
Un ţigăneştean, ajuns la o vârstă respectabilă, care şi-a petrecut toată viaţa la
ţară ocupându-se de legumicultură, vine săptămânal în piaţa din capitala
Teleormanului, laAlexandria, spre a-şi valorifica producţia.

(continuare în pagina 4)

A u î n c e p u t
în s c r i e r i l e pe n t r u
concursul ”cel mai bun
vin alb şi roşu de pe
plaiurile alexăndrene”.
L a c o n c u r s p o t
participa doar locuitori
ai reşedinţei judeţului
cu vinuri din producţie
proprie. Înscrierile se
pot face până în ziua
concursului, adică 30
ianuarie, la Clubul
Pensionarilor.

În două săptămâni
v o m a f l a c a r e
alexăndrean are cel
mai bun vin roşu şi alb.
J o i , 3 0 i a n u a r i e ,

începând cu ora 11.00, la Casa de cultură din Alexandria, mai exact la Clubul
Pensionarilor, se va desfăşura a şasea ediţie a concursului “Cel mai bun vin alb/
roşu de pe plaiuri alexăndrene”.

La acest concurs se pot înscrie doar locuitorii MunicipiuluiAlexandria cu vinuri
de producţie proprie si vie pe rod in MunicipiulAlexandria.

(continuare în pagina 2)

Începând din această lună, Asociaţia de economie
socială a tinerilor 2013, a dat startul activităţilor
proiectului cu titlul “Şanse egale pentru toţi”, proiect
finanţat prin Programul Tineret în acţiune, Acţiunea: 1.2
Iniţiative ale tinerilor. Activităţile au demarat la sediul
unuia dintre parteneri, în speţă fiind vorba despre

Asociaţia “Catalactica”, filialaAlexandria.
În ceea ce priveşte derularea activităţilor din cadrul

proiectului, acestea urmăresc o ţintă precisă şi anume:
îmbunătăţirea integrarării socio-profesionale şi

educaţionale; a accesului pe piaţa muncii; a cunoştinţelor
privind piaţa muncii; promovarea cetaţeniei active, a
cetăţeniei europene şi nu în ultimul rând a tinerilor cu
oportunităţi reduse, care provin din judetul Teleorman.

Următoarea întâlnire a tinerilor implicaţi în acest
proiect va avea loc în intervalul 20-22 ianuarie 2014, iar

scopul acestei reuniuni, este acela de a forma echipa de
proiect şi de a-şi dezvolta un concept unitar privind
implementarea activităţilor din proiect.

(continuare în pagina 4)

Ziarul tuturor teleorm nenilor care au ceva de spusă

Un ziar care nu tace, nu minte, nu iartă şi spune lucrurilor pe nume
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Din experienţa unui legumicultor

Invitaţia la muncă
e onorabilă, dar nu şi pentru unii
dintre teleormănenii săraci!

Proiectul “Şanse egale pentru toţi”,
un pas spre mai bine

Bugetul
Alexandriei,
supus dezbaterii

publice

Se caută cel mai bun vin,
roşu şi alb, din Alexandria
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Oare de ce este dificil să răspundem, cu atenţie şi constanţă,
la una din cerinţele de bază ale vieţii moderne, aceea de a
respecta, indiferent de calitatea pe care o avem, legea rutieră
care se adresează tuturor celor care folosesc drumul public, se
întreabă amosnews.ro?

Cum este posibil să desconsiderăm propria stare de
siguranţă, de integritate şi sănătate şi să ne lansăm în
traversarea străzii, fără a lua în calcul dacă ne expunem ori nu
pericolului de a fi loviţi de un vehicul? Cu cât traficul rutier este
mai intens, cu atât pericolul accidentului este mai mare.

Este ştiută de-acuma filosofia de viaţă a unei categorii de
şoferi care ,după ce au trecut de punctele de restricţionarea
traficului vor căuta să recupereze timp şi spaţiu pe seama
vitezei, deseori asumându-şi riscul de a plăti scump acest exces
deosebit de periculos.

Momentul desconsiderării regimului de viteză se asociază,
de cele mai multe ori, cu modul nefericit de lansare în traversare
drumului public de către pietonul neatent, distrat, de multe ori
beat pe moment, i-a sucit capul. Surpriza este de ambele părţi,
adică atât a şoferului, cât şi a pietonului. Se zice că frânele nu
pot face minuni, aşa că la finele scârţâitului lugubru al acestora,
de cele mai multe ori se va vedea un corp aruncat şi prăvălit mai
apoi pe caldarâm.

Din punctul de vedere al medicului legist, în asemenea
cazuri se vor identifica două categorii de leziuni şi anume: cea
de lovire cu bara de şoc a maşinii, de cele mai multe ori,şi de
proiectare a corpului pe carosabil. Acum intervine şansa
victimei.

Dacă a făcut ceva sport, dacă mai are vigoare, dacă a fost
instruit pentru a şti cum să amortizeze şocul căderii, atunci
focarul lezional al căderii poate fi minor. Fractura va fi închisă pe
direcţia de mişcare a maşinii. Mai grave sunt fracturile
cominutive, prin explozia osului sau oaselor care, de regulă rup
muşchii şi pielea şi prezintă imagini greu de suportat şi dificil de
tratat. Au fost, nu puţine cazuri când acest tip lezional a dus la
decesul victimei pe fondul actului de neglijenţă al personalului
chemat să asigure asistenţa post operatorie.

Un om zdravăn, sănătos, nesmintit, poate fi, în câteva zeci
de secunde, transformat într-un munte de suferinţă. Priviţi la
grupul din care faceţi parte, şi care, deocamdată, aşteaptă
schimbarea culorii semaforului. Este suficient ca un “berbec” să
se lanseze în traversarea străzii, deşii culoarea afişată este încă
roşu, şi mulţi dintre cei care iniţial aşteptau îl urmează pe autorul
actului de sfidare a legii rutiere. Dacă un şofer grăbit, sau
neatent, ori beat, aflat sub influenţa drogurilor sau care a furat
maşina, intră în grup şi-l face zob, toţi eroii actului smintit de
sfidare a legii, vor suferi pentru tot restul vieţii consecinţele.

Spiritul de turmă, spiritul gregar al actului de indisciplină
socială este atât de înrădăcinat, încât autorii acestuia nu se
gândesc la elementele de ordin negativ ce le pot pune în
cumpănă viaţa. Dacă alături de inconştienţi sunt mame sau taţi
ori bunici sau bunicuţe care se pretează la un asemenea
comportament condamnabil în timp ce lângă ei se află unul sau
mai mulţi copiluţi, atunci gestul lor se cheamă tentativă
inconştientă de nenorocire a celor mici. Aceşti oameni nu ar
merita să scape nesancţionaţi! De către cei în drept a face asta.

(urmare din pagina 1)

C. DUMITRACHE

Concurenţii vor trebui să completeze fişa
de înscriere în concurs şi o declaraţie pe
propria răspundere privind existenţa în
proprietate a viei pe rod în Municipiul
Alexandria. Vinul înscris în concurs va fi depus
în recipient de sticlă cu capacitatea de 2 litri.

La înscriere participanţii trebuie să se
prezinte cu un act de identitate, care să ateste
domiciliul în MunicipiulAlexandria.

Organizatorul va verifica veridicitatea
declaraţiilor pe propria răspundere şi îşi

rezervă dreptul de a descalifica persoanele
înscrise în baza unor declaraţii false.

Înscrierile se fac până în ziua concursului,
la Clubul Pensionarilor – Catrina Rădulescu.

Câştigătorii vor fi recompensaţi cu premii
atractive. Anul trecut, în competiţia pentru
obţinerea titlului de cel mai bun vin de pe
plaiurile alexăndrene s-au înscris 47 de
viticultori, 34 la categoria vin roşu şi doar 13
participanţi pentru vin alb.

Autostrada Bucureşti-
Comarnic va fi gata cel târziu
în 2017 şi va fi prima şosea de

mare vitează pe care şoferii
vor plăti o taxă. Detaliile au
fost stabilite ieri într-o şedinţă
la Guvern între premierul

Victor Ponta şi constructor.
Deşi contractul nu a fost încă
semnat au crescut deja

costurile. Cei 53 de kilometri,
plus alţi şapte de legătură, vor
costa 1,8 miliarde de euro,
deşi estimările iniţiale erau de

1,2 miliarde de euro.
„Construcţia începe în

acest an, la sfârşitul lunii
aprilie, şi ultimul kilometri va fi
finalizat, cel mai târziu, în
2017. Costul de construcţie,
p r o i e c t a r e , p r o i e c t
m a n a g e m e n t , i n g i n e r i
independenţi, sisteme de
tarifare este estimat la 1,8
miliarde de euro. Efectiv,
construcţia va reprezenta 28
de milioane de euro pe
kilometru”, a declarat Victor
Ponta.

„Construcţia financiară s-a
bazat pe ideea unei taxe de
5,7 lei plus TVA, de la
Comarnic la Braşov. Însă,
repet, este o decizie pe care o
ia statul român”, a adăugat
premierul.

SC MARA PROD COM SRL angajează
contabil cu experienţă.
Relaţii la telefon 0767.149.304.

COMPLEX TURISTIC MARA
RESTAURANT RIVIERA

ANGAJEAZĂ OSPĂTARI
ŢII LA TELEFON: 0723.148.613

SAU LA SEDIUL COMPLEXULUI
(ZONA )

ŞI PICOLI
RELA

ŞTRAND PECO

Se caută cel mai bun vin,
roşu şi alb, din Alexandria Disciplina rutieră

C a m i o a n e l e ş i
autocarele care circulă în
spaţiul Uniunii Europene
vor t rebu i ech ipa te ,
începând din anul 2019, cu
o nouă generaţie de
tahografe electronice,
a p a r a t e l e c a r e
înregistrează viteza şi
timpii de condus.

Parlamentul European
a aprobat, miercur i ,
principiul acestei evoluţii
tehnice, care are scopul
ev i t ă r i i f raude lo r ş i
îmbunătăţirii siguranţei
rutiere.

Noile aparate vor trebui
instalate pe toate autocarele

şi autocamioanele care
circulă pe drumuri din spaţiul
UE începând din anul 2019

până, cel târziu, în anul
2034.

Noile dispozitive vor
permite verificarea datelor
tahografelor de la distanţă,
iar vehiculele vor putea fi
urmărite prin satelit, pentru
dep is tarea rap idă a
abuzurilor şi actelor de
manipulare.

"În prezent, un sfert
dintre tahografe sunt
t r u c a t e " , a f i r m ă
eurodeputatul conservator
irlandez Jim Higgins.

Nicio amendă sau alt tip
de sancţiune nu vor putea

fi aplicate doar pe baza
controalelor de la distanţă.

Camioanele şi autocarele
care circulă în UE vor avea noi tipuri de

tahografe începând din 2019

Autostrada Comarnic-Braşov,
mai scumpă

Dunărea a scăzut alarmant şi au apărut şi problemele. Două
nave au eşuat, pe sectorul navigabil bulgăresc, între Giurgiu şi
Călăraşi. Amândouă au rămas blocate în nisip. Numărul
incidentelor ajunge astfel la 12. Cel mai grav a fost înregistrat la

începutul anului, când un împingător aflat sub pavilion
românesc s-a lovit de o epavă de pe fundul Dunării.

Dunărea a scăzut alarmant
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Liderul PDL Vasile Blaga a
declarat că dacă Elena Udrea
va continua atacurile la adresa
partidului este posibil să fie
luate măsuri ce pot merge
p â n ă l a e x c l u d e r e ,
menţionând că speră să nu se
ajungă până acolo, dar că
aceasta riscă într-o astfel de
situaţie o suspendare din PDL.

"Ar trebui să decidă, până
la urmă, doamna Udrea: mai
rămâne în partid sau nu mai
rămâne în partid, că despre
asta este vorba. Poate să
rămână în par t id dacă
respectă deciziile partidului,
dacă nu le respectă, iar decizia
partidului este luată de peste
100.000 de membri, ea nu are
un regim special în partid,
chiar dacă o cheamă Elena
Udrea, va trebui la un moment
dat să aplicăm Statutul. Nu
este o ameninţare, este o
constatare", a declarat Blaga
la "Gândul Live".

El a precizat că deciziile
partidului trebuie respectate
de către toţi membrii partidului,
în caz contrar existând
capitolul de sancţiuni.

Blaga a fost întrebat dacă
este posibil să se meargă
până la excluderea Elenei
Udrea din partid în cazul în
care aceasta va continua să
facă declaraţii despre care el
spune că aduc deservicii

partidului.
"Este posibil să luăm

măsuri care pot să ajungă
până acolo. Sper să nu ajungă
până acolo, dar o suspendare
din partid riscă dacă continuă
în ritmul ăsta, pentru că noi
credem că sunt ataşaţi
valorilor PDL cei care se luptă
cu USL, nu în fiecare zi fac
observaţ i i part idului", a
declarat Vasile Blaga.

Înainte de a fi supus dezbaterii şi aprobării în Consiliul
local, conducerea Primăriei Alexandria intenţionează să
supună bugetul local de venituri şi cheltuieli al municipiului
reşedinţă de judeţ, dezbaterii publice, la care pot participa
cetăţenii şi instituţiile interesate.

Acţiunea se va desfăşura în sala de şedinţe a Primăriei
Alexandria, marţi, 21 ianuarie 2014, începând cu ora 11.00.

Rămâne de văzut în ce măsură se vor arăta interesaţi de
ceea ce se întâmplă cu banii proveniţi din taxele şi impozitele
plătite de ei, cetăţenii municipiului.

Mai ales că în cadrul dezbaterilor îşi pot expune opiniile şi
prezenta propunerile. Iar ecoul acestora îl pot constata în
şedinţa Consiliului local, în cadrul căreia se va dezbate şi
aproba bugetul de venituri şi cheltuieli al primăriei pe anul
2014, care este şi ea publică.

C. DUMITRACHE

Bugetul Alexandriei,
supus dezbaterii publice

Senatorul PSD Ioan Chelaru a finalizat calendarul de
revizuire a Constituţiei şi urmează să prezinte această foaie
de parcurs în şedinţa din 20 ianuarie a Biroului Politic
Naţional al PSD.

Vicepreşedinte al comisiei de revizuire a Constituţiei, Ioan
Chelaru a declarat miercuri pentru Agerpres că votul
Parlamentului pentru Constituţia revizuită va avea loc la
începutul lunii mai, cel mai probabil pe 5 sau 6 mai.

"Calendarul este legat şi de ceea ce dorim, dar şi de
termenele obligatorii prevăzute atât în Constituţie, cât şi în
legea Curţii Constituţionale. Eu spun că vom termina
pregătirile cu trei săptămâni înainte de 24 mai, data
referendumului. Legea spune că referendumul se va face în
termen de 30 de zile de la data aprobării în Parlament a
revizuirii Constituţiei. Foaia de parcurs este extrem de
strânsă pentru că trebuie respectate termenele. În primul
rând mă refer la cele două avize obligatorii de la Curtea
Constituţională.

Apoi, obligativitatea dezbaterii în Camera Deputaţilor şi
Senat şi primirii de amendamente. Avem şi un eventual
termen de mediere pentru că, dacă forma aprobată la Senat
este diferită de forma aprobată la Camera Deputaţilor, se
înfiinţează o comisie de mediere, care va trebui să găsească
o soluţie comună şi un text agreat de ambele camere. Iar
acest text se votează cu trei pătrimi din numărul membrilor", a
afirmat Ioan Chelaru.

El consideră că două zile sunt suficiente pentru
desfăşurarea referendumului.

"Cine vrea să vină la vot va veni. Faptul că referendumul
este în două zile va conta din mai multe motive. Interesul va fi
să fie prezenţă masivă şi va fi o bătălie care va fi câştigată de
partidele care au forţa să mobilizeze electoratul", a declarat
senatorul Ioan Chelaru.

Calendarul de pregătire a revizuirii Constituţiei în vederea
referendumului din 24-25 mai va fi supus aprobării şi în
şedinţa comună a USL.

Problema listelor
electorale la care se va
r a p o r t a c v o r u m u l
referendumului privind
revizuirea Constituţiei
trebuie lămurită acum, a
declara t , miercur i ,
p e n t r u A g e r p r e s ,
senatorul PSD Ioan
Chelaru, vicepreşedinte
al Comisiei de revizuire
a Constituţiei.

El a arătat că nu ştie care liste electorale vor fi luate în
calcul şi va ridica această problemă în cadrul Biroului Politic
al PSD de lunea viitoare.

''Bănuiesc că se va merge pe listele electorale dinaintea
recensământului. Nu ştiu dacă rezultatele recensământului
au fost coroborate în fiecare localitate cu verificarea listelor
electorale, cu scoaterea de pe liste a persoanelor care sunt
plecate definitiv sau temporar. Este complicată situaţia, nu
cred că se va lucra, dar nu ştiu. Cred că trebuie să se ţină cont
de electoratul efectiv din România, care trebuie înscris pe
listele electorale curente şi de care trebuie să se ţină cont la
stabilirea cvorumului. Este o situaţie. (...) Am să ridic
problema în cadrul Biroului Permanent al PSD. Trebuie să
lămurim acum problema şi nu cu două săptămâni înainte de
referendum'', a mai spus Ioan Chelaru.

Calendarul de
revizuire a Constituţiei

a fost finalizat

Ioan Chelaru:

Problema listelor
electorale trebuie
lămurită acum

Elena Udrea riscă
suspendarea dacă mai continuă

atacurile la adresa PDL

Libera circulaţie a muncitorilor, cu accent pe
români şi bulgari, a provocat, miercuri, discuţii
dure în PE, unii europarlamentari pledând
pentru impunerea unor restricţii, în timp ce alţii
au criticat poziţiile xenofobe şi au prezentat
contribuţia lucrătorilor mobili la economiile

ţărilor gazdă.
În deschiderea dezbaterii, Dimitrios

Kourkoulas, din partea Consiliului, a declarat
că libera circulaţie este un drept fundamental în
UE, "însoţit însă de obligaţii şi datorii". El a
respins plângerile unor state membre privind
"abuzurile" la sistemele sociale, amintind că,
potrivit studiilor, "cetăţenii europeni se duc în
alte ţări UE pentru a munci, şi nu pentru a primi

beneficii sociale".
El a precizat că "abuzurile" reprezintă

excepţii, iar legislaţia europeană în vigoare
permite ţărilor să împiedice accesul nemeritat
la ajutoarele sociale.

La rândul său, comisarul pentru Justiţie,
Viviane Reding, a evidenţiat faptul că muncitorii
aduc "beneficii şi economiilor ţărilor din care au
plecat, dar şi economiilor din ţările gazdă".

Pe de altă parte, Reding a spus că "trebuie
luate în serios abuzurile", pentru că acestea
"pot distruge libera circulaţie".

Şi liderul Grupului S&D din PE, Hannes
Swoboda, a susţinut că libera circulaţie a
muncitorilor nu reprezintă o problema în
Europa şi a dat vina pe guvernele naţionale
pentru actuala dezbatere.

Liderul socialist l-a atacat dur pe premierul
britanic David Cameron, acuzându-l că, după
ce a făcut "zarvă mare" privind datele
referitoare la români şi bulgari, a amânat
prezentarea acestora după alegerile europene.

"Dezbaterea la care asistăm este dureroasă
pentru că este o reminiscenţă a timpurilor
dinainte de UE, când naţiuni şi minorităţi erau
atacate", a precizat Hannes Swoboda.

Europarlamentarul neafiliat Auke Zijlstra
(Olanda) a avut un punct de vedere radical,
susţinând că ar fi timpul să fie suspendată
libertatea de circulaţie, atunci când oamenii se
mută pentru beneficii.

Muncitorii români, motiv de
ceartă în Parlamentul European

Experţii Fondului Monetar
In te r na ţ iona l , Comis ie i
Europene şi Băncii Mondiale
vor sosi la Bucureşti marţi, 21
ianuarie. Oficialii vin pentru a
doua evaluare a acordului
încheiat la mijlocul anului
trecut şi pentru completarea
primei evaluări.

Prima repriză de observaţii
nu s-a încheiat pentru că
preşedintele Traian Băsescu a
refuzat să semneze ultima
scrisoare de intenţie către
FMI, opunându-se astfel
i n t r o d u c e r i i a c c i z e i
suplimentare la carburanţi.

Misiunea FMI se va încheia
în 3 februarie. România are în
derulare un acord în valoare
de 4 miliarde de euro cu FMI şi
Uniunea Europeană, din care

nu intenţionează însă să
acceseze fonduri.

Scopul acordului este de a
proteja România de eventuale

şocuri pe pieţele financiare şi
de a ajuta la reducerea
costurilor de finanţare.

Delegaţia FMI
vine pe 21 ianuarie la Bucureşti
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Rezultatul acestor activităţi, se va
concretiza prin realizarea Planului de
management al proiectului, care va fi completat
cu iniţierea în utilizarea instrumentului
electronic de management de proiect cu care
va urma să lucreze toata echipa în
implementarea acestuia.

Un alt obiectiv principal al întâlnirii tinerilor
este acela de a selecţiona grupul ţintă, din
rândul tinerilor cu oportunităţi reduse.

Categoria acestor tineri, cu oportunităţi
reduse, a fost identificată încă din etapa de
scriere a proiectului, ca rezultat în urma
colaborării strânse cu partenerii de proiect.

În acest scop au fost organizate vizita
directe în liceele din judeţul Teleorman, acolo
unde s-au purtat discuţii cu directorii
respectivelor unităţi de învăţământ, prin
contactul direct cu un reprezentant al Comisiei
de evaluare a persoanelor cu handicap din
Teleorman, care şi-a adus aportul în
identificarea tinerilor cu dizabilităţi şi probleme
de sănătate.

În cele din urmă, proiectul mizează atât pe
creşterea calităţii vieţii tinerilor cu probleme de
sănătate, cu o situaţie economică precară cât şi
a tinerilor de etnie rommă din judeţul nostru.
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Cetăţenii din Alexandria beneficiari de ajutor social,
pensionarii cu pensii sub 400 lei, persoanele cu handicap
grav şi accentuat, şomerii şi alte categorii de pensionari şi
revoluţionarii şi-au primit începând cu luna august a anului
trecut produsele alimentare acordate în cadrul Programului
PEAD, susţinut de Uniunea Europeană. Singurul produs care
n-a fost distribuit, din motive obiective, a fost mierea.

Potrivit unui comunicat al Primăriei municipiului
Alexandria acest produs se va afla la dispoziţia beneficiarilor
începând cu data de 20 ianuarie 2014, acţiunea de distribuire
urmând să se încheie după doar 10 zile.

Distribuirea se va face între orele 09:00 - 15:00 la Punctul
Termic nr. 13, de pe strada Bucureşti (vizavi de CEC).

Dacă despre măr se spune că ţine medicul departe daca
este consumat în fiecare zi, despre mierea de albine se
spune că este linguriţa de sănătate zilnică.

În primul rând mierea ajută la un somn mai liniştit pentru că
aceasta conţine 80 l sută zaharuri naturale care ridică uşor
nivelul insulinei, ajutând triptofarnul (substanţa responsabilă
cu somnul) să ajungă mai repede la creier. Este indicată o
linguriţă de miere seara, înainte de culcare, în special pentru
cei cu insomnii.

De asemenea, mierea de albine este şi un ”energizant”
natural. Este foarte cunoscut faptul că datorită glucozei din
miere, persoanele care o consumă în mod constant alimentul
minune sunt mult mai vioaie, mai energice şi nu mai au
nevoie de suplimente alimentare pentru a termina ziua cu
bine sau fără a se simţi complet epuizate.

Mierea protejează şi împotriva infecţiilor care pot apărea
în cazul juliturilor sau tăieturilor de suprafaţă. Acesta este un
leac băbesc, dar destul de eficient. Dacă te-ai julit sau te-ai
tăiat, iar rana sângerează uşor şi îţi este frică de o eventuală
infecţie, atunci spală bine rana şi aplică un strat de miere,
apoi bandajează. Mierea ţine bacteriile şi praful departe de
rana ta.

i femeile îngrijorate de siluetă sunt sfătuite să folosească
mierea pentru că aceasta ajută la slăbit. Mierea conţine în
proporţii egale, atât glucoză, cât şi fructoză, iar acest lucru
ajută la arderea grăsimilor. În pus, potoleşte şi pofta de dulce.

Este bine ştiut efectul pe care îl are un ceai fierbinte
îndulcit cu miere în cazul răcelilor şi a tusei.

Adolescenţii, dar şi doamnele şi domnişoarele care văr să
aibă tenul curat trebuie să ştie că mierea face minuni pe ten.
Mierea este excelentă pentru pielea uscată şi iritată, pe care
o hidratează şi o calmează în profunzime. O mască pe bază
de miere este recomandată săptămânal, indiferent de tipul de
ten, deoarece ajută şi la eliminarea ridurilor fine, redând
tenului catifelarea şi luminozitatea din tinereţe. Se
recomandă şi pentru tenul cu puncte negre sau coşuri,
deoarece aminoacizii şi enzimele conţinute în miere vor
acţiona în profunzime.

Ș

C. DUMITRACHE

Din experienţa unui legumicultor

Invitaţia la muncă
e onorabilă, dar nu şi pentru unii
dintre teleormănenii săraci!

Proiectul “Şanse egale pentru toţi”,
un pas spre mai bine

(urmare din pagina 1)

George ZAVERA

Vine cu legume de cea mai
bună calitate şi, pentru a nu
pleca cu marfa acasă, lasă
cumpărătorii să-şi ia pe ales
din produsele expuse pe
tarabă. A mai lăsat şi la preţ,
aşa încât să-şi atragă cât mai
mulţi clienţi. De la o vreme,
bătrânul legumicul tor a
observat însă că mulţi dintre
fidelii săi clienţi au început să
cumpere din ce în ce mai puţin,
unii solicitând câte-o jumătate
de kilogram, alţii întrebându-l
dacă nu poate să le dea pe
datorie. Pe caiet, cum s-ar
spune, aşa cum unii dintre ei s-
au obişnuit să-şi bea cinzeaca
de rachiu de la bodega din
cartier. Până la pensie, că
mâine sau poimâine vine
poştaşul !

Ştie ţ igăneşteanul că
veniturile alexăndrenilor sunt
n e î n d e s t u l ă t o a r e , c ă
Teleormanul este o zonă
s ă r a c ă , d a r b ă t r â n u l
legumicultor pune în balanţă şi
truda sa de zi cu zi, de
dimineaţă până noaptea
târziu, pentru a-şi completa
veniturile şi a a-şi asigura un
trai cât mai bun. Aşa că nu
vinde nimănui pe datorie, mai
ales că mulţi dintre solicitanţi
sunt încă în puterea vârstei şi
ar putea să mai muncească
încă şi nu să taie, cât e ziua de

mare, frunză la câini! Intrigat
de ceea ce se întâmplă la
tarabă, dar mai ales de faptul
că sute şi sute de pensionari
încă în putere, dar şi de tineri,
deopotrivă, care nu ratează
nici un prilej ocazia de a-şi
clama sărăcia, i-au cu asalt, zi
de zi, zona centrală a oraşului,
la plimbare, să ia puţin aer şi
să-şi facă poftă pentru masa
de prânz sau de seară,
năstruşnicul ţigăneştean a
făcut un mic experiment. A
rugat un tânăr, şi el “pus pe
glume”, să-i cumpere câteva
plicuri, în care a introdus câte-
o invitaţie personală pentru
alexăndrenii săraci, oferindu-
le posibilitatea să lucreze
împreună cu el, în “grădina
moşului ” , u rmând să-ş i
împartă frăţeşte producţia şi
banii obţinuţi la tarabă. Şi-a
selectat, din ochi, potenţialii
colaboratori şi le-a înmânat
personal plicul, sincer gândind
că ar putea găsi vreo doi-trei
dornici de muncă şi de venituri
şi să facă împreună, vara
aceasta, cea mai bună echipă
de grădinari. Însă, mare i-a
f o s t d e z a m ă g i r e a
ţigăneşteanului, când unii
dintre invitaţi s-au prezentat la
toneta la care acesta vinde în
piaţa alexăndreană, pentru a
da “interviul pentru angajare” !
Unii dintre ei s-au simţit chiar a

fi luaţi peste picior şi l-au
întrebat pe om dacă nu cumva
are chef de glumă, dacă
mintea i-a plecat deja cu
sorcova, dacă nu a tras înainte
ceva la măsea, reamintindu-i
totodată zicala cu “câinele
care moare de drum lung şi
prostul de grija altora”.

Ş t i a e l , n e a I l i e ,
legumicultorul, că tot atât de
adevărată e şi zicala “Cât e
lumea de deşteaptă, de la
proşti mâncare aşteaptă”, dar
nu i-a putut trece prin minte
faptul că a invita pe cineva la
muncă, oferindu-i posibilitatea
de a ieşi din sărăcie, poate
reprezenta o mare jignire.
Hârşit de multele întâmplări
ale vieţii, ţigăneşteanul nu a
l u a t g l u m a p r o a s t ă a
alexăndrenilor în serios,
lăsându-i în plata Domnului!,
cum se spune-n popor. Dar a
jurat, în sine, să nu se mai lase
înduplecat niciodată de
plângăcioşii care-şi clamează
la tarabă sărăcia, să le dea şi
lor mai ieftin, aşa ca de
pomană, i-ar la doi paşi se
opresc să-şi pună în sacoşă
sticluţa cu rachiu ori butelcuţa
cu vin de buturugă. Pentru
puturoşi, moşul nu mai are nici
m ă c a r o v o r b ă d e
îmbărbătare!

Câteva sute de alexăndreni, în marea lor
majoritate pensionari, s-au înghesuit ieri, în
perimetrul Pieţei Centrale, pe treptele unui
magazin de prezentare şi de comercializare a
vinului produs într-o anumită zonă a ţării. Pentru
a atrage cât mai mulţi cumpărători, producătorii
respectivelor soiuri de vin au hotărât, în preajma
sărbătorilor de iarnă, să acorde premii celor mai
norocoşi dintre cumpărători.
Cum premierea a avut loc ieri,
bună parte dintre posesorii de
taloane s-au prezentat dis de
dimineaţă la uşa loteriei”, în
speranţa că norocul le va
aduce şi lor măcar o butelcuţă
de vin. Aşa cum se întâmplă în
astfel de împrejurări, alături de
posesorii de taloane s-au
aşezat şi foarte mulţi gură
cască, să vadă ce se dă şi care sunt fericiţii
câştigători. Deşi au lipsit lăutarii, s-a strâns
lumea ca la circ, căci, nu e aşa, ce-ar putea mai
bine să facă alexăndrenii săraci într-o zi
călduroasă, primăvăratică ?! Norocoşii şi-au pus
sticlele de vin în plasă şi şi-au luat tălpăşiţa spre
casă. Mulţi dintre privitorii la acest eveniment au
luat însă drumul tarabelor din piaţă, la o ţuică
la… ţap sau la un pahar de zaibăr adus în sticle

de plastic de la Antoneşti sau poate de la
Furculeşti.

Şi-au luat oamenii şi câte o sticlă pentru
acasă, să aibă cu ce se antrena, că doar mai
sunt doar câteva zile până la sărbătoarea de
Zerezean. Acuş vine 1 februarie, când vor trebui
să onoreze invitaţia oficialităţilor locale de a
merge în plaiul viilor, pe deal, la Ruscă, să vadă,

degustând desigur, cât de bine
s-a păstrat vinul pus de cu
toamna trecută la păstrare în
pământul reavăn al podgoriilor
de către harnicii cultivatori de
vie alexăndreni. Urmează, nu-i
aşa, o altă mare sărbătoare,
pe 9 martie, când e musai ca
oamenii care “se respectă” să
bea nu mai puţin de 44 de
pahare ! Sunt două sărbători

renumite, la care pofticioşii de berbec la proţap şi
vin din belşug n-au cum să lipsească ! Mai ales
că cheful e gratis ! Beau în draci valahii, căci nu
întâmplător s-a împământenit zicerea neaoş
teleormăneană “Ia şi bea, ca să trăieşti mult!” La
masă şi la băutură e întotdeauna mare
înghesuială, la muncă … e ceva mai greu!

“

George ZAVERA

Dulce ca
mierea e ajutorul
alimentar european

Alexăndrenii au început să se antreneze
pentru sărbătoarea de Zerezean!

Produsele româneşti din carne vor avea gustul şi calitatea
de dinainte de 1989. Ministerul Agriculturii a decis să
reglementeze compoziţia mezelurilor, care va trebui să
respecte STAS-urile concepute cu mai bine de 30 de ani în
urmă.

Ministerul Agriculturii pregăteşte schimbări majore în
domeniul produselor alimentare, în ce priveşte calitatea şi
siguranţa preparatelor din carne, lapte, dar şi în panificaţie,
potrivit ziarulring.ro. Instituţia a emis un proiect de ordin
privind atestarea produselor alimentare obţinute conform
reţetelor româneşti consacrate. Potrivit acestuia, toate
alimentele fabricate după reţete consacrate vor trebui să
respecte reţetele şi STAS-urile stabilite pe vremea lui
Ceauşescu.

Respectarea reţetei consacrate ar putea însemna şi
renunţarea la aditivii alimentari, care nu se utilizau în urmă cu
30 de ani.

Schimbări majore în domeniul alimentar:

Mezelurile se vor
face după reţeta din
vremea lui Ceauşescu
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ORGANIZĂM:
NUNŢI, MESE FESTIVE, SIMPOZIOANE, RECEPŢII

CAZARE ÎN CAMERE DOUBLE
REZERVĂRI LA:

Mobil: ; 0723.148.613 Tel/Fax: 0247.312.8540721.391.471
Mail: maraflorica@yahoo.com

Îţi doreşti
o limuzină
pentru
nuntă sau
pentru o
aniversare?
Cu noi

acest lucru
va deveni
realitate!

www.motel-restaurant-mara.ro

Compania “Candras imobiliare” a finalizat la Alexandria, în zona de Nord a
oraşului, în cartierul de vile “Veterani”, un bloc pe şase nivele, respectiv parter,
patru etaje şi mansardă, cu 36 de apartamente 24 de apartamente sunt cu 2
camere, cu o suprafaţă utilă 75m.p., şi 12 apartamente cu 3 camere – suprafaţă
utilă 105m.p. ânzare 12 apartamente cu
2 camere şi 6 apartamente cu 3 camere. Blocul de locuinţe este învelit cu tablă şi
este izolat termic la exterior. Tâmplăria exterioară este din PVC cu cinci camere
de izolare termică, iar cea interioară din material lemnos. Băile şi bucătăriile
sunt foarte spaţioase. Fiecare apartament are centrală termică proprie racordată
la reţeaua de gaze, instalaţie de climatizare, telefonie fixă, internet, cablu.
Preţurile de vânzare sunt accesibile, compania Candras imobiliare sprijinind

potenţialii cumpărători să acceseze credite bancare.

.

Dintre acesteamai sunt disponibile la v

Cei interesaţi pot obţine relaţii detaliate
de la Dan Marin, administrator,

la telefon 07 .6 . ; 0788.014.40088 20 681



Conform programului în
prealabil stabilit, miercuri 15
ianuarie 2014, Asociaţia pentru
Promovare şi Dezvoltarea
Socio-Economică “Catalactica”,

a organizat o sesiune de
comunicări şti inţ i f ice sub
titulatura “EMINEŞCIANA –
CATALACTICA”. În acest an,
evenimentul s-a bucurat de cea
de a V-a sa ediţie.

Şi pentru că a fost vorba
despre Eminescu, la sediul
asociaţiei, au fost expuse o serie

întreagă de lucrări tematice de
grafică, realizate de graficianul
teleormănean Mihai Cătrună,
dar şi alte materiale despre
Eminescu, care aparţin mai

multor colecţionari autohtoni.
Tot cu această ocazie alături de
grafica lui Mihai Cătrună au fost
expuse şi alte lucrări realizate de
talentata Laura Culce studentă
la Facultatea de Arte Plastice,
cea care a contr ibuit la
realizarea frescei din foaierul
PrimărieiAlexandria.

În cadrul evenimentului de la
“Catalactica” s-a derulat şi
s impoz ionul naţ ional “ In
memoriam – Mihai Eminescu”
s impo z ion o r gan i za t d e
asociaţie în parteneriat cu Liceul
Teoretic “Al. I. Cuza”. Aici a fost
prezent un grup de elevi din
partea unităţii de învăţământ
menţionate, însoţit de cadrele
didactice Florina Vasilescu şi
FeliciaAliu.

Atmosfera tipic eminesciană
a fost pusă în evidenţă de
programul pregătit de cele doua
profesoare şi care a fost
prezentat de elevii talentaţi
Beatrice Olteanu şi Andreea
Căluş de la clasa a X-a G, Livia
Dumitru, Daniela Prisăcariu,
Tania Socol de la clasa a IX-a F,
Andreea Rotaru, Cătalin Boje şi
Marius Stoian de la clasa a IX-a
D.

Programul dedicat acestui
moment s-a încheiat prin
evoluţ ia trupei de teatru
“Deliormanul” a Asociaţiei
“Catalactica”, coordonată de
profesor Şefan Vătămanu.

M.M.
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Centrul Judeţean de Conservare şi Promovare a
Culturii Tradiţionale Teleorman a fost gazda unui
eveniment cultural artistic, dedicat luceafărului literaturii
noastre, Mihai Eminescu, poetul fără pereche.

Cum era de aşteptat, evenimentul s-a desfăşurat
miercuri 15 ianuarie la sediul instituţiei, acolo unde
oameni de cultură artişti, poeţi, publicişti, scriitori
teleormăneni, cadre didactice şi elevi, au contribuit la
crearea unei atmosfere specifice momentului. S-a vorbit,
s-a cântat şi s-a recitat din operele lui Eminescu, astfel
încât timpul alocat acestui eveniment s-a scurs aşa de
repede încât, în orice moment ai fi tentat să-ţi pui
întrebarea, când începe.

Cuvântul de deschidere al manifestării culturale “Dor
de Eminescu”, pentru că aşa s-a intitulat momentul, a fost
dat de directorul instituţiei, Elena Popa, iar ca invitaţi
speciali, la eveniment au fost prezenţi, actorul Alexandru
Ion, Nicoleta Milea, Stan V. Cristea şi Florin Burtan.
Fiecare dintre ei, recitând şi vorbind despre opera lui
Eminescu cu mare căldură şi emoţie, aşa cum numai ei
ştiu să o facă. La finalul fiecărui monolog, stârnind ropote
de aplauze din partea publicului.

Nicoleta Milea a vorbit despre poezia lui Eminescu,
aceasta fiind continuată de Stan V. Cristea, cu aspecte
privind legătura lui Eminescu cu judeţul nostru,
prezentate cu ajutorul unor proiecţii. Scriitorul şi
publicistul Florin Burtan, a recitat de asemenea din
operele marelui poet naţional.

Alexandru Ion, Florin Marin şi Alexandru Ranga au
pigmentat momentul cu alte fragmente despre Eminescu,
fiecare dintre ei recitând “Seara pe deal”, “Pe lângă plopii
fără soţ”. Iar spre finalul întâlnirii Grupul folcloric
“Burnasul” a interpretat piesele “Codrule mărite domn”,
“Dunăre, Dunăre”.

Evenimentul încheindu-se prin acordurile formaţiei
“Arhaic”.

M.M.

“Dor de Eminescu”

Introducerea notei 5 ca "prag"de admitere la liceu îi
obligă pe elevii care termină anul acesta gimnaziul să ia în
serios testările de "acomodare".

O lună de zile îi mai desparte pe elevii de clasa a VIII-a
de prima simulare a examenului de Evaluare Naţională.

Organizate anul trecut doar la nivel de judeţ, testările
sunt programate în perioada 18-20 februarie la nivel
naţional şi au o importanţă deosebită. Sunt practic,
"repetiţia" finală a examenului care-i va propulsa către
liceu şi care, de anul acesta, va "cântări" în proporţie de
75% din media finală de admitere, şi nu doar 50%, aşa
cum s-a întâmplat până acum. În plus, nu se va putea intra
la liceu cu o notă mai mică de cinci. "Elevii vor fi evaluaţi
din materia parcursă până la data susţinerii testului", a
explicat recent ministrul Educaţiei, Remus Pricopie.

Cu alte cuvinte, în materia pentru simulare nu se
regăsesc anumite subiecte din programa examenului
final. Astfel, la Limba română elevii vor fi scutiţi de
complemente şi propoziţii subordonate, iar la matematică
de funcţii şi operaţii cu rapoarte.

O altă premieră o constituie şi simulările de
Bacalaureat organizate la nivelul clasei a XI-a, între 3 şi 7
martie. "Elevii de clasa a XI-a, care vor simula pentru
prima dată Bacalaureatul, vor susţine doar două probe:
română şi matematică sau istorie", a anunţat recent
ministrul Educaţiei. Nici de data aceasta notele nu vor fi
trecute în catalog. Unii dascăli spun însă că testările
extrem de timpurii nu reprezintă soluţia pentru ridicarea
gradului de promovabilitate la Bac.

"În clasa a XI-a, se fac puţine capitole din programa de
examen. În primul semestru, spre exemplu, învaţă Istoria
Literaturii, ori asta o vor folosi numai la examenul de
română oral. Cel mai probabil, nu vor lua examenul în
serios", crede o profesoară de limba română.

"Repetiţia" finală
pentru Evaluarea
Naţională

La sediul “Catalactica”, simpozion
„in memoriam Mihai Eminescu”

Săptămâna aceasta s-a lansat cea de-a VI-a
ediţie a concursului naţional de creaţie în limba
engleză Shakespeare School Essay Competition,
organizat de Asociaţia Shakespeare School
pentru Educaţie. Tinerii între 11 şi 20 de ani sunt
provocaţi să scrie un text creativ şi original pe care
să îl înscrie gratuit în concurs. Ei pot câştiga astfel
tabere de două săptămâni în Marea Britanie, în
campusurile unor universităţi sau colegii de top.

Concursul se bucură deja de câţiva ani de un
mare succes printre tinerii din toată ţara. În fiecare
an se înscriu 4000-5000 de tineri din toate
judeţele. Shakespeare School Essay Competition
îşi propune să îi motiveze pe elevi şi studenţi să fie
cât mai creativi şi să obţină performanţă la limba
engleză.

Competiţia este organizată pe două categorii
de vârstă, 11-14 ani şi 15-20 de ani. Participanţii
pot înscrie gratuit eseurile online pe site-ul
www.shakespeare-school.ro până pe 31 martie.
După selecţia celor mai bune 30 de eseuri,
profesorii Shakespeare School stabilesc ierarhia
finală în urma unor scurte interviuri cu finaliştii.

Anul acesta participanţii sunt invitaţi să
redacteze un eseu despre un sistem educaţional
ideal, pornind de la discursul TED al unui

adolescent despre cum şcoala ar trebui să ne
înveţe să fim fericiţi şi să avem succes.

Toate eseurile trebuie să fie trimise până la
data de 31 martie 2014.

Mai multe detalii despre temă şi regulament se
găsesc pe pagina competiţiei.

B.P.

A început Shakespeare School Essay Competition!

200 de cuvinte pentru
două săptămâni în Marea Britanie

Reprezentanţii Ministerul
Sănătăţii (MS) vor explica,
profesioniştilor din sistem şi
opin ie i pub l ice , în şase
v i d e o c o n f e r i n ţ e , n o i l e
reglementări ale pachetelor de
servicii medicale care ar trebui
adoptate în primul trimestru din
2014.

Potrivit unui comunicat de
presă al MS, marţi, a avut loc o
videoconferinţă în care au fost
prezentate principalele direcţii
din cele trei pachete de servicii
medicale, la care au participat
ministrul Sănătăţii, Eugen
Nicolăescu, secretarii de stat
Adrian Pană şi Raed Arafat,
preşedintele Casei Naţionale de
Asigurări de Sănătate (CNAS)
Cr ist ian Buşoi , di rectori i
direcţiilor de sănătate publică
judeţene, directori ai caselor
judeţene de asigurări de
sănătate, manageri de spitale,
preşedinţii asociaţiilor medicilor

de fami l i e , preşed in te le
Asociaţ ie i profesionale a
medicilor de ambulatoriu,
Colegiul Medicilor din România,
colegiile judeţene ale medicilor,
Colegiul Medicilor Dentişti,
colegiile judeţene ale medicilor
dentişti, Colegiul Farmaciştilor,
reprezentanţii pe domeniul
sanitar ai consiliilor judeţene,
sindicate şi asociaţiile de
pacienţi.

V i i t o a r e l e ş a s e
videoconferinţe vor cuprinde
fiecare două module. În prima
par te v o r f i p r ez en ta te
principalele reglementări ,
inclusiv cu exemple, pentru o
m a i b u n ă î n ţ e l e g e r e a
preveder i lo r din pachet ,
reprezentanţii presei putând să-
şi exprime punctele de vedere şi
să pună întrebări, iar în cel de-al
doilea modul vor fi discuţii
tehnice, numai în prezenţa
specialiştilor, urmând ca soluţiile

găsite şi răspunsuri le la
întrebările adresate să fie
transmise opiniei publice prin
intermediul site-ului oficial al
MS.

Min is teru l Sănătă ţ i i a
elaborat proiectele pentru
pachetele de servicii medicale,
ce vor fi lansate probabil în luna
martie.

Pentru cetăţenii neasiguraţi,
noul pachet minimal include
asistenţă medicală de urgenţă,
planning familial, monitorizare
gravide şi lehuze, precum şi
consultaţii pentru cazuri acute.

Noul pachet de bază, pentru
cetăţenii asiguraţi, prevede o
singură consultaţie preventivă la
trei ani, făcută de medicul de
familie, pentru persoanele
asimptomatice între 18 şi 39 de
ani, şi cel mult două consultaţii în
trei luni în cazul pacienţilor "cu
risc normal" care au o problemă
nouă sau acută de sănătate.

Ministerul Sănătăţii prezintă pachetele
de servicii medicale în şase videoconferinţe



Publicaţia The Week prezintă o analiză surprinzătoare a
caracteristicilor necesare pentru a fi genial, iar accentul nu
cade pe inteligenţa ieşită din comun ci pe capacitatea de
muncă până dincolo de epuizare într-un domeniu de care
trebuie să fii preocupat în mod aproape obsesiv.

Există cinci caracteristici care indică genialitatea, spun
oamenii de ştiinţă, potrivitAgerpres.

Prima dintre aceste calităţi este de a te lăsa condus de
curiozitate. În cartea sa, "Creativity", eminentul psiholog
american de origine ungară Mihaly Csikszentmihalyi a realizat
interviuri cu 91 de indivizi excepţionali din diverse domenii,
printre care şi 14 laureaţi ai Premiului Nobel.

Una dintre concluziile sale este că "persoanele creative de
succes trebuie să dispună din abundenţă de două lucruri:
curiozitate şi motivaţie". Aceste persoane sunt absolut
fascinate de subiectul lor de excelenţă, iar chiar dacă alţii pot fi
mai inteligenţi, dorinţa puternică a primilor de a reuşi rămâne
factorul decisiv.

O altă caracteristică ne dezvăluie că accentul nu cade nici
măcar pe educaţia superioară şi excelenţa universitară, ci pe
perseverenţă în domeniul de interes. Nu toate geniile au avut
un IQ extrem de ridicat şi nu toate geniile au avut doctoratul

luat. De fapt, conform acestei analize, majoritatea geniilor au
avut un nivel al educaţiei similar abandonului şcolar în etapele
de învăţământ liceal.

Keith Simonton, profesor la University of California din
Davis, a coordonat un studiu la scară mare, concentrat pe mai
mult de 300 de personalităţi creatoare care au trăit în perioada
1450 — 1850. Dintre aceştia evident că nu puteau lipsi
personalităţi precum Leonardo da Vinci, Galileo, Beethoven
sau Rembrandt. Keith Simonton a determinat nivelul formal de
educaţie de care au beneficiat aceştia şi le-a măsurat nivelul de
excelenţă în funcţie de spaţiul care le-a fost acordat într-o serie
de lucrări de referinţă. El a descoperit că relaţia dintre educaţie
şi eminenţă, atunci când este transpusă într-o funcţie grafică,
arată ca o literă "U" răsturnată: Cei mai eminenţi şi creativi
indivizi au fost cei care au primit un nivel moderat de educaţie,
corespunzător aproximativ primelor zece clase. Mai puţină
educaţie decât zece clase, sau mai multă, corespunde în grafic
unei eminenţe creative din ce în ce mai reduse.

Însă ce-i uneşte pe toţi oamenii geniali în domeniul lor este
capacitatea extraordinară de muncă în respectivul domeniu.
Majoritatea covârşitoare a oamenilor de geniu sunt dependenţi
de munca lor.
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Peştele Pangas sau Pangasius este
denumirea comercială din România provine
din Vietnam, unde este crescut industrial de-a
lungul râului Mekong. Într-o foarte scurtă
perioadă de timp, acesta a crescut în
popularitate în Franţa şi în întreaga Europă, în
special, datorită preţului foarte accesibil. Se
vinde mai ales ca fileuri fără oase şi are o
aromă şi textura neutră (blândă); mulţi l-ar
compara cu codul.

Pangasius are un nivel ridicat de otrăvuri şi
bacterii care provin din râul Mekong, unul
dintre cele mai poluate râuri de pe planetă, aici
sunt crescuţi Pangasius, iar industriile
dezvoltate de-a lungul râului arunca substanţe
chimice şi deşeuri industriale direct în el.

Pangasius nu este un peşte ecologic, fiind
un experiment genetic creat pentru a curăţa
râul Mekong de diferitele otrăvuri şi
microorganisme. Pentru că cererea a devenit
foarte mare pe pieţele din întreaga lume,
deseori sunt injectaţi cu hormoni proveniţi din

urină deshidratată, deoarece s-a constatat că
astfel peştii cresc mai repede şi carnea lor
devine mai “pufoasă”.

Hormonii de creştere extraşi din urină,
provin din China. Pangasius este hrănit cu
rămăşiţe de peşti morţi, uscaţi şi măcinaţi sub
forma unei făini, care mai conţine manioc, soia
şi resturi de cereale.Astfel pangasius creşte de
patru ori mai rapid, decât în natură.

În faţa unui dozator de cafea un poliţist observă cum un
tip introduce o fisă, apasă un buton; tipul îşi ia cafeaua şi
pleacă. Curios, poliţistul introduce şi el o fisă, apasă unbuton
şi-i cade cafeaua. Foarte fericit acesta îşi schimbă toţi banii
în fise şi începe să le introducă în dozator. La un moment dat,
un tip de la coada ce se făcuse între timp îi spune: hai dom`le
odată, că m-am săturat de când stau aici. La care poliţistul îi
răspunde: Ce vrei bă, te oftici că amnoroc şi câştig???

***
- Iubitule, când o să ne căsătorim o să avem doi copii: un

băiat şi o fată.
- De unde ştii?
- Amândoi sunt lamama, la ţară.

***
Opereche proaspăt căsătoriţi ieşeau din biserică.
Doi băieţei stăteau şi se uitau la ei. Unul îl întreabă pe

celalalt:
- Pe ăştia vrei să îi sperii?
Celălalt răspunde:
- Da!
Se ridică băieţelul şi începe să alerge spremire:
- Tatăăă!!!

Pastila de râs

Vând apartament 2 camere, central (piaţă), str. Libertăţii, bl. T4, et. 3/8. Relaţii la telefon:
0760.609.446

Anunţ

În conformitate cu prevederile privind protecţia
mediului, aprobată prin

depune la APM Teleorman documentaţia pentru Revizuirea Autorizaţiei de mediu nr.
107/29.09.2010 revizuită în 09.05.2013, emisă pentru activitatea cod

– desfăşurată în sectorul Ocolului Silvic Roşiorii de Vede, zone aferente
localităţilor: Vedea, Drăgăneşti de Vede, Călineşti, Olteni, Orbeasca, Peretu, Scrioaştea,
Crângeni, Călmăţuiu, Stejaru, Dideşti, Dobroteşti, Săceni, municipiul Roşiorii de Vede, judeţul
Teleorman.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al activităţii pentru care se solicită
emiterea autorizaţiei de mediu revizuite pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia
Mediului Teleorman din Alexandria, str. Dunării, nr. 1, în zilele de luni până joi între orele 8,00-
16,30 şi vineri, între orele 8,00-14,00.

Ordonanţei de Urgenţă nr. 195/2005
Legea nr. 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare şi ale

Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1798/2007, Ocolul Silvic Roşiorii
de Vede

CAEN 0220 (rev.2) –
Exploatare forestieră

Anunţ public

Reţeta genialităţii,
descoperită de oamenii

de ştiinţă

În urma unui studiu efectuat recent, experţii
au aflat că apa îmbuteliată ne face foarte mult
rău.

Cercetătorii germani au analizat conţinutul
apei îmbuteliate şi au descoperit, în urma
analizelor făcute, câteva lucruri îngrozitoare.
Specialiştii afirmă că au găsit aproape 25.000
de substanţe chimice într-o singură sticlă.
Ceea ce este şi mai crunt este faptul că aceste
substanţe chimice nu fac altceva decât să imite
efectele pe care le au produsele farmaceutice
asupra organismului nostru, scrie Unica.

Studiul a fost realizat în doua etape. Iniţial,
oamenii de ştiinţă au examinat 18 sticle de apă
din întreaga lume şi, în paralel, au testat şi apa
de la robinet. Rezultatul a scos la iveală faptul
că în apa îmbuteliată există elemente care au
interferat cu două tipuri de receptori hormonali
– estrogeni şi androgeni – într-o proporţie
cuprinsă în 60 si 90 %. Surprinzător sau nu,
apa de la robinet a trecut testul, fără a fi
descoperit niciun element nociv pentru
organismul uman.

În următoarea etapă, experţii au investigat

şi mai în detaliu şi atunci au descoperit
prezenţa celor 24.500 de substanţe chimice în
apa îmbuteliată. Fără să ni se prezinte exact
numele bombelor pe care le bem, specialiştii
susţin că aceste substanţe pot provoca boli
grave precum diabet, boli de inimă, infertilitate
sau cancer, mai arată sursa citată.

Se spune că oamenilor
cărora nu le plac florile sunt
persoane rele, însă există
anumite plante pe care foarte
mulţi dintre noi nu ar trebui să
le ţinem în casă deoarece sunt
periculoase pentru sănătate.

Aloe Vera este cunoscută
pentru puterea de vindecare
asupra problemelor de piele,
însă seva gălbuie din interiorul
frunzelor are o reacţie laxativă
dacă este ingerată.

P l a n t a s u c u l e n t
(Kalanchoe daigremontiana)
este o plată toxică pentru că
frunzele conţin un glicozid
cardiac, ce provoacă moartea
a n i ma l e l o r ş i c h i a r a
bebeluşilor care ingerează
părţi din plantă.

Datura (Datura innoxia)
este o plantă extrem de
rezistentă, dar şi toxică. O
doză mică poate duce la o
stare de intoxicaţie ce poate
dura zile întregi sau chiar
moartea.

Crizantema sunt flori
frumoase, însă un contact
prelungit cu aceste plante vă

poate îmbolnăvi de dermatită.
Ho r tens i a , mai a les

frunzele şi mugurii ei, poate
provoca vărsături, dureri
abdominale, iar persoanele
sens ib i le po t dezvo l ta
dermatită de contact când
îngrijesc planta.

Cyclama este otrăvitoare
dacă părţi din ea, respectiv
bulbii şi rizomii tuberculari,
sunt ingerate şi poate provoca
intoxicaţii care se manifestă
prin crampe, ameţeli, tulburări
circulatorii.

Iedera este o plantă de
ornament. Dacă este ingerată,
chiar şi o cantitate mică, poate
provoca dificultăţi mari în
respiraţie, convulsii, vomă,
paralizie şi chiar comă.

Pangasius, otrava care se vinde file

De ce nu e bine să bem
apă îmbuteliată

Plantele periculoase din casa ta
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S-a născut Benjamin Franklin, om politic,
inventator american (d. 1790).

S-a născut Anne Brontë, scriitoare britanică (d.
1849).

A mu r i t
G i o v ann i A l d i n i ,
fizician italian, a
cercetat procesul de
galvanizare (n. 1762).

S-a născut
Anton Pavlovici Cehov,
scriitor rus (d. 1904).

S-a născut
Nicolae Iorga, istoric,
c r i t i c l i t e r a r ,
d r a m a t u r g ,
memorialist, scriitor şi
politician român (d.
1940).

În baza legii asupra brevetelor de invenţii, se
înfiinţeazăOficiul român de invenţii.

Robert Falcon Scott, căpitan în armata britanică,
atinge Polul Sud, la o lună după norvegianul Roald
Amundsen.

A murit Mateiu I. Caragiale, scriitor român (n.
1885).

S-a născut Anton Şuteu, compozitor român (d.
2010).

A murit Sorin Titel, prozator şi eseist român (n.
1935).
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07:00 Telejurnal matinal 09:00
Pre uie te via a! 12:15 Oameni care au
schimbat Lumea 12:30 România
v zut altfel 13:00 România de teapt
13:30 M.A.I. aproape de tine 14:00
Telejurnal 15:00 Campionatele
Europene de patinaj artistic 18:00
Superconsumatorul 18:30 Oameni
care au schimbat Lumea 18:45 Clubul
celor care muncesc în România 18:50
Calea european 19:45 Sport 20:00
Telejurnal 21:00 Campionatele
Europene de patinaj artistic 22:55
Oameni care au schimbat Lumea
23:10 Enigma 01:15 Mihail Gorbaciov
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Este posibil sa
aveti dificultati pe plan
s e n t i m e n t a l s i
financiar. Din acest
motiv, sunteti indispus
s i p u t e t i de ven i
irascibil. Pastrati-va
calmul si ascultati
sfaturile prietenilor!

S-ar putea sa fiti
agitat din cauza unor
schimbari la serviciu.
Va sfatuim sa nu va
iesiti din fire. Fiti calm
cu persoana iubita!
Nu are rost sa va
c e r t a t i p e n t r u
nimicuri.

Dimineata s-ar
p u t e a s a f i t i
d e z a m a g i t d e
a t i t u d i n e a u n u i
colaborator. Nu puneti
la suflet! Va sfatuim sa
va concentrati asupra
p r o b l e m e l o r c u
adevarat importante.

S-ar putea sa fiti
dezamagit de un
prieten. Va sfatuim sa
f i t i mai prudent.
Dupa-amiaza, o ruda
bolnava va cere un
imprumut. Va linistiti
spre seara, in mijlocul
familiei.

Va enervati din
cauza un coleg de
serviciu care va face
greutati. Nu este
momentul sa luati
decizii importante. S-
ar putea sa fiti confuz
si sa nu va puteti
concentra.

Astazi este indicat
sa evitati afacerile si
intalnirile cu prietenii.
Dimineata s-ar putea
ca o ruda sa va ceara
un imprumut. Va
sfatuim sa nu o
refuzati, daca puteti.

Sunteti nervos si
aveti tendinta sa-i
criticati pe cei din jur.
Va sfatuim sa va
temperati. Aflati ca
veti primi vizita unei
rude. S-ar putea sa
incepeti pregatirile
pentru concediu.

Se pare ca va
simtiti obosit si fara
chef de munca. Va
r e c o m a n d a m s a
amanat i decizi i le
importante. Ar fi bine
sa va relaxati si sa
acordati mai mult timp
odihnei.

Aveti dificultati de
c o n c e n t r a r e l a
serviciu. Nu va lasati
prada melancoliei!
Puteti avea spor la
treburi casnice. Va
recomandam sa fiti
m a i a t e n t c u
partenerul de viata.

Nu va convine
nimic si va enervati
foarte usor. Aveti
tendinta sa cautati
cearta cu lumanarea.
Nu faceti din tantar
armasar! Cu calm si
rabdare, totul se
poate rezolva usor.

O ruda apropiata
v a d a o v e s t e
neplacuta. Nu va
ingrijorati! Problemele
sunt trecatoare. Va
sfatuim sa evitati orice
d i s c u t i e i n
cont rad ictor iu cu
partenerul de viata.

Va c e r t a t i c u
partenerul de viata,
pentru ca a cheltuit
cam mult. Ar fi bine sa
t inet i cont si de
dorintele sale. Va
sfatuim sa va menajati
sanatatea. Evitati
activitatile solicitante!

Semnificaţii istorice pentru

07:00 tirile Pro Tv 10:05
Tân r i Nelini tit 11:00 Un
milion de probleme 13:00

t i r i l e P ro Tv 1 4 :00
Mas terChef 16:00 La
Maru 17:00 tirile Pro Tv
17:30 La Maru 19:00

tirile Pro Tv 20:30 Rambo:
First Blood 22:15 Dinamita
00 :1 5 C on tac t 02 :45
Dinamita 04:30 La Maru
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08:00 Neata cu R zvan i Dani
10:50 În gura presei 12:00
Mireas pentru fiul meu 13:00
Observator 14:00 Mireas pentru
fiul meu 16:00 Observator 17:00
Acces direct 19:00 Observator
20:00 Observator special 20:30
Acasa la Coana Mare 2
22:30 Slevin: Nevinovat cu
ghinion 00:45 Nikita 02:15 Slevin:
Nevinovat cu ghinion 04:00
Acces direct 06:00 Observator
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ă
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ş 08:30 Campionul 10:00 Draga
mea prieten 12:30 tirile Kanal D
13:15 Te vreau lâng mine 15:30
Inima nu respect reguli 16:45
Teo Show 18:45 tirea zilei 19:00
tirile Kanal D 20:00 Pe banii

p rin ilor 21:30 Faci fa , faci bani
22:30 Umbrele mor ii 00:30 tirile
Kanal D 01:30 Teo Show 03:15
Umbrele mor ii 05:00 Pastila de
râs 05:30 Inima nu respect reguli
06:30 Neveste de pilo i
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07:00 Danni Lowinski 08:00
Regina cump r turi lor 09:30
Anchet militar 10:30 Fii pe faz !
12:00 Sport, diet i o vedet 12:30
Teleshopping 13:00 Mondenii 14:00
Cirea a de pe tort 15:00 Focus 15:30
Focus Monden 16:00 Regina
cump r turilor 17:00 Tr sni i din
NATO 18:00 Focus 18 19:00 Focus
Sport 19:30 Cirea a de pe tort 20:30
M rul discordiei 22:00 Mondenii
22:30 Tr sni i din NATO 23:15 Fii pe
faz ! 00:00 Anchet militar 01:00
M rul discordiei 03:00 Focus 03:30
Regina cump r turilor
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09:15 Români de succes 09:30
Acas în buc t rie 10:15 My
Name Is Earl 11:00 Bine, drag !
12:00 The Unit 13:00 Români de
succes 13:15 Zoom în 10 13:30 La
Maru 15:00 Bine, drag ! 16:00
The Unit 17:00 La bloc 18:00
M.A.S.H. 19:00 My Name Is Earl
20:00 Ferma vesel 22:00 Ogre
23:45 Pr ison Break 00:30
Misteriosul John Doe 01:15 Ogre
02:45 Pr ison Break 03:30
Misteriosul John Doe 04:15 Lumea
Pro Cinema 04:45 CineA.M.
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07:00 tirile dimine ii 07:55
Business B1 la zi 08:00 tirile
dimine ii 09:00 tirile dimine ii 09:55
Business B1 la zi 10:00 tirile
dimine ii 11:00 Evenimentul Zilei
12:00 tirile B1 13:00 Talk B1 14:00
România, acum 15:00 tirile B1 16:00
România, acum 17:00 Butonul de
panic 18:00 tirile B1 19:00
Aktualitatea B1 20:00 tirile B1 21:00
Talk B1 23:00 tirile B1 00:00 tirile
B1 01:00 Talk B1 02:40 Butonul de
panic 03:30 tirile B1 04:20
România, acum
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07:30 Suflet de gheata 08:30
Po ve t i r i a d ev ra te 0 9 :4 5
Diamantul nop ii 11:00 Maricruz
12:00 Santa Diabla 13:30 Santa
Diabla 14:30 Triumful dragostei
15:30 Suflet de gheata 16:30
Po ve t i r i a d ev ra te 1 7 :3 0
Diamantul nop ii 18:30 Maricruz
19:30 Santa Diabla 20:30 Furtuna
din adâncuri 22:30 I i ordon s m
iube ti! 00:30 Pove tiri adev rate
01:30 Furtuna din adâncuri 03:00 I i
ordon s m iube ti! 04:30 Pove tiri
adev rate 05:30 Casa Ibacka
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Actualitatea într-un zâmbet
Patru echipe luptă pentru promovarea

în liga a 5-a de fotbal judeţean. Dacă în
seria 1, campioana de toamnă, Metalul
Frăsinet a terminat turul cu 7 puncte avans
în faţa ocupantei poziţiei secunde, Voinţa
Răzmireşti, în seria a 2-a nu mai puţin de 3
echipe au şanse să termine campionatul
pe prima poziţie.

La finalul returului echipa din Beciu a
ocupat prima poziţie a clasamentului cu 24
de puncte. La doar 3 puncte distanţă s-a
clasat echipa a doua din Buzescu, iar
ultima treaptă a podiumului a fost ocupată

de Victoria Ştorobăneasa cu 20 de puncte.
În tur rezultatele au fost surprinzătoare
între cele 3 echipe. Echipa din Beciu a luat
bătaie pe teren propriu de la Rapid 2
Buzescu, scor 1-2. Tot pe teren propriu a
pierdut şi echipa din Buzescu în faţa celor
din Ştorobăneasa, scor 0-3. Şi echipa din
Ştorobăneasa a fost învinsă acasă de
echipa din Beciu cu scorul de 3-6.

Returul campionatului începe pe data
de 16 martie şi se încheie după mai puţin
de 3 luni, pe data de 11 mai.

C. DUMITRACHE

- Când dracu le citesc pe toate?

â

Etapa X – 16.03.2014

Etapa XI – 23.03.2014

Etapa XII – 30.03.2014

Etapa XIII – 06.04.2014

Etapa XIV – 13.04.2014

Etapa XV – 19.04.2014
(S mbăta Pa telui)

Etapa XVI – 27.04.2014

Etapa XVII – 04.05.2014

Etapa XVIII – 11.05.2014

Inter Purani - Viitorul Drăgăneşti Vlaşca
Metalul Frăsinet - Victoria Drăgăneşti de
Vede
Vulturii Mereni - Tineretul Rădoieşti
Flacăra 2 Talpa - Unirea Ciuperceni
Unirea Cosmeşti - Voinţa Răsmireşti

Victoria Drăgăneşti de Vede - Vulturii
Mereni
Tineretul Rădoieşti - Flacăra 2 Talpa
Unirea Ciuperceni - Unirea Cosmeşti
Voinţa Răsmireşti - Inter Purani
Viitorul Drăgăneşti Vlaşca - Metalul
Frăsinet

Vulturii Mereni - Viitorul Drăgăneşti
Vlaşca
Flacăra 2 Talpa - Victoria Drăgăneşti de
Vede
Unirea Cosmeşti - Tineretul Rădoieşti
Voinţa Răsmireşti - Unirea Ciuperceni
Inter Purani - Metalul Frăsinet

Metalul Frăsinet - Vulturii Mereni
Viitorul Drăgăneşti Vlaşca - Flacăra 2
Talpa
Victoria Drăgăneşti de Vede - Unirea
Cosmeşti
Tineretul Rădoieşti - Voinţa Răsmireşti
Unirea Ciuperceni - Inter Purani

Flacăra 2 Talpa - Metalul Frăsinet
Unirea Cosmeşti - Viitorul Drăgăneşti
Vlaşca
Voinţa Răsmireşti - Victoria Drăgăneşti
de Vede
Unirea Ciuperceni - Tineretul Rădoieşti
Vulturii Mereni - Inter Purani

Vulturii Mereni - Flacăra 2 Talpa
Metalul Frăsinet - Unirea Cosmeşti
Viitorul Drăgăneşti Vlaşca - Voinţa
Răsmireşti
Victoria Drăgăneşti de Vede - Unirea
Ciuperceni
Inter Purani - Tineretul Rădoieşti

Flacăra 2 Talpa - Inter Purani
Unirea Cosmeşti - Vulturii Mereni
Voinţa Răsmireşti - Metalul Frăsinet
Unirea Ciuperceni - Viitorul Drăgăneşti
Vlaşca
Tineretul Rădoieşti - Victoria Drăgăneşti
de Vede

Flacăra 2 Talpa - Unirea Cosmeşti
Vulturii Mereni - Voinţa Răsmireşti
Metalul Frăsinet - Unirea Ciuperceni
Viitorul Drăgăneşti Vlaşca - Tineretul
Rădoieşti
Inter Purani - Victoria Drăgăneşti de
Vede

Voinţa Răsmireşti - Flacăra 2 Talpa
Unirea Ciuperceni - Vulturii Mereni
Tineretul Rădoieşti - Metalul Frăsinet
Victoria Drăgăneşti de Vede - Viitorul
Drăgăneşti Vlaşca
Unirea Cosmeşti - Inter Purani

ş

Luptă acerbă pentru
promovarea în Liga a 5-a

Etapa X – 16.03.2014

Etapa XI – 23.03.2014

Etapa XII – 30.03.2014

Etapa XIII – 06.04.2014

Etapa XIV – 13.04.2014

Etapa XV – 19.04.2014 (Sâmbăta
Pa telui)

Etapa XVI – 27.04.2014

Etapa XVII – 04.05.2014

Etapa XVIII – 11.05.2014

Victoria Ştorobăneasa - Ciuperceni
Cernetu - Rapid 2 Buzescu
Oltul Beciu - Dunărea Islaz
Flamura Segarcea Vale - Recolta
Copăceanca
Tineretul Năsturelu - Oltul Plopii
Slăviteşti

Rapid 2 Buzescu - Oltul Beciu
Dunărea Islaz - Flamura Segarcea Vale
Recolta Copăceanca - Tineretul
Năsturelu
Oltul Plopii Slăviteşti - Victoria
Ştorobăneasa
Ciuperceni - Cernetu

Oltul Beciu - Ciuperceni
Flamura Segarcea Vale - Rapid 2
Buzescu
Tineretul Năsturelu - Dunărea Islaz
Oltul Plopii Slăviteşti - Recolta
Copăceanca
Victoria Ştorobăneasa - Cernetu

Cernetu - Oltul Beciu
Ciuperceni - Flamura Segarcea Vale
Rapid 2 Buzescu - Tineretul Năsturelu
Dunărea Islaz - Oltul Plopii Slăviteşti
Recolta Copăceanca - Victoria
Ştorobăneasa

Flamura Segarcea Vale - Cernetu
Tineretul Năsturelu - Ciuperceni
Oltul Plopii Slăviteşti - Rapid 2 Buzescu
Recolta Copăceanca - Dunărea Islaz
Oltul Beciu - Victoria Ştorobăneasa

Oltul Beciu - Flamura Segarcea Vale
Cernetu - Tineretul Năsturelu
Ciuperceni - Oltul Plopii Slăviteşti
Rapid 2 Buzescu - Recolta
Copăceanca
Victoria Ştorobăneasa - Dunărea Islaz

Flamura Segarcea Vale - Victoria
Ştorobăneasa
Tineretul Năsturelu - Oltul Beciu
Oltul Plopii Slăviteşti - Cernetu
Recolta Copăceanca - Ciuperceni
Dunărea Islaz - Rapid 2 Buzescu

Flamura Segarcea Vale - Tineretul
Năsturelu
Oltul Beciu - Oltul Plopii Slăviteşti
Cernetu - Recolta Copăceanca
Ciuperceni - Dunărea Islaz
Victoria Ştorobăneasa - Rapid 2
Buzescu

Oltul Plopii Slăviteşti - Flamura
Segarcea Vale
Recolta Copăceanca - Oltul Beciu
Dunărea Islaz - Cernetu
Rapid 2 Buzescu - Ciuperceni
Tineretul Năsturelu - Victoria
Ştorobăneasa

ş

Program Retur
Liga a-VI-a Seria 1

Program Retur
Liga a-VI-a Seria 2

- Sunt poliglot, c-am făcut războiul!
Doar nevasta nu pot s-o traduc...

Fiecare cu respectul lui

Întrecere de pietoni


