la acest nivel de politicã s-a spus
Dupã sesizarea depusã de
„Zelensky este un mincinos,
curajoasa
jurnalistã Emilia ªercan
povestea maternitãþii din Mariupol
(foto) la Consiliul Naþional de
ºi «tragedia» Buºa sunt false ºi e
Atestare a Titlurilor, Diplomelor si
timpul sã punem capãt propagandei
Certificatelor Universitare, pentru cã
militare ucrainene care este o
aºa se procedeazã în „democraþia
minciunã completã”. Trebuie sã fii
(Mã)Ciucii”, repercursiunile asupra
incredibil de curajos sã spui asta
ei nu au întârziat sã aparã… Aºa se
public sub actuala dictaturã
respectã legile ºi se reprimã adevãrul
europeanã anti-rusã. O vor
în „România educatã” !
persecuta, e de înþeles, dar cã aceste
„Dacã-i ordin, cu plãcere!”
cuvinte îi vor gãsi pe cei care îi vor
Personajul în cauzã, cu epoleþii
susþine este un fapt de necontestat”
plini de stele cãzãtoare (dacã
(Pavel Krajèi Emilovèi).
România ar fi fost angajatã într-un
Vãtafii U.E. din colonia România
rãzboi real, probabil acum ar fi purtat
sunt trãdãtori ai poporului român
însemnele ºi bastonul celui de-al
De unde vin toate comenzile pentru
patrulea Mare-ªal al României),
România? Din pãcate de la Bruxelles.
— — — — — — — —
dupã ce a ascultat indicaþiile
[1] https://4media.info/comunisul-era-parfum-premierul-ciuca-anunta-ca-romania- preþioase ale Bruxelles-ului,
stinge-lumina-la-orele-de-varf-din-solidaritate-cu-ue/ - 9 septembrie 2022.
[2] https://pressone.ro/premierul-nicolae-ciuca-a-plagiat-in-teza-de-doctorat-printre- transmise prin groparul V.P., a trecut
sursele-copiate-se-numara-alte-doua-teze-de-doctorat - 18 ianuarie 2022.
la executarea ordinelor fãrã sã punã
[3] https://www.facebook.com/100000763146151/posts/
întrebãri, anunþând cã „în România
pfbid0CBGWxnWG43V8JLvw3FnDDHapmtUmyKnDETMgzQhNLHjmSgbbUg9Sj4qQcqWApbsNl/
vor fi impuse restricþii pentru
reducerea consumului ºi cã, din
solidaritate cu Uniunea Europeanã,
«România trebuie sã stingã lumina
la orele de vârf»”. Motivul?
Economie de curent. „Dacã-i ordin,
cu plãcere!” , dar, întreb eu: se
justificã o astfel de procedurã de
dragul U.E.?
Cu alte cuvinte, putem spune fãrã
riscul de a greºi cã atât de obedienþi
faþã de Diktatorii Lagãrului
Concentraþionar au ajuns
Tembelismul bruxellez a adus pânã
acum doar dezechilibre majore în
climatul economic, juridic ºi social
intern. Încãlcând toate tratatele
internaþionale, capetele pãtrate de la
Bruxelles impun þãrilor din lagãrul
concentraþionar numit Uniunea
Europeanã o politicã distructivã
pentru þãrile arhipelagului Gulag versiunea secolului al XXI-lea.
Groparul surselor energetice ale
României, vânzãtor (la ordin) al
Termocentralei Mintia în plinã crizã
energeticã, actualul Ministru al
Energiei, vãtaful Virgil Popescu, a
participat, vineri, 9 septembrie 2022,
la reuniunea Extraordinarã a
Consiliului Energiei, organizatã la
Bruxelles, în contextul discuþiilor la
nivel european privind preþurile
ridicate la energie ºi pregãtirea pentru
iarnã, de unde, acest individ a venit
cu „indicaþii preþioase”. Consecinþa:
pentru români urmeazã era
întunericului, a frigului ºi a
privaþiunilor. Nu cumva pentru aceste
pricini a fost asasinat Nicolae
Ceauºescu? Deºi în vremea domniei
lui Ceauºescu România era o þarã
respectatã în lume, iar diplomaþia
româneascã,
suveranitatea,
independenþa, unitarul, economia,
agricultura, sãnãtatea ºi învãþãmântul
funcþionau la cote maxime.
Solidaritate sau trãdarea
intereselor naþionale ?
Despre un alt vãtaf, N. Ciucã, mare
performer se spune cã ar fi jucat
„simultan” trei „meciuri” imposibile:

Preºedintele, Guvernul ºi
Parlamentul mâinilor dâmboviþene
ridicate, încât Dacã Ursula spune cã
la Bruxelles plouã, la Cotroceni,
Victoria ºi Casa Poporului slugile
deschid umbrelele!
Pentru a întregi imaginea realitãþii
occidentale a cãrei sclavã jefuitã este
România, vã propun sã parcurgeþi
declaraþia jurnalistului belgian
Michel Collon:
„- Occidentul este doar o civilizaþie
a hoþilor!
- Dacã Spania ºi Franþa în 17
secole s-au îmbogãþit, a fost
pentru cã au furat aur ºi argint din
America Latinã ºi au ucis indienii
fãrã sã plãteascã nimic.
- Franþa, Anglia ºi SUA s-au
îmbogãþit atât de mult datoritã
sclaviei ºi furtului de fiinþe umane
din Africa fãrã sã plãteascã nimic.
- La fel, Belgia ºi Olanda sunt de 19
secole foarte bogate pentru cã au
furat materii prime din Africa ºi Asia.
- În ultimii 500 de ani societãþile
noastre occidentale au jefuit averea
lumii a treia fãrã sã plãteascã.
- Putem face grafice pentru toate
þãrile sãrace din Africa ºi sã arãtãm
cine le-a jefuit ºi cum.
- Pe scurt, suntem - sau mai degrabã
- unii dintre noi sunt, hoþi, ºi deci
am devenit þãri bogate pe seama
altora”![3]
Acesta este Adevãrul!
Aranjament grafic - I.M.
Ion Mãldãrescu, Art-emis
www.art-emis.ro/editoriale
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ªefi de sursã divinã ºi ºefi de glie
S-a încheiat un capitol major în
istoria Marii Britanii ºi cel mai

probabil al Europei, lumii ºi
monarhiei. Mulþi analiºti ºi
specialiºti au anunþat cã este finalul
acestei forme de guvernãmânt pe
care o considerã anacronicã ºi cã
nu ar mai face faþã cerinþelor lumii
actuale. Dar în lumea actualã pare
cã trãim un faliment aproape total
al elitelor politice. De fapt, al
conducãtorilor politici din Europa
ºi din lume, pentru cã nu sunt toþi
elite. Sunt ºi foarte mulþi
oportuniºti ºi carieriºti ºi mai puþini
oameni de stat. Regina Angliei a
fost un model conservator de ºef
de stat ºi care a reuºit sã þinã pasul
cu vremurile ºi chiar sã dea tonul.
Întrebarea este dacã în plina erã a
democraþiei ºi a elitelor politice alese
prin vot direct ºi universal mai este
de actualitate monarhia cu posturile
lãsate moºtenire ºi cu ºefi politici
aproape pe viaþã. Iar Elisabeta a II-a
nu a avut mandatul limitat. Acesta a

durat mai bine de 70 de ani. Cum
este cu posturile moºtenite ºi care
sunt pe viaþã? Nu prea sunt de
sorginte democraticã. Apoi regii
ºi reginele au trãit tot timpul în
conºtiinþa maselor cã au sorginte
divinã. Unii chiar s-au proclamat
cu legãturã directã cu divinitatea.
Acesta ar fi fost ºi argumentul cã
pe undeva erau deasupra maselor
ºi puteau sã conducã obiectiv
statele. Nu mai era nevoie de
alegeri ºi de vot universal.
Sunt ºi acum unii ºefi de stat
care s-au lãsat corupþi de putere.
Unii s-au îmbãtat de la atâta
putere ºi pozeazã în monarhi sau
þari absoluþi. Este cazul unor
dictatori de pe planetã care iubesc
prea mult puterea ºi nu mai vor sã
renunþe la aceasta ºi nu se mai
supun filtrelor democraþiei. Este
vorba de votul direct ºi universal
în urma cãruia politicienii îºi mai
pierd din când în când puterea.
Uneori destul de rar în anumite þãri,
considerate democraþii.
Avem conducãtorul de tip
monarh, Putin, care s-a
permanentizat la putere în Rusia. ªia eliminat oponenþii ºi nu a mai
existat democraþie în sensul
tradiþional. Vorbim de o democraþie
formalã în care liderii politici se
eternizeazã la putere. Este o
monarhie pe invers. La fel ºi în
Coreea de Nord unde funcþia de
conducãtor este moºtenitã.
Avem ºi câteva cazuri în þara
noastrã în care politicienii au dorit
sã se menþinã la putere cu orice
preþ, dar au fost daþi jos la vot. Nu

neapãrat cã acest lucru ar fi un
semn al unei democraþii
funcþionale, dar cât de cât pare cã
este în viaþã. Cu toate acestea,
partidele putem spune cã au
confiscat în ultimii ani democraþia.
În România rolul opoziþiei este
minim ºi minimalizat. Opoziþia nu
are niciun fel de putere ºi
instrument pentru a combate
abuzurile puterii. Pânã la urmã, încã
nu avem o culturã instituþionalã,
cum are Marea Britanie ca
instituþiile statului sã funcþioneze ºi
în lipsa elementului politic. Aceasta
este pânã la urmã tradiþia
democraticã. ªi anume cã statul ºi
instituþiile sale sunt în slujba
cetãþeanului indiferent de numele
celui care se aflã la putere, chiar ºi
pentru 70 de ani. Poate cã acesta
este ºi meritul monarhiei cã a
consolidat instituþiile care îi apãrã
pe cetãþeni, fiind la distanþã de
practicile corupþiei. Cel puþin
anumite monarhii par la distanþã de
anumite obiceiuri pamântene ºi par
sã fie în slujba semenilor. Dar nu
totul este cum pare ºi monarhii,
prinþii ºi prinþesele de astãzi nu
prea servesc poporul, ci îºi
urmãresc plãcerile personale.
Este greu sã gãseºti
conducãtorul perfect ºi politicianul

care este deasupra plãcerilor
pãmântene ºi care îºi serveºte þara
înainte de familie. Adicã patria este
mai presus de orice, cum spune
dictonul SRI. Deºi pare cã a fost
folosit în mod greºit ºi tradus în
mod greºti. Patria, apriori!
Ne aducem aminte cã am avut
nevoie de monarhie ºi în þara
noastrã pentru cã berbecii noºtri de
politicieni nu erau în stare sã
conducã naþiunea ºi a fost adus un
rege din afara þãrii. Erau domni din
Germania, cu viþã nobilã ºi cu
sânge albastru. Dar a intrat
putreziciunea ºi în Casa Regalã.
Una peste alta a încercat sã se
menþinã deasupra ºi sã fie un
garant al respectãrii drepturilor
cetãþenilor. Mai greu în România ºi
mai mult în alte state cu tradiþii
democratice mai puternice.
Cu toate acestea, dacã nu este
putrezitã de corupþie monarhia a
fost ºi poate va mai fi un pic un
factor de stabilitate în lume. Chiar
dacã cei cu sânge albastru cred de
mici cã sunt speciali ºi cã
Dumnezeu le-a dat binecuvântarea
la naºtere. ªi parcã au dreptate. Nu
suntem toþi egali în timpul vieþii,
chiar dacã murim egali.
 ªtefan Bãeºiu
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“Never think that war, no matter how necessary, nor how justified, is not a crime.”
(Niciodatã nu gândi cã rãzboiul, nu are importanþã cât este de „necesar” sau cum este justificat, nu este o crimã.) Ernest Hemingway

„Ruºii nu sunt de vinã...” (2)
În anul 1936, Germania a semnat cu Japonia
necesarul ºi extrem de importantul PACT ANTICOMINTERN (Ribentrop - Kintomo
Mushanokôji) , la care au aderat în 1937 Italia,
Manciuria ºi Ungaria, iar în timpul rãzboiului
anti-bolsevism ºi alte þãri, printre care ºi
România. De câte ori aþi auzit vorbindu-se de
acest pact? Dar despre criminalul Pact
Ribentrop-Molotov, care nu a durat nici doi ani,
fiind „denunþat” de Hitler prin acþiunea
„Barbarossa”? Dar despre si mai criminalul
„PACT” STALIN, ROOSEVELT, CHURCHILL, de
câte ori se aminteºte? Auzim aproape zilnic de
tragicul holocost (cum se pronunþã Holocaust
în lumea anglofonã) ºi foarte puþin sau deloc
de HOLODOMOR-ul din 1932-1933 –marea
înfometare instrumentatã de Stalin, când ºi-au
pierdut viaþa 9 milioane de ucraineni (dupã unii
între 3,5 ºi 5 milioane)? Cum ar putea ucrainenii
sã îi considere „unchi” pe cei care i-au asasinat
ºi chinuit atâta?
Din cartea istoricului Jay Winik, numitã 1944: FDR and the Year That Changed History
(scrisã dupã ce a avut acces la arhivele WWII ºi
publicatã în 2015) aflãm cu stupoare ce au
discutat cei trei „amigos” , Stalin, Churchill ºi
Roosevelt (FDR) la Conferinþa de la Teheran din
1943 (discuþii desecretizate). Se considerau deja
câºtigãtorii rãzboiului, cum era ºi normal –
raportul de forþe dintre „Aliaþi” ºi „Axã” era
copleºitor în favoarea primilor; sã gãsesc o
comparaþie - ar fi cum un boxer de categorie
supergrea ar boxa cu un boxer de categoria
muscã! Ghiciþi cine va câºtiga? Aflãm din cartea
amintitã mai sus de aportul material masiv al SUA
(programul numit ºmechereºte, sã pãcãleascã
plãtitorii de taxe americani - Lend-Lease, pe
româneºte Împrumut-Închiriat), sã triumfe
comunismul! De neimaginat! S-a enumerat tot
ce s-a trimis pânã la sfârºitul anului 1942 (pentru
a se schimba soarta rãzboiului la Stalin-grad)
iar „dear Marshall Stalin” (cum i se adresau
complicii Churchill ºi Roosevelt –s-a autonumit
„generalissim” dupã 1946) a confirmat ºi le-a

de Alexandru Cetãþeanu

mulþumit (!). De la site-ul Ambasadei USA la
Moscova (https://ru.usembassy.gov/world-warii-allies-u-s-lend-lease-to-the-soviet-union1941-1945/ ) aflãm cã în total, între 1941 ºi 1945
s-au livrat gratuit bolºevicilor staliniºti (cã
eventual, vor plãti ei cândva, dupã câºtigarea
rãzboiului; ultima ratã a fost achitatã în 2006!!!)
urmãtoarele produse de toate felurile, inclusiv
hranã (cantitãþile sunt enorme, „rotunjite”,
confirmate ºi de alte surse):
·400,000 jeeps & trucks (camioane)
·14,000 airplanes
·8,000 tractors
·13,000 tanks (nici în prezent Rusia nu are atâtea
- posedã 2800 de tancuri împrãºtiate pe la unitãþi
militare ºi zece mii depozitate)
·1.5 million blankets (pãturi)
·15 million pairs of army boots (15 milioane
perechi de cizme militare)
·107,000 tons of cotton (bumbac)
·2.7 million tons of petrol products
·4.5 million tons of food (4.5 milioane de tone
de mâncare …incredibil!)
ªi nu este tot –în aceastã sursã nu este menþionat
câte milioane de tone de oþel, cupru ºi aluminium
au fost dãruite ºi nici câþi specialiºti americani au
fost detaºaþi sã ajute fabricile de armament. Nu este
menþionat nici câte utilaje au fost livrate „glorioasei”
þãri a Sovietelor –se ºtie cã s-au livrat 38.000 (!) de
strunguri (toatã Europa nu avea atâtea!), plus alte
unelte de prelucrat metale. Sa nu mai vorbim de
peste 2,7 milioane de tone de bombe „livrate” direct
de USA ºi Anglia în oraºele nemþeºti, peste care au
întreprins 1.440.000(!) raiduri de bombardiere.
Din altã sursã mai aflãm cã s-au livrat:
·131,633 rifles; (Carabine)
·1,981 locomotives;
·8,071 tractors;
·127,000 tons of gunpowder (!);
·802,000 tons of non-ferrous metals;
·2,670,000 tons of oil products;
·4,478,000 tons of food;
·15,417,000 pairs of army boots;
·257,723,498 buttons (nasturi);
Cantitãþile uriaºe de cereale ºi alimente
de tot felul (food) , livrate bolºevicilor,
depãºesc orice imaginaþie. Colectivizarea
agriculturii în URSS a redus drastic producþia
agricolã. Impusã de comuniºti dupã marea
victorie asupra Germaniei ºi în RPR, a avut
exact aceleaºi rezultate catastrofale. ªi în
Germania se murea de foame, conform
relatãrilor din presa americanã din ultimii ani
ai rãzboiului, dar din cauza
bombardamentelor sãlbatice ºi a
embargourilor. Se mirau americanii, de

exemplu, prin ce minune a reuºit sã scape cu viaþã o
singurã creaturã de la grãdina zoologicã din Berlin un elefant! Am în biblioteca mea câteva reviste
americane din acea perioadã ºi este înfiorãtor de
aflat ce dezastru a suferit Germania, pedepsitã de
„Aliaþii” cei prea puternici. „Axa”, era compusã numai
din Germania, Italia, Japonia (care nici nu ar trebui
pusã la socotealã), Slovacia (Nov. 1940), Ungaria
(Nov. 1940), România (Nov. 1940) ºi Bulgaria
(martie 1941) pe când „Aliaþii” erau mulþi ºi puternici.
Sã ne aducem aminte: Australia, Belgia, Brazilia,
Canada, China, Cehoslovacia, Danemarca, Estonia,
Franþa, Grecia, India, Latvia, Lituania, Malta, Olanda,
Noua Zeelandã , Norvegia, Polonia, Africa de Sud,
Regatul Unit al Marii Britanii (o ºesime din
Planetã), Þãrile de Jos (Olanda sau Netherlands în
englezã), United States, USSR ºi Iugoslavia (în
ordine alfabeticã, în englezã). GDP-ul Statelor Unite
în 1941 era de 1100 miliarde de dolari, pe când al
þãrilor din „Axã” era de numai aprox. 700 de miliarde
(Japonia exclusã). Populaþia Germaniei în 1940 era
de numai aprox. 71 de milioane de suflete, pe când
URSS avea aprox. 200 de milioane, iar USA aprox.
132 de milioane de locuitori. Chiar ºi un rãzboi numai
între USA ºi Germania ar fi fost total neechilibrat, pe
departe în favoarea americanilor.
Rãul pe care bunicii bolºevicilor de azi, l-au
fãcut þãrilor care le-au fost fãcute cadou de „Aliaþi”,
unde au impus sistemul lor falimentar marxistleninist, este imens ºi nu au plãtit niciodatã
despãgubiri. Ba mai mult, au jefuit cât au putut,
ca „despãgubiri” de rãzboi. Apoi, în special
metoda cu uciderea elitelor pentru a controla
þãrile, aºa cum i-a sfãtuit Stalin pe prietenii
Roosevelt ºi Churchill la întâlnirea de la Teheran
din 1943, s-a aplicat pe scarã largã în România
(unde se resimte ºi în zilele noastre) ºi poate mai
puþin în alte þãri din „lagãrul comunist”. Mai pot
avea ucrainenii, românii, polonezii, cehii, bulgarii
etc., încredere în Rusia, rãmasã cu puternice
sechele comuniste? „De la Nistru pân’ la Don/
Davai ceas, davai palton/ Davai casã ºi moºie/
Haraºo tovãrãºie!” –adevãr spus în glumã, care
l-a costat viaþa pe regretatul actor Constantin
Tãnase. Obiceiul de a jefui, devenit tradiþie la
sovietici, a fost simþit ºi în China. Din cartea de
mare succes WILD SWANS –Three Daughters
of China (LEBEDELE SÃLBATICE –Trei fiice ale
Chinei),
de
Jung
Chang
(HarperCollinsPublishers, UK 1991) aflãm :
„Soldaþii ruºi intrau în casele oamenilor ºi
simplu, luau tot ce le plãcea, ceasuri ºi
îmbrãcãminte în particular... ”(pagina 104). Sau:
„...ei demontau fabrici întregi, incluzând cele
douã rafinãrii din Jinzhou ºi le trimiteau în
Uniunea Sovieticã.” Deci...„este vechi pãcatul”!
Continuare în numãrul urmãtor

OBIECTIV mehedinþean

actualitate

Pompier mehedinþean pe podium la
Campionatul Naþional de Culturism ºi Fitness
Pompierul mehedinþean, plt.
maj. Ionuþ Lepãdatu, a fost
medaliat cu argint la
“Campionatul Naþional de
Culturism ºi Fitness”, categoria
SENIOR MEN’S PHYSIQUE
173 cm, care s-a desfãºurat, în
municipiul Sibiu, în perioada
31 august –4 septembrie a.c..
De asemenea, sportivul a
obþinut locul al II-lea la
categoria SENIOR FIT PAIRS
OPEN, ca urmare a participãrii
la prima ediþie a competiþiei
Romanian Internaþional Grand
Prix, ce a avut loc tot în municipiul Sibiu, unde
s-au întrecut sportivi din 12 þãri europene.
Pompierul mehedinþean a reuºit sã obþinã
rezultate remarcabile în cadrul celor douã
competiþii Romanian Internaþional Grand Prix ºi
Campionatul Naþional de Culturism ºi Fitness,
mai exact patru medalii de argint, dintre care douã
la individual ºi douã la proba pe echipe.
Deºi a revenit pe scena acestui sport dupã
o pauzã de doi ani, Ionuþ a demonstrat cã este
într-o formã foarte bunã ºi deþine calitãþi
remarcabile: perseverenþã, ambiþie, curaj,
determinare ºi forþã, atât fizicã cât ºi mentalã.
În tot acest timp, nu a încetat sã se antreneze
ºi sã creascã emoþional.
Cu un puternic spirit competitiv, susþinut de
familie ºi colegi, Ionuþ s-a întrecut ºi în cadrul
competiþiilor sportive organizate pentru
pompieri, în luna mai a anului curent, acesta a
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Campionatul Balcanic pentru cadeþi

reprezentat ISU Mehedinþi la
Campionatul de Atletism ºi
Cros –Etapa Finalã a Cupei
Asociaþiei Sportive a
Pompierilor din România,
unde a obþinut medalia de
bronz la proba “Aruncarea
greutãþii” ºi s-a clasat pe locul
IV la proba „Vitezã 100 metri”.
La sfârºitul lunii iunie,
salvatorul ºi-a testat limitele în
cadrul competiþiei “Cel mai
puternic pompier”, unde a
reuºit sã se claseze pe locul 10.
Reamintim faptul cã,
pompierul a obþinut numeroase medalii ºi titluri,
fiind vicecampion european, campion balcanic
absolut ºi multiplu campion naþional, reuºind
sã obþinã în anul 2019 medalia de Bronz la
Campionatul Mondial de Culturism ºi Fitness.
Ionuþ are speranþa cã, în urma rezultatelor
obþinute în cadrul ultimelor douã competiþii,
va avea ºansa sã facã parte din lotul naþional
al României, fapt ce îi va da posibilitatea sã
participe la Campionatele Mondiale de
Culturism ºi Fitness ce se vor desfãºura în
Spania, la începutul lunii noiembrie.
Îi dorim succes ºi avem încredere cã va
depune toate eforturile pentru a ocupa cea mai
înaltã treaptã a podiumului, dând dovadã de
seriozitate ºi implicare, aºa cum demonstreazã
pe timpul îndeplinirii misiunilor încredinþate.

În perioada 09-11.09.2022 în Turcia la KOCAELI
s-a desfãºurat Campionatul Balcanic pentru cadeþi,
U18, individual ºi echipe mixt.
Au participat 9 þãri din cele 10 þãri balcanice (SRB
lipsind ºi de aceastã datã) la individual fiind înscriºi
270 sportivi, iar la echipe mixt doar 5 þãri ºi-au
disputat lupta pentru medalii.
La individual RÃDUCAN ANA MARIA LORENA
+70 kg sportiva legitimatã la CSM Drobeta Turnu
Severin a reuºit sã
câºtige medalia de
argint fiind prima ei
competiþie oficialã cu
caracter internaþional.
COMPARTIMENTUL INFORMARE ªI
Deasemenea, sportiva
RELAÞII PUBLICE
RÃDUCAN
ANA
MARIA LORENA a
fãcut parte din
selecþionata României
în întrecerea pe echipe
mixt la categoria +63
Anunþ închidere proiect Grant Capital de Lucru
kg ºi a mai adãugat o
SC WE WILL GROW SRL anunþã închiderea proiectul cu titlul “Granturi pentru capital nouã medalie de argint în palmaresul sãu, în finalã
de lucru acordate beneficiarilor IMM-uri cu activitate economicã în unul din domeniile de fiind învinºi de reprezentativa TUR, echipã cu
activitate prevãzute în anexa nr. 2, conform OUG 130/2020 modificatã, aferente Programului
experienþã în competiþii la nivel european ºi mondial.
Operaþional Competitivitate 2014 - 2020 ” proiect cu nr RUE M2- 19808 înscris în cadrul
În aceeaºi perioadã în POL, la Cracovia, s-a
Mãsurii “Granturi pentru capital de lucru”, instituitã prin OUG nr 130/2020.
desfãºurat
Campionatul Mondial de Veterani unde
Proiectul se deruleazã pe o perioadã de maxim 12 luni, începând cu data semnãrii
contractului de finanþare cu Ministerul Economiei, Energiei ºi Mediului de Afaceri/ au luat startul 900 de sportive din 60 de þãri.
AIMMAIPE, respectiv M2-19808 din 10-03.2022.
Din echipa României a fãcut parte ºi STEREA LENA
Obiectivul proiectului îl reprezintã sprijinirea activitãþii firmei SC WE WILL GROW SRL
-F5-57 kg, antrenoare la CSM Drobeta Turnu
afectatã direct sau indirect de rãspândirea virusului SARS-COV-2.
Severin, care s-a clasat pe locul 2 la sfârºitul acestui
Proiectul are printre principalele rezultate, urmãtoarele:
mare eveniment sportiv.
- menþinerea activitãþii pe o perioadã de minim 6 luni,
- menþinerea numãrului locurilor de muncã faþã de data depunerii cererii, pe o perioadã de
Secþia Judo a CSM Drobeta Turnu Severin îºi
minimum 6 luni, la data acordãrii granturilor.
continuã activitatea competiþionalã oficialã, dar ºi
Valoarea proiectului este de 166014 LEI (valoarea totalã) din care: 144360 LEI grant ºi
de verificare în perioada ce urmeazã cu concursuri
21654 LEI cofinanþare. Proiect cofinanþat din Fondul European de Dezvoltare Regionalã
în þarã ºi strãinãtate.
prin Programul Operaþional Competitivitate 2014-2020.
Persoanã de contact: Nume, prenume: GAIÞÃ CORNELIU EUGEN
Email: gaitacorneliu@yahoo.com; Telefon: 0745235326

Lena STEREA, Purtãtor de cuvânt
al CSM Drobeta Turnu Severin
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opinii

Amintiri despre Ion Vidu (II)
Din aceste cauze, la care se adaugã
ºi refuzul lui Ion Vidu de a compune
un imn al Imperiului Austro-Ungar,
au determinat autoritãþile sã-l
condamne la domiciliu forþat în
Ungaria. Casa i-a fost percheziþionatã
pentru a i se descoperi materiale
instigatoare, iar el a fost dus la
ªopron, în Ungaria. Acolo a stat peste
doi ani.
Revenind în Lugoj din exil, Ion
Vidu ºi-a reluat activitatea muzicalã.
Despre aceasta ne-a spus mai multe
Doamna Elena Popa. Dumneaei îºi
aminteºte cã din 1917 intrase în corul
lui Vidu ºi în nenumãrate seri fãceau
repetiþii cu cântece româneºti
patriotice, interzise de cãtre autoritãþi.
Deºi nu le puteau cânta pe scenã cu
prilejul serbãrilor sau reprezentaþiilor
publice, Vidu îºi lãmurea coriºtii cã e
necesar sã le înveþe, fiindcã într-o zi
va fi nevoie de ele.
ªi, într-adevãr, ziua aceea a venit:
1 Decembrie 1918. În acea zi, Elena
Popa era în atelierul de croitorie, unde
îºi desfãºura activitatea. Patroana a
intrat în atelier ºi le-a spus: ,, - Fetelor,
s-a terminat rãzboiul! Întrerupeþi
lucrul pentru azi!” Au ieºit în stradã.
Era mare agitaþie. Era ºi multã
dezordine. Câþiva spãrseserã prãvãlii
ºi magazine ºi începuserã sã fure. A
explodat rezerva de petrol a oraºului,
aflatã undeva la marginea de rãsãrit.
Peste câteva ore au intrat în oraº
trupele româneºti. Din toate pãrþile,
lumea a început sã strige: ,,Trãiascã
România Mare!” Nu s-au înregistrat
lupte de stradã. Armata românã intra
într-un oraº românesc. Alãturi de
ofiþerii români erau ºi ofiþeri francezi.
Preluarea puterii de cãtre
administraþia româneascã a fost fãcutã
rapid, fãrã sã se întâmpine opoziþie.
Prin oraº au izbucnit spontan
cântece precum Tricolorul, Pe-al
nostru steag ºi Marseilleza. Pe
Câmpia Lugojului, în partea de
rãsãrit a oraºului, armata a depus
jurãmântul pe drapel. Demn de
remarcat este faptul cã, alãturi de
români, de bucuria lor, erau ºi
naþionalitãþi conlocuitoare. Popa
Elena îºi aminteºte cum bãtrânul
Dipon, - imigrant din Saxonia -, a
strigat în plin centrul oraºului: ,,Toþi
suntem români!”

Ion Vidu ºi-a chemat coriºtii la
ªcoala Veche. Din coriºtii de atunci
supravieþuia în 1985 doar Doamna
Popa Elena ºi Domnul Bogdan
Constantin. Vidu a fãcut o scurtã
repetiþie cu cântecele patriotice, care
le erau demult cunoscute. Le-a spus:
,, - Ziua cea mare a sosit! Acum sã
cântaþi cum n-aþi cântat niciodatã!”
Doamna Popa nu s-a putut abþine sã
nu-mi cânte cu vocea ei sugrumatã
de emoþie ºi de vreme: ,,Trompete
rãsunã,/ Prin munþi ºi câmpii,/
Românii se adunã,/ Cu sutele de
mii./ Un dor pe toþi îi cheamã/ Sãºi vadã iar moºia/ Unitã, mare,
mândrã,/ Trãiascã România!”
La teatru s-a dat un concert, la care
au fost prezente toate ºcolile din oraº.
Vidu a fãcut rost de costume
naþionale pentru coristele lui. Fiecare
femeie sau fatã era îmbrãcatã într-un
costum specific unei anumite
provincii sau judeþ din România Mare.
Nu erau îmbrãcate douã la fel. Corul
devenise astfel simbolul unitãþii
naþionale româneºti. Atât corul lui
Vidu, cât ºi celelalte coruri din oraº
au cântat într-un entuziasm de
nedescris cântece precum: Pui de
lei, Eroi au fost, Tricolorul, Anã
Lugojeanã, Rãsunetul Ardealului,
Rãsunet din Criºana ºi multe altele.
Dupã concert, mulþimea s-a adunat
în jurul bisericii din centrul oraºului
ºi în piaþa aceea au jucat cu toþii, de
la mic la mare, soldaþi, ofiþeri, civili,
orãºeni ºi þãrani ºi au cântat toþi Hora
Unirii, ca la 1859 în localitãþile
Moldovei ºi ãrii Româneºti. Au venit
þãrani români din satele din jurul
Lugojului, îmbrãcaþi naþional ºi cãlãri
pe cai frumos împodobiþi. Rãsuna
fanfara militarã ºi tot mai des se auzea
din mii de piepturi: “Trãiascã
România Mare!” Au venit la Lugoj
ºi coruri din alte judeþe, printre care
ºi corul ,,Doina” din Tr. Severin. Nu
au uitat sã cânte ºi Marseillesa. A
urmat apoi un bal în sala
,,Concordia”. Fetele, îmbrãcate
naþional, purtau coºuleþe cu flori.
Ziua de 1 Decembrie 1918 a rãmas
în istoria Lugojului, ca ºi a întregii þãri,
drept una dintre cele mai mãreþe
sãrbãtori, dovadã cã la 1985 încã se
mai pãstra vie în memoria localnicilor.
Pr. Al. Stãnciulescu-Bârda

15 - 28.09.2022

La Mila 23 - Muzeu Ivan Patzaichin
 Urmare din pag. 7

AFCN, ºi-a propus sã utilizeze arta
Investiþia în Muzeul ºi Centrul vizualã pentru ridicarea profilului
Cultural Ivan Patzaichin din Mila 23 de turism cultural al Deltei, cu
va fi posibilã graþie unui proiect accent pe patrimoniul imaterial vast
finanþat prin FLAG Delta Dunãrii cu pãstrat de reprezentanþii diferitelor
circa 600.000 de euro, din partea comunitãþi din satele Deltei Dunãrii
finanþatorilor fiind prezenþi la ºi sã dezbatã valoarea diversitãþii
eveniment Michael Cristian Leonov, culturale ca resursã pentru
subsecretar de stat la Ministerul dezvoltare durabilã a unei
Agriculturii ºi Daniel Buhai, comunitãþi locale ºi a unui teritoriu.
preºedintele FLAG Delta Dunãrii.
Momentul ceremonial a fost
Cu ocazia prezentãrii planurilor, la completat cu o reprezentare a
Mila 23 a fost organizat ºi primul corului lipovenesc Rusalka din
eveniment cultural care marcheazã Mila 23.
câteva dintre obiectivele viitorului
Informaþii suplimentare pe
Muzeu, de promovare a culturii website-ul AIPM23: https://
locale din inima Deltei, de la Mila rowmania.ro/ivan-patzaichin-fest23. Artistul vizual Dragoº Lumpan a 2022/
prezentat vernisajul
expoziþiei „Oamenii Deltei anunþ
Cu ocazia Zilei de
portrete din Mila 23" ca
1 Octombrie 2022 - Ziua Internaþionalã a
parte dintr-un proiect mai
Persoanelor Vârstnice, membrii Filialei
amplu, derulat în parteneriat
Judeþene “DECEBAL” a Asociaþiei Naþionale
cu echipa Asociaþiei Ivan
a Veteranilor de Rãzboi, care au plãtit
Patzaichin - Mila 23 ºi cu
cotizaþia anualã, vor primi ajutoare bãneºti
sprijinul financiar al
sau pachete cu produse alimentare.
Administraþiei Fondului
Preºedintele Filialei Judeþene
Cultural Naþional.
“Decebal” Mehedinþi a A.N.V.R.
Proiectul „Oamenii
Gl. bg. (rtr) Ioan PANÃ
Deltei”, co-finanþat de
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Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)
În primele zile ale sãptãmânii te simþi excelent.
Debordezi de energie, iar dorinþa de a te ocupa mai mult
de tine va fi evidentã. Recomandabil este sã-þi direcþionezi
eforturile cãtre lucrurile folositoare þie, cum ar fi
îmbunãtãþirea personalitãþii, a relaþiilor cu ceilalþi sau
îngrijirea corporalã. S-ar putea sã ai senzaþia cã un fel de
prieten nevãzut începe îþi este alãturi din umbrã, ºoptinduþi fiecare pas pe care ar trebui sã-l faci. Sunt posibile
vise, viziuni sau revelaþii ale unor evenimente importante
din viaþa ta. Miercuri ºi Joi se contureazã cheltuieli
cotidiene. Poþi primi cadouri ºi recompense, mãrunte,
dar care îþi vor bucura sufletul. Sau se poate pune
problema unor mici favoruri de la locul de muncã. Pentru
finalul sãptãmânii, astrele þi-au pregãtit întâlniri ºi
dialoguri agreabile cu persoanele apropiate.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)
Începutul sãptãmânii îþi aduce dorinþã de interiorizare.
Sunt momente bune de a-þi analiza viaþa ºi de a-þi croi
noi direcþii de urmat. Oamenii pe care te-ai bazat pânã
acum pot dispãrea din preajma ta. Urmeazã o perioadã
deosebitã de a întâlni o persoanã deosebitã, de o înaltã
þinutã moralã, care ulterior sã-þi devinã ghidul vieþii.
Sãnãtatea fluctueazã, indicat fiind sã-þi dozezi eforturile
fizice ºi sã fii cât mai discret. La locul de muncã, activitãþile
te solicitã destul de mult, iar în sufletul tãu domneºte
nemulþumirea. De reþinut cã susþinerea din partea unui
protector, în segmentul socio-profesional va dispare ºi
va trebui singur sã decizi cum te descurci în continuare.
În a doua parte a sãptãmânii îþi revii ºi apari în mijlocul
celorlalþi cu ºarmul tãu caracteristic. Poþi primi cadouri.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)
Prietenii ºi protectorii îþi deschid sãptãmâna. Întâlniri,
dialoguri, sfaturi, soluþii bune, toate vin cãtre tine de la
oameni deosebiþi, care chiar vor sã te ajute. Recomandabil
este sã-þi notezi informaþiile primite ºi sã le foloseºti la
nevoie. Este posibil sã întâlneºti o persoanã, care, mai
târziu, te va ajuta sã-þi descoperi calea de evoluþie
spiritualã. S-ar putea sã-þi orientezi eforturile cãtre
dezvoltarea carierei profesionale, însã vei reuºi ºi aceste
lucruri numai dupã ce vei aborda viaþa printr-un alt sistem
de valori morale. Ai nevoie de o reconfigurare totalã a
modului de abordare a relaþiilor sociale ºi a experienþelor
de viaþã. Sãnãtatea este vulnerabilã. Indicat este sã te
retragi din forfota cotidianã ºi sã stai de vorbã doar cu
propria-þi fiinþã. În ultimele zile ale sãptãmânii te vei simþi
mult mai bine.

Zodia Rac

(23 Iunie - 22 Iulie)
În prima parte a sãptãmânii eºti nevoit sã te ocupi de
activitãþi socio-profesionale. Este posibilã o discuþie
aprinsã cu un ºef, însã cu prudenþã ºi discernãmânt vei
reuºi sã întorci lucrurile în favoarea ta. Tendinþa este de
a-þi neglija treburile de acasã ºi de a te ocupa numai de
domeniile vieþii sociale. Este adevãrat cã ai multã
susþinere în acest sens, mai ales pe afirmarea socialã,
însã una din marile provocãri ale acestei perioade, este
gãsirea echilibrului între casã, familie ºi loc de muncã,
profesie. Recomandabil este sã-þi planifici activitãþi
culturale, cum ar fi vizionarea pieselor de teatru, a filmelor,
lecturarea cãrþilor cu teme spirituale sau participarea la
cursuri. Foarte imprtante sunt acum relaþiile cu prietenii,
deoarece se contureazã noutãþi deosebite. Sfârºitul
sãptãmânii petrece-l doar cu tine însuþi ºi odihneºte-te
conºtient.

Horoscop

15 - 28.09.2022

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Debutul sãptãmânii îþi poate aduce aspecte legate de
studii pe termen lung sau de cãlãtorii în strãinãtate. Poþi
face demersurile necesare înscrierii la un curs
postunivesitar sau poþi susþine examene de finalizare a
unui curs. Componenta educaþionalã este activatã de
astre, fiind o perioadã bunã de a rezolva tot ce þine de
aceasta. Se întrezãresc întâlniri ºi dialoguri cu multã
lume. Socializarea este bine susþinutã energetic în
aceastã sãptãmânã, dar evitã exagerãrile ºi selecteazã
oamenii alãturi de care alegi sã desfãºori activitãþi
comune. Este posibilã o discuþie delicatã cu autoritãþile
ºi cu ºefii, însã poþi depãºi momentul fãrã probleme.
Pentru ultimele zle ale sãptãmânii, astrele þi-au pregãtit
întâlniri ºi dialoguri fructuoase cu prietenii. Sunt moment
desoebite de scãpa de oamenii falºi ºi de a te apropia de
oameni de elitã.

Zodia Fecioarã

(23 August - 22 Septembrie)
Se vor remarca aspectele bãneºti în primele zile ale
sãptãmânii. Este vorba de achitarea taxelor, impozitelor,
datoriilor sau, în funcþie de caz, poþi soluþiona chestiunile
ce privesc moºtenirile sau partajele. Dacã doreºti sã iei
un credit sau sã renegociezi termenii unui proiect ce
implicã banii altora este o perioadã favorabilã dialogurilor
în acest sens. Relaþiile parteneriale se vor reconfigura,
atât în plan personal, cât ºi plan profesional. Existã
varianta ruperii unor relaþii parteneriale sau a unor
colaborãri. Perioada 15 - 16 septembrie este favorabilã
activitãþilor culturale. Rafinarea sufleteascã va fi subiectul
tãu favorit ºi ar trebui sã-i dai curs prin apropierea de
domeniile artei, vizionarea unei piese de teatru sau
lecturarea unei cãrþi spirituale. În a doua parte a
sãptãmânii, apar chestiuni privitoare la poziþia ta socialã
ºi la segmental profesional.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)
Relaþiile parteneriale ºi colaborãrile îþi deschid
sãptãmâna. Sunt posibile dialoguri interesante, rolul lor
fiind de a lãmuri lucrurile. Recomandabil este sã-þi
schimbi atitudinea vizavi de ceilalþi ºi sã þii cont ºi de
pãrerea lor. În contextul unor probleme personale de
sãnãtate poþi întâlni o persoanã deosebitã, ce va deveni,
mai târziu un adevãrat prieten. Joi ºi vineri sunt zile bune
pentru achitarea taxelor, impozitelor, datoriilor sau pentru
verificarea bugetului comun cu alþii. Cãlãtoriile în
strãinãtate sau studiile pe termen lung sunt alte posibile
preocupãri în a doua parte a sãptãmânii. În ultimele zile
ale sãptãmânii, astrele þi-au pregãtit activitãþi culturale.
De asemenea, sunt posibile ºi cãlãtorii îndepãrtate pentru
studii, pentru muncã sau în scop turistic. La serviciu
este multã forfotã.

Zodia Scorpion

(23 Octombrie - 21 Noiembrie)
În prima parte a sãptãmânii se pare cã eºti foarte
preocupat. Energia vitalã este fluctuantã, aºa încât
dozeazã-þi eforturile. Bine este sã gãseºti un echilibru
între îndatoririle sociale ºi cele legate de viaþa ta privatã.
Este posibil sã-þi lãrgeºti orizontul spiritual prin
dezvoltarea unei munci de creaþie. În contextul acestei
activitãþi poþi întâlni o persoanã specialã, ce îþi va ghida
paºii în viaþã cu multã înþelepciune ºi mult farmec. Un
hobby poate sã devinã o adevãratã profesie. Pe de altã
parte, relaþiile sentimentale ºi cele cu copiii vor cãpãta
noi dimensiuni pentru tine. Partenerul de viaþã þi-ar putea
face reproºuri, însã dreptatea este de partea lui. Lãmureºte
lucrurile ºi fii mai atent la nevoile celor din jurul tãu. Spre
sfârºitul sãptãmânii apar chestiuni financiare legate de
banii ºi bunurile comune.
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Zodia Sãgetãtor

La începutul sãptãmânii, tu dai tonul la veselie ºi
aventuri. Ai chef de petreceri, însã ceilalþi îþi împãrtãºesc
elanul prea puþin. Sau s-ar putea sã te implici în mai
multe relaþii amoroase simultan, ceea ce nu este de dorit.
Apar noutãþi în zona familiei ºi a locuinþei. Este posibil sã
descoperi cã un membru al familiei are o pregãtire aparte
în domeniile spirituale ºi sã doreºti ºi tu acest lucru. Se
poate stabili o legãturã gen discipol-profesor cu cineva
din neamul din care provii. Pe de altã parte, poþi primi
informaþii ºi sfaturi deosebite legate de o casã, un teren
sau bunuri patrimoniale. Pe 15 ºi pe 16 septembrie
sãnãtatea este vulnerabilã. Fii mai rezervat ºi tempereazãþi reacþiile de moment. În ultimele zile ale sãptãmânii,
astrele îþi activeazã mult relaþiile parteneriale.

Zodia Capricorn

(22 Decembrie - 20 Ianuarie)
Activitãþile gospodãreºti îþi vor ocupa primele
zile ale sãptãmânii. Elanul cu care faci curãþenie, repari,
redecorezi ambientul va fi apreciat de cei dragi. Însã,
tendinþa de exagera în tot ce þine de casã ºi familie este
destul de mare, aºa încât moderaþia trebuie avutã în
vedere. Este posibil ca un membru a familiei sã aibã
probleme de sãnãtate ºi sã fii nevoit sã-i dai o mânã de
ajutor. Se contureazã experienþe deosebite pe segmentul
studiilor ºi al relaþiilor cu anturajul apropiat. Sunt zile
bune ºi pentru a te ocupa de un hobby, cum ar fi pictura
sau arta în toate formele ei. În ultimele zile ale intervalului
analizat, oboseala va fi evidentã. Pe de altã parte, la locul
de muncã ai multe de fãcut, colegii nu te susþin, iar ºefii
nici atât.

Zodia Vãrsãtor

(21 Ianuarie - 18 Februarie)
În primele zile ale sãptãmânii eºti mai mult pe
drumuri. Se pare cã vei avea de discutat lucruri
importante cu persoanele apropiate. Bine este sã ai
rãbdare ºimdiscernãmânt, întrucât poþi afla informaþii
neplãcute despre cineva drag ºi nu toate acestea sunt
adevãrate. Planurile de cãlãtorii în þinuturi îndepãrtate
nu au succes în aceastã perioadã. Începe o perioadã de
revizuire a scãrii valorilor proprii. Însuºirea ºi
manifestarea laturii milostive te vor preocupa mult timp
de acum încolo. Echilibrul dintre material ºi imaterial va
fi o altã provocare. Sau te poþi instrui în domeniul
afacerilor, pentru a demara o afacere pe cont propriu.
Sunt ºi momente bune de a te ocupa de treburile
gospodãreºti. Poþi face cu succes o curãþenie generalã,
o reamenajare de decor sau reparaþii. Relaþiile
sentimentale sunt deosebite.

Zodia Peºti

(19 Februarie - 20 Martie)
Capitolul financiar te preocupã încã din
primele zile ale sãptãmânii. S-ar putea sã primeºti
cadouri, recompense sau veºti legate de îmbunãtãþirea
veniturilor din munca proprie. Bine este sã nu dai curs
tentaþiei de a cheltui mai mult decât îþi poþi permite, pânã
nu eºti sigur de banii disponibili. Administrarea corectã
a bugetului de venituri ºi cheltuieli este una din
provocãrile acestei perioade. Pe 15 ºi pe 16 septembrie
sunt posibile întâlniri sau dialoguri aprinse cu persoanele
apropiate. Prietenii îþi sunt alãturi, iar sfaturile ºi soluþiile
oferite de aceºtia îþi sunt de mare folos. La sfârºitul
sãptãmânii pregãteºte-te de activitãþi gospodãreºti. Sunt
zile bune pentru curãþenii generale, planuri pentru
zugrãveli sau achiziþionarea unui obiect decorativ. Un
membru al familiei s-ar putea sã aibã nevoie de sprijinul
tãu. Oferã-þi sprijinul în mod necondiþionat!

Autor: AstroCafe.ro
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COMUNICAT DE PRESÃ
În trimestrele III ºi IV din 2022,
Inspectoratul Teritorial de Muncã Mehedinþi
desfãºoarã, sub coordonarea Inspecþiei
Muncii, Acþiune de verificare a respectãrii
modului de utilizare a echipamentelor de
muncã ºi a tehnologiilor de exploatare în
parchetele forestiere, inclusiv la transportul
tehnologic al masei lemnoase pe drumurile
forestiere.
OBIECTIVE:
Creºterea gradului de conºtientizare a
angajatorilor ºi a lucrãtorilor din domeniul
de activitate exploatare forestiera în ceea
ce priveºte necesitatea respectãrii
prevederilor legale referitoare la sãnãtatea
ºi securitatea în muncã ºi luarea tuturor
mãsurilor necesare în vederea prevenirii
accidentelor de muncã;
Diminuarea consecinþelor sociale ºi
economice negative care derivã din
nerespectarea prevederilor legale de cãtre
angajatorii care efectueazã activitãþi de
exploatare forestierã, precum ºi activitãþi
de transport tehnologic al masei lemnoase
pe drumurile forestiere;
MOTIVAREA ACÞIUNII
Din analiza dinamicii accidentelor de
munca, înregistrate pe parcursul anilor
2018-2021, a rezultat faptul cã în aceste
domenii de activitate nu numai cã numãrul
de accidente de muncã s-a menþinut la un
nivel ridicat, dar acesta a crescut sensibil
de la un an la altul, astfel:
- În 2018 - 86 accidente de muncã din care
15 mortale;
- În 2019 - 85 accidente de muncã din care
16 mortale;
- În 2020 - 88 accidente de muncã din care
17 mortale;
- În 2021 - 94 accidente de muncã din care
19 mortale.
Având în vedere situaþia de mai sus ,
Inspectia Muncii a inclus în Programul
Cadru, pe anul 2022, Acþiunea de verificare
a respectãrii modului de utilizare a
echipamentelor de muncã ºi a tehnologiilor
de exploatare în parchetele forestiere,

inclusiv la transportul tehnologic al masei
lemnoase pe drumurile forestiere.
Controalele anterioare efectuate în aceste
domenii de activitate au evidenþiat
urmãtoarele situaþii:
• înþelegerea tacitã între angajatori ºi
lucrãtori, în urma cãreia angajaþii presteazã
muncã în lipsa unui contract individual de
muncã,
profitând de avantajul cã
activitatea se desfãºoarã departe de
aºezãmintele umane, în condiþii de izolare
socialã, fiind mai greu de identificat ºi de
controlat iar activitatea de prevenire este
redusã ºi foarte greu de realizat;
• agenþii economici care au licitat masã
lemnoasã, de cele mai multe ori nu o
ºi exploateazã, subcontractând parchetele
forestiere altor firme neatestate, neabilitate
ºi fãrã dotãri tehnologice corespunzãtoare
pentru aceastã activitate:
• lipsa forþei de muncã calificate,
autorizate ºi instruite corespunzãtor;
• neîntocmirea documentaþiei de
exploatare a parchetelor;
• folosirea unor echipamente de muncã
necorespunzãtoare, precum si aplicarea
unor tehnologii de exploatare care nu
respectã normele de securitate a muncii;
• neevaluarea factorilor de risc ºi lipsa
programului de prevenire ºi protecþie în
urma evaluãrii;
• lipsa instrucþiunilor proprii de lucru
pentru activitãþile desfãºurate;
• nepurtarea, neacordarea ºi lipsa
echipamentului individual de protecþie;
• lipsa conducãtorilor de lucrãri în
parchetele de exploatare ceea ce are ca
rezultat nesupravegherea ºi lipsa
organizãrii zilnice a activitãþii;
• neefectuarea controlului medical la
angajare ºi a celui periodic;
• mediul de muncþ necorespunzãtor în
condiþii de izolare, servirea mesei în condiþii
de igienã precare, uneori completate cu
consumul de bãuturi alcoolice.
Inspector ºef Nicea Mergeani
Consilier C.C.R.P. Aurora Mãdãlina Gîrlea

15 - 28.09.2022
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MADR plãteºte 186,5 milioane lei
pentru motorina aferentã
trimestrului II al anului 2022
Ministerul Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale, prin Centrele
Judeþene ale Agenþiei de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agriculturã,
efectueazã plata ajutorului de stat la motorina utilizatã în
agriculturã, pentru cantitãþile utilizate în perioada 1 aprilie –
30 iunie 2022 (trimestrul II/2022), în conformitate cu prevederile
HG nr. 1174/2014 ºi OMADR nr.1727/2015, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare.
Valoarea ajutorului de stat acordat sub formã de rambursare
este de 186.542.527 lei pentru un numãr de 17.363
beneficiari, cu cantitãþile de motorinã determinate cu acciza
redusã de 114.443.213,863 litri.
Cantitãþile de motorinã pentru trimestrul II/2022, care
beneficiazã de ajutor de stat sunt aprobate prin Ordinul ministrului
agriculturii ºi dezvoltãrii rurale nr. 270/01.09.2022 ºi se regãsesc
prezentate în tabelul de mai jos:
- Sectorul vegetal: 98.770.635,317 (Cantitãþi de motorinã (litri)) 160.996.152,00 (Valoarea ajutorului de stat rotunjit, fãrã
subdiviziuni (lei))
- Sectorul zootehnic: 10.981.934,804 (Cantitãþi de motorinã
(litri)) - 17.900.610,00 (Valoarea ajutorului de stat rotunjit, fãrã
subdiviziuni (lei))
- Sector îmbunãtãþiri funciare: 4.690.643,742 (Cantitãþi de
motorinã (litri)) - 7.645.765,00 (Valoarea ajutorului de stat
rotunjit, fãrã subdiviziuni (lei))
- Total: 114.443.213,863 (Cantitãþi de motorinã (litri)) 186.542.527,00 (Valoarea ajutorului de stat rotunjit, fãrã
subdiviziuni (lei)).
Directorul APIA Mehedinþi doamna Gherasimescu Mihaela
Loredana, precizeazã faptul cã, la nivelul CJ Mehedinþi
pentru trim. II al anului 2022 au fost platiþi un numãr de
134 fermieri, suma alocatã fiind de 1.369.401 lei.

S.C. COTTONTEX SRL

firmã de confecþii articole sportive cu sediul în
Drobeta Turnu Severin,
B-dul. Aluniº nr. 15
angajeazã:
confecþioneri ºi muncitori necalificaþi:
• Confecþioner / muncitor necalificat -confecþii articole sportive
o Cerinþe: Seriozitate, Îndemânare, Atenþie la calitate,
Experienþa constituie un avantaj (pe maºini liniare,
triploc, zig-zag)
o Condiþii: Fiecare candidat dã o probã de lucru în baza cãreia
se stabileºte salariu motivant în funcþie de performanþã
o Se acordã: tichete de masã, premii în funcþie de performanþã.
o Program într-un singur schimb
o Responsabilitãþi: confecþionarea produselor textile (pe
maºini liniare, triploc, zig-zag) conform fiºei postului
ºi documentaþiei tehnice.
• Muncitori necalificaþi - imprimerie textilã
o Cerinþe: Seriozitate, Îndemânare, Atenþie la calitate
o Condiþii: Fiecare candidat dã o probã de lucru în baza cãreia
se stabileºte salariu motivant în funcþie de performanþã
o Se acordã: tichete de masã, premii în funcþie de performanþã.
o Program într-un singur schimb.
• Pentru persoanele interesate de ofertã, ne gãsiþi la sediul
din B-dul Aluniº Nr. 15, Drobeta Turnu Severin,
Tel: 0746616464 sau 0757041799.

sport

OBIECTIV mehedinþean

15 - 28.09.2022

pag. 15

Eºec drastic cu favorita seriei
scorul de 3-0. În partea
secundã nu s-a mai înscris,
iar Viitorul ªimian a rãmas
cu 4 puncte ºi a coborât pe
locul 7 în clasament.
Antrenatã
de
Valeriu Tiþa, echipa
mehedinþeanã a început
partida cu CSM Deva în
formula: Alexandru Neacºu
- Mobido Keita, Alexandre
Song, Alin Enache, Eugen
Toader,
Mathias
Hondorocu, Cosmin Dobre,
Gabriel
1-0 Ciobotariu,
Progresul Ezeriº3-0 Fabio Trip, Marian
1-3 Stoenac ºi Gelu
Cãrbuneºti
0-1 Velici, iar dupã pauzã
0-3 au mai intrat: Robert

Pe Stadionul Municipal din
Drobeta Turnu Severin, Viitorul
ªimian a fost învinsã cu scorul de 30 de CSM Deva, principala favoritã
la primul loc în Seria a 7-a a Ligii a
3-a. Mehedinþenii au avut un început
de coºmar de partidã: au primit gol
încã din minutul 2, iar din minutul 5
au jucat în inferioritate numericã,
dupã ce atacantul Marian Stoenac a
primit cartonaº roºu pentru lovirea
adversarului. Având avantaj numeric,
oaspeþii au mai marcat de 2 ori pânã
la pauzã ºi au intrat la cabine cu

Liga 3, Seria 7, Etapa a 3-a
CS Filiaºi - Jiul Petroºani
Viitorul Pandurii Tg. Jiu II Aurul Brad - Voinþa Lupac
Retezatul Haþeg - Gilortul Tg.
Viitorul ªimian - CSM Deva
Clasament
1. Gilortul
3 3 0 0 6-3
2. Deva
3 2 1 0 7-2
3. Filiaºi
3 2 1 0 3-1
4. Viitorul Pandurii II 3 1 2 0 6-3
5. Voinþa Lupac
3 1 1 1 5-4
6. Jiul Petroºani
3 1 1 1 4-3
7. Viitorul ªimian
3 1 1 1 5-7
8. Retezatul Haþeg
3 0 1 1 1-4
9. Aurul Brad
3 0 0 3 5-10
10. Progresul Ezeriº 3 0 0 3 2-7
Etapa viitoare
CSM Deva - CS Filiaºi
Gilortul Târgu Cãrbuneºti - Viitorul ªimian
Aurul Brad - Retezatul Haþeg
Voinþa Lupac - Progresul Ezeriº
Jiul Petroºani - Viitorul Pandurii Tg. Jiu II

9
7
7
5
4
4
4
1
0
0

Licã, Alex Tãrãbîc, Raul Iorgulescu,
Ionuþ Rupa ºi Cristian Poianã.
Etapa viitoare, Viitorul ªimian va
juca, în deplasare,

 Mircea Oglindoiu

Start fãrã surprize în Liga 4

Favoritele la titlul judeþean s-au impus
fãrã emoþii în prima etapã din Liga 4
Mehedinþi, care a consemnat urmãtoarele
rezultate: Recolta Dãnceu - Viitorul Cujmir
4-1, CSL Gogoºu - AS Turnu Severin 13, Victoria Vânju Mare - Pandurii Cerneþi
0-2, Viitorul Severin - Inter Salcia 7-1,
Victoria Strehaia - Coºuºtea Cãzãneºti 42, AS Obârºia de Câmp - Real Vânãtori 01 ºi AS Noapteºa - ACS “Flavius Stoican”
Drobeta Turnu Severin 4-2.
Etapa sa II-a programeazã urmãtoarele
jocuri: Pandurii Cerneþi - Viitorul Severin,
Viitorul Cujmir Severinencele, învinse din nou la scor
Victoria Vânju
Mare,
AS Turnu
Dupã 0-8 în prima Liga 2, Seria 2, etapa a 2-a
etapã, în deplasarea de la Hermannstadt Sibiu - Atletic Olimpia Gherla 2-3 Severin - Victoria
Dream Team Bucureºti,
ACS Atletic Drobeta a fost
surclasatã ºi pe teren
propriu, duminicã, de CFR
Cluj. Ardelenecele s-au
impus cu scorul de 7-0 la
Stadionul Severnav ºi au
trimis echipa severineancã
în subsolul clasamentului,
cu 0 puncte ºi 0 goluri
marcate. Etapa viitoare,
fetele antrenate de Daniel
Ispas vor juca la Atletic
Olimpia Gherla, echipã
care are 4 puncte dupã
primele 2 etape. Punctaj
maxim au Dream Team
Bucureºti ºi Gloria Bistriþa
Nãsãud.

cu liderul Gilortul Târgu
Cãrbuneºti.

Atletic Drobeta - CFR Cluj
0-7
Atheltic United Bihor - Dream team Bucureºti 1-2
Universitatea Olimpia Cluj II - ACS Roma Timiºoara 2-2
Colþea Braºov - Gloria Bitriþa Nãsãud
1-8
Clasament
1. Dream team Bucureºti 2 2 0 0 10-1 6
2. Gloria Bistriþa
2 2 0 0 10-3 6
3. CFR Cluj
2 1 1 0 9-2
4
4. Olimpia Gherla
2 1 1 0 5-4
4
5. Hermannstadt
2 1 0 1 7-3
3
6. Roma Timiºoara
1 0 1 1 2-2
1
7. “U” Olimpia II Cluj 2 0 1 1 4-5
1
8. United Bihor
1 0 0 1 1-2
0
9. Colþea Braºov
2 0 0 2 1-13 0
10. Atletic Drobeta 2 0 0 2 0-15 0
Etapa viitoare
CFR Cluj - Athletic United Bihor
Dream Team Bucureºti - “U” Olimpia Cluj II
Gloria Bistriþa - Hermannstadt Sibiu
ACS Roma Timiºoara - Colþea Braºov
Atletic Olimpia Gherla - Atletic Drobeta

Strehaia, AS Coºuºtea Cãzãneºti - AS Noapteºa,
Real Vânãtori - CSL Gogoºu, Inter Salcia - A
Obârºia de Câmp ºi ACS “Flavius Stoican” Dr.
Tr. Severin - Recolta Dãnceu

Etapã perfectã pentru juniorii Republicani
ACS Luceafãrul Drobeta Turnu
Severin ºi CSS Drobeta Turnu
Severin au înregistrat victorii pe
linie în etapa a 2-a a Campionatului
Naþional de Fotbal rezervat
Juniorilor Republicani. Dacã
Luceafãrul a întâlnit, pe Stadionul
Severnav, Giroc Chiºoda, de care
a dispus cu 3-0 la Juniori U19 ºi
cu 3-2 la Juniori U17, CSS-ul
severinen a jucat, pe terenul din
ªimian, cu Viitorul Pandurii Târgu
Jiu, ºi a câºtigat cu scorul de 2-0
la Juniori U19 ºi cu 6-1 la Juniori
U17. Etapa viitoare, Luceafãrul va
juca la CSM Reºiþa, iar CSS
Drobeta Turnu Severin se va
deplasa la CSC Dumbrãviþa.
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Sucã, nea Virgil, dolarul ºi motorina, severinenii preamulþumiþi ºi
renovarea cu tâlc di la “Casa Anghel”

Mã nepoate, ce ne facem noi
atâtea griji, cu atâtea scumpiri, cu
atâtea scumpeturi, când nea
ministru Virgil Daniel Popescu
zisã cã totu’ e de la dolar.
Cicã de acolo ni sã trage, cã sã
scumpi dolaru’ ºi de aia crescu
preþu’ la motorinã, automat la toate
produsele ºi sãrviciile. Da cicã o
sã scadã, nu sã ºtie când, da sã
întâmplã. În vise, probabel!
Bine, ne liniºti nea ministru’ di
la Mehedinþi, da sã aleasã ºi cu o
plângere. Pã da, mai nou nea
Virgil Popescu, este acuzat de
abuz în serviciu ºi subminarea
economiei naþionale. O plângere
penalã a fost depusã marþi, 13
(ceasu rãu, pisica neagrã, nr.r.),
la Parchetul General, de
preºedintele Partidului Alianþa
Pentru Patrie, Valentin Pãduroiu.
Cicã „ ... un alt abuz în functie
comis de învinuitul Virgil Daniel
Popescu, constã în mecanismul
de compensare ºi plafonare a
energiei, care nu oferã decât
incertitudine cu privire la preþurile
la energie ºi gaze naturale, punând

în pericol mii de locuri de
muncã ºi subminând astfel
economia româneascã”, se
aratã în plângerea penalã.
Mã fraþilor, mã trezii cu
nepotu-miu Sucã, cã veni la
mine spãriat, de nu ºtiam ce are.
Îmi povesti cã ieste a nu ºtiu câta
oarã când vede pe posturile
televiziunilor locale ºtiri vechi,
deºi iereau prezentate drept stiri
actuale. Partea care l-a speriat
era cã apãreau interlocutori care
au plecat demult de pi la noi.
Dacã mai existã reprezentant CNA în
Mehedinþi, oferim gratis dovezi, aºa
cum ne-au fost date de cãtre neºte
cetitori obiectivi. Pã sã
poate una ca asta?! Cã
sã cutremurã presa de
odinioarã, care se bãtea
pentru o exclusivitate
sau un breaking-news.
Bine, mã întrebã
nerodu de Sucã:
- Ce e brea, nea
Mãrine, breichin niusu ãla?!
- N-ai mã tu treabã, vezi-þi de lungu
nasului ºi plimbã platoºa di la Zilele

Cetãþii Medievale, cã uitai sã vã spui,
cã rãmasã cu o amintire di la zilele
Cetãþii. Bine, el zisã cã o gãsi pe

lângã calea feratã di la Dunãre, da
io îl bãnuiesc cã se dete pe lângã o
bãlaie de veni la sãrbãtoare.
Mã nepoate, da vã mai amintiþi
de Casa Anghel? Casa legatã de
marele artist ºi ajunsã în paraginã,
pentru cã autoritãþili locale,
judeþene ºi de unde or mai fi, nu
au fost interesate sã o renoveze ºi
sã o dea circuitului cultural local
ºi naþional. Pe surse, Veta a aflat
cã o persoanã cu dare de mânã a
preluat-o, o renoveazã ºi om vedea
ce doreºte sã facã.
Pânã una alta este de apreciat
iniþiativa artiºtilor plastici
mehedinþeni de a organiza o
expoziþie ineditã. Om vedea ce se va

alege cu respectiva clãdire în viitor!
Da sã vezi altã minune. Cetii al
lu Zbanghiu la gazetã, cã localitatea
Drobeta-Turnu Severin a fost
nominalizatã într-un sondaj al
Bãncii Mondiale în top trei la
nivelul de satisfacþie al nivelului de
trai al locuitorilor. Aºa o fi, dacã
respondenþii or fi fost participanþii
la cursele nocturne, cu maºini
bengoase de ultimã generaþie, da
ºi de cei care fac scandaluri ºi nu
sã ia nici o mãsurã...
Bine, zise Tanþa lu’ Pecingine
cã o întrebarã ºi pe ea, ºi sã nu sã
facã de ruºine, zisã cã trãieºte
bine, chiar dacã nu prea are dupã
ce bea apã, cã i sã rupsã ºi instalaþia
sãptãmâna trecutã. ªi bani sã o
repare nu mai au, cã alocaþiile alor
mici le mãnâncã în douã zile ºi
urmãtoarele sã uitã lung dupã Veta.
Da e bine cã suntem fuduli, nu
recunoaºtem când nu ne e bine ºi
toatã lumea e mulþumitã, aºa cã
toate pânzele sus!
ªi pãnã data viitoare nu uitaþi:
sã fiþi iubiþi ºi optimiºti!
 nea Mãrin

