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FERICIRE... FERICIRE... 
CU CHIRIE !CU CHIRIE !
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Chiria este cuvânt de ordine în zilele aces-
tea: cei cu adăpostul asigurat trebuie s-o procure
mai din timp, înainte de 15, când ei primesc
salariul după această dată, elevii care se
încumetă să studieze la oraș caută și tot caută
chirii mai mici pentru că ai lor se plâng mereu de
bani, studenții, deh, ca mai cu pretenții ar vrea și
slănină și făină, și camere single, și protecție, și
câte și mai câte. Ochii văd, inima cere,visul de
studiu adevărat e doar la unii, pentru că marea
majoritate crede că e bine să ai o facultate, dar,
oricum, e greu de slujbă în țară, deci pofta... dacă
vine, învățând. Cei mai mulți ar învăța la sfântul
așteaptă și cred că relațiile tinerești trebuie să-i
preocupe, mai trag câte o beție, ba unii și câte o
iarbă, dulceața fructului oprit, chiar dacă acasă
au situație materială grea. Mai greu e pentru cei
de la țară.

Despre talente... ce-am putea spune. Că e o
neîncredere nemaipomenită în cei care trebuie să
vină în locurile consacraților, generată și de lipsa
lecturilor aplicate și de condiții mai mult sau mai
puțin precare de viață. Ar fi cam următoarele
stări generale:

1. „Să fac ce-oi face și să plec... peste.” Se
uită că nici acolo nu-s colacii pe drumuri și chiar
cu ceva facultăți, tot slugi ajung.

2. „Ori cu facultate, ori cu liceul... tot n-am
de muncă”.  Și atunci flăcăul nostru drag (ori
„zâna”) bate berbunca, pierde timpul, așteaptă
pensia, speră la ajutorul social, adică nu
muncește.

3. Tineretul român plătește acum o „chirie”
pentru dezorientare și poftă de muncă. Deci pier-
dem materie cenușie, vigoare omenească,
speranțe serioase pentru ziua de mâine.

4. Cel mai greu e la țară, cu populație
îmbătrânită, cu lipsa de productivitate și de
profit. Fericire pe acolo nu se găsește nici cu...
chirie.

Încă n-am ajuns la forma cea mai grea
când și sufletul e de închiriat. Ne-au adus la sapă
de lemn guvernanții ăștia și suntem pe același
drum al neputinței și lipsei de orizont.

Vedeți dumneavoastră, sunt destule lucruri
pe care nu le putem lua cu chirie, și, sigur, nici-
cum nu putem închiria... fericirea.
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ACEȘTI INCURABILI VISĂTORI:

Profesorii

Mai întâi a fost învățămân-
tul bisericesc. Având nevoie de
predicatori toate religiile și-au
pregătit discipoli.

„Școala de românie și
lătinie” (N.Iorga) din Moldova era un
început de învățământ laic cu origini
înnegurate. Era un act de mare curaj
chiar dacă pleaca tot de pe lângă
mănăstiri. Regulamentul Organic
(1832) stabilește bazele învățămân-
tului în limba română după
învățământul de casă și școlile
boierești.

Prima școală publică în
Vaslui s-a deschis în dec. 1841, după
ce cu aproape un deceniu înainte
exista la Bârlad și din 1833 la Huși.

Luna septembrie marchează
reunirea școlarilor de pretutindeni. Pe
11 am fost martori la deschidere la
școala 7, Liceul „Emil Racoviță” și
Școala  „M. Eminescu” observând
pregătiri, emoții, păreri de rău,
bucuriile începuturilor. Și
VISĂTORII INCURABILI,
EDUCATORII.

„Vom obține rezultate mai
bune în următorul an școlar” zice
directorul Școlii „C. Motaș”, prof.
Petru Sadagurschi „am avut succese
excepționale dar vor fi și mai mari în
2018, anul centenarului” declară
profesor Lauriana Cocuz. „Liceul
„Emil Racoviță” e un liceu de top
din județ și din țară. N-ați greșit
alegându-l” îi încuraja pe noii elevi
doamna Manuela Chirilă, directoarea
adjunctă.

Profesorii-visători, elevii
sunt realizatorii acestor visuri ale
unui corp profesoral de elită din
Vaslui. Dacă cei mai buni vor rămâne
în țară, toată România are de câștigat.

�

Reporter: Bine v-am găsit
domnule director. Iată, ne aflăm
astăzi la deschiderea unui nou an
școlar la Școala numărul 7

„Constantin Motaș”, unde directorul
este la datorie. De câți ani sunteți
director?

Director: De aproape 8
ani.

R: Aveți emoții după 8 ani?
D: Emoțiile nu dispar

niciodată.
R: De ce?
D: Sunt niște lucruri nor-

male, mai ales la început de an
școlar.

R: Câți copii aveți în Școala
Gimnazială „Constantin Motaș”?

D: Vreo 400 de elevi.
R: Aveți clase paralele?
D: Avem și clase paralele.
R: Aveți și grădiniță?
D: Avem și grădiniță. Ca

structuri avem trei grădinițe:
Grădinița nr. 11 unde avem o
grupă cu program normal și două
cu program prelungit, la Viișoara
avem o grupă cu program normal
și la Bahnari o grupă cu program
prelungit. La ciclul primar avem în
locația școlii 7 cinci clase, deci
pregătitoare, clasa a I-a, a II-a, a
III-a, a IV-a. La  Viișoara avem o
clasă simultan, tot la ciclul primar,
iar la Bahnari tot o clasă simultană.
La gimnazial avem aici în sediu și
două clase la Viișoara, două clase
sunt de clasa aV-a deci paralele,
două clase de a VI-a, de clasa a VII-
a una sinură iar de clasa a VIII-a,
două.

R: Ați avut excedent de
spațiu de ați închiriat pentru o școală
sanitară?

D:  Avem la etajul trei
câteva săli de clasă pe care le-am
închiriat unității școlare pe care ați
amintit-o dumneavoastră.

R: Cu ce gânduri, ambiții,
plecați anul acesta la munca de
director și de profesor?

D: Plecăm cu sperața că
rezultatele pe care le vom obține
anul acesta vor fi mai bune decât
cele din anul anterior.

R: Atunci mă obligați să vă
întreb, ce rezultate ați avut anul tre-
cut?

D: Am avut procentul de
promobabilitate la examenul de
evaluare națională în jur de 80%.
Nu știu cifra exactă că m-ați luat pe
neașteptate. Elevi repetenți doi, iar
toți cei care au terminat clasa a

VIII-a sunt cuprinși în
învățământul profesional sau cel
liceal. Rezultatele spunem noi că nu
sunt extraordinare dar ne
mulțumesc.

R: Unii dintre directori se
mândresc, se prezintă cu tot felul de
olimpici, tot felul de învingători la
nivel de județ, la nivel de țară.

D: Și noi am avut copii
care au participat la olimpiade.
Într-adevăr anul acesta nu am avut
copii  care să obțină premii dar
rezultatele ne mulțumesc.

R: Deci în 2017-2018 adie
vânt de performanță la Școala nr. 7?

D: Da, sperăm.

�

Reporter:  Ne aflăm la
Școala gimnazială „Mihai
Eminescu”. Școala are o directoare
nouă, Lauriana Cocuz, directori
adjuncți noi și elevi noi. Câți elevi
aveți, doamnă director?

Director: În acest an
școlar avem un număr de 659 de
elevi. 389 la ciclul primar și 270 la
gimnazial.

R: De cine este alcătuită
echipa de conducere acuma?

D: Subsemnata, director
Lauriana Cocuz, profesor de limba
română și director adjunct,
domnul profesor de matematică,
Nemțeanu Marius.

R: Câte cadre didactice aveți
anul acesta?

D: Avem 54 de profesori și
învățători.

R: Toți sunt titulari?
D: Nu. Sunt doi profesori

tineri detașați care nu sunt încă
titulari ai școlii noastre.
Funcționează prin detașare.

R: Au trecut primele emoții
de la deschiderea festivă a anului. Cu
ce gânduri plecați acum în noul an
școlar?

D: Important pentru noi
este să menținem aceeași
perfomanță sau, dacă nu, chiar să o
îmbunătățim. La anul dorim să
avem măcar tot 4 șefi de promoție
cum am avut și în acest an școlar, să
avem rezultate deosebite la
Evaluarea Națională. În acest an
am avut 2 copii care au obținut
media 10 și au fost premiați în
cadru festiv de către doamna
inspector general, domnul Primar
și domnul Prefect. Dorim ca și în
acest an copiii să participe la mai
multe activități, proiecte,
concursuri, olimpiade școlare.
Sperăm să nu ne mai plece elevii
deoarece problema noastră este că

noi nu avem spațiul necesar ca toți
elevii să învețe dimineața.

R: Să înțeleg că aveți și
pierderi?

D: Da, am avut și pierderi.
R: Abandon școlar ați avut?
D: Abandon școlar nu. Nici

nu se pune problema. Pomovabili-
tatea în școala noastră este de
100%.

R: În plus sunteți o școală de
top.

D: Da anul acesta am
obținut locul I pe județ la evaluarea
națională.

R: Plecați cu destulă ambiție
să faceți rezultate mai bune decât
anul acesta.

D: Ca în fiecare an noi ne
dorim mai mult și speră să ne ajute
Dumnezeu.

R: Noi vă dorim succes.

�

„Dragi elevi, dragi profesori
oficialități și părinți. Este prima zi de
școală și bănuiesc că pentru fiecare
dintre noi această primă zi de școală
are un impact deosebit.

Începem cu cei din clasa a
IX-a, boboceii noștri care suntem
foarte bucuroși că au venit la noi la
liceu. Sunt printre cei mai buni elevii
din oraș și vreau să vă spun că avem
doi elevi intrați cu media 10. Vă
asigur că ați ales foarte bine pentru că
pe lângă profesorii foarte bine
pregătiți din acest liceu și pe lângă
condițiile pe care vi le oferă liceul, să
știți că aici o să vă simțiți ca acasă. 

Clasele a X-a și a XI-a cred
că nu sunteți mulțumiți că a început
așa de repede școala, mai mergea o
săptămână, nu? Eu sunt convinsă că
sunteți bucuroși că ați venit la școală
să vă întâlniți cu colegii voștri, cu
diriginții, cu profesorii și veți fi la fel
de buni cum ați fost și anul școlar
trecut și veți obține la fel rezultate
foarte bune.

Pe elevii de clasa a XII-a îi
așteaptă un moment foarte, foarte
greu. Aveți foarte mult de învățat. Pe
lângă aceasta ar trebui să suportați
dojenile părinților voștri, mustrările
părinților voștri și a profesorilor. Să
știți că niciodată nu o să li se pară că
învățați destul de mult. Vă vând un
pont, tot o să fie nemulțumiți și tot o
să  țipe la voi că nu învățați cât ar
trebui. De aceea trebuie să aveți mai
multă răbdare pentru că aveți un
drum foarte greu de parcurs. Aveți de
doborât recordul pe care colegii
voștri de clasa a XII-a l-au făcut prin
procentul de promovabilitate pe care
l-au obținut la Bacalaureat. Din

promoția curentă să știți că promov-
abilitatea a fost de 96,5 la
Bacalaureat. 

Dragilor mei colegi, le urez
un an foarte bun, un an fructuos în
care să aibă rezultate la fel de bune ca
și până acum și să fie mulțumiți de
elevii pe care îi vor avea.” a spus în
cuvântul de deschidere a noului an
școlar directorul adjunct al Liceului
„Emil Racoviță”, Manuela Chirilă.

�

Prezent la deschiderea
noului an școlar de la Liceul „Emil
Racoviță”, a fost și prof. dr. Dumitru
V. Marin, directorul Grupului de
presă CVINTET TE-RA, care  a ținut
și o scurtă cuvântare ca fost cadru
didactic al acestui liceu.

„Trebuie să știți că atunci
când aici erau bălării, eram prezent.
Am activat mulți ani la această școală
și am predat limba română așa că în
mod necesar și normal trebuie să am
o anume simțire pentru acest liceu.
Am servit și servesc limba română.
Atenție! Limba română  este într-un
proces de transformare
nemaipomenit. Această limbă este
supusă unui atac criminal mai ales pe
partea tehnică. Sunt în continuare
slujitor în bătălia aceasta pentru
limba română prin revista
internațională Meridianul Cultural
Românesc și prin ziarul pe care unii
dintre dumneavoastră l-ați văzut, l-ați
citit și probabil că îl veți citi în con-
tinuare. Ziarul a împlinit 21 de ani,
revista este mai tânără dar se
difuzează în 4 continente așa că în
bătălia aceasta pentru limba română
vă chem pe toți să faceți în așa fel
încât și urmași voștri să poată să
spună că pot vorbi în deplină
siguranță limba română. Tuturor vă
urez succes în noul an școlar.” a spus
în discursul său prof. dr. Dumitru V.
Marin.
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Conducere nouă la Colegiul
Agricol ,,Dimitrie Cantemir”

din Huși!
La sfârșitul săptămânii

trecute, în prezența  primarului Ioan
Ciupilan, dar și a inspectorului gene-
ral al ISJ Vaslui, prof. Gabriela
Placintă, la  Colegiul Agricol
,,Dimitrie Cantemir” din Huși au
avut loc importante schimbări cu
privire la colectivul de conducere al
unității.

Directorul, prof. Artene
Irimia, ajuns la vârsta de pensionare,
s-a pensionat. Pe postul rămas
vacant,   s-a decis ca la conducerea
Colegiului să vinș profesoara de isto-
rie,  Marinela Vasilescu. În funcția de
director adjunct a fost numită profe-
soara de biologie Ana-Maria Sârbu.
Au avut loc și alte propuneri în
cadrul discuțiilor. ,,S-a venit cu ideea

ca în funcția de director să fie reales
profesorul Theodor Botezatu, cel
care a detinut ani la rând, frâiele sco-
lii”, ,,Ar fi trebuit ca în fruntea scolii
sã fie, totusi, cineva cu pregătire în
domeniul agriculturii, mai ales că
este de condus si o fermă a școlii”, au
spus contestatarii. În replică, acestora
li s-a spus că cele două profesoare

sunt persoane bine pregătite, iar
Marinela Vasilescu are experiență
managerială, întrucât a detinut în
ultima perioadă functia de director
adjunct. În ceea ce priveste ferma
Colegiului, autoritătile locale
avansează posibilitatea ca, mai
devreme sau mai târziu, aceasta să fie
scoasă de sub administrarea școlii.

Petru DAVID

13 septembrie – Ziua
Pompierilor Militari

La sfârşitul lui februarie
1848, în urma unor sângeroase
mişcări de stradă, regele Franţei,
ajuns pe tron în urma Revoluţiei din
iulie 1830, este silit să abdice.
Conflictele apărute între
protagoniştii evenimentelor şi
agitaţia tot mai crescândă a maselor
de muncitori din Paris, cauzează la
sfârşitul lui iunie 1848, violente lupte
de stradă. Unda de şoc revoluţionară
din Franţa se propagă rapid în
imperiul austriac, statele germane şi
în Principatele Române.
În Ţara Românească, Revoluţia s-a
declanşat în iunie 1848. După trei
luni de conflicte, la 13 septembrie
1848 a avut loc Bătălia din Dealul
Spirii, ultima confruntare armată
disputată pe teritoriul românesc
dintre structuri militare ale Ţării
Româneşti şi un corp de armată
otoman.

Astfel Compania de
Pompieri București sub comanda
Căpitanului Pavel Zăgănescu s-a
angajat în lupta cu otomanii, care, de
douăzeci de ori mai numeroşi, au
pătruns în oraş prin bariera Dealul
Spirii. În cursul luptei inegale, dar
eroice, ostaşii formațiunii de
pompieri bucureșteni, au asaltat
artileria duşmană. Au căzut în
această eroică bătălie mai mult de
jumătate din efectivul companiei de
pompieri.

Recunoaşterea faptului că
13 septembrie 1848 este unul dintre
cele mai semnificative momente din
tradiţiile de luptă ale armei
pompierilor a fost unanimă,
indiferent de epocile istorice şi
regimurile politice prin care a trecut
ţara.

Drept urmare, ziua de 13
Septembrie a fost sărbătorită dintot-
deauna, ca fiind Ziua Pompierilor din
România însă, a fost oficializată prin
legea nr.121/1996 privind
organizarea şi funcţionarea Corpului
Pompierilor Militari, dar şi prin
H.G.R. nr.1490/2004 privind apro-
barea Regulamentului de organizare
şi funcţionare a Inspectoratului
General pentru Situaţii de Urgenţă.

Pe latura din față a
Monumentului Eroilor Pompieri este
fixată o placă de bronz cu inscripția:
“Luptătorilor de la 13 septembrie
1848, poporul român recunoscător,
MDCCCL (1900)”. Pe latura opusă
este fixată o altă placă de bronz, pe
care scrie: “În aducerea aminte a
luptei susținută în acest loc de

pompierii Bucureștilor, comandați de
către căpitanul Zăgănescu, și de
Batalionul II din Reg. 2 linie sub
comanda col. Radu Golescu contra
unei divizii de armată turcească
comandată de Kerim Pașa”.

Astfel se cuvine, ca în
fiecare an, la data de 13 Septembrie
să cinstim memoria, curajul şi
devotamentul înaintaşilor care şi-au
dat viaţa în Bătălia de la Dealul
Spirii.

Pentru a marca acest eveni-
ment, ieri, între orele 09.00 – 12.00
au fost organizate o serie de
activității dedicate Zilei Pompierilor
din România, cum ar fi ateliere de
prezentare a tehnicii de intervenție,
exerciții demonstrative, puncte de
informare preventivă,  precum și
activități de ”porți deschise”, unde au
fost așteptați toți cetățenii din Vaslui,
Bârlad, Huși, Negrești, Murgeni și
Ivănești, în subunitățile de
intervenție și punctele de lucru.
Expoziția de tehnică și echipamente a
fost la sediul Detașamentului de
pompieri Vaslui, Punctul de lucru
Casa Armatei, Detașamentul de
pompieri Bârlad, Secția de pompieri
Huși și Parc Rodina Huși.

”13 septembrie rămâne un
reper și una dintre cele mai impor-
tante date pentru arma pompierilor.
Aniversăm 169 de ani de la lupta
eroică purtată, la 13 septembrie 1848,
de Compania de Pompieri din
Bucureşti împotriva trupelor
otomane venite să înfrângă mişcarea
revoluţionară română.
Și în județul Vaslui putem vorbi
despre tradiție în această armă. Prima
comandă pojornicească ia ființă la
Bârlad în anul 1841, urmat de Huși în
anul 1850, iar la Vaslui despre
pompieri se vorbește încă de la 1852.
Pompierii de azi, aflaţi în slujba
comunităţii, sunt demni urmaşi ai
eroilor de atunci. Cu devotament,
curaj şi profesionalism, îşi fac datoria
zi de zi, faţă de cetăţeni. Fie că este
vorba despre incendii, inundaţii,
alunecări de teren, înzăpeziri sau
accidente rutiere, echipajele
Inspectoratului pentru Situaţii de
Urgenţă sunt mereu la datorie.
Aceștia sunt adevărați eroi, care
merită respectul, încrederea şi
recunoştinţa noastră.” transmite
prefectul județului Vaslui, Eduard-
Andrei Popica.

Balada unui
greier mic

de George TOPÂRCEANU

Peste dealuri zgribulite,
Peste ţarini zdrenţuite,
A venit aşa, deodată,
Toamna cea întunecată.

Lungă, slabă şi zăludă,
Botezând natura udă
C-un mănunchi de ciumafai, –
Când se scutură de ciudă,
Împrejurul ei departe
Risipeşte-n evantai
Ploi mărunte,
Frunze moarte,
Stropi de tină,
Guturai…

Şi cum vine de la munte,
Blestemând
Şi lăcrimând,
Toţi ciulinii de pe vale
Se pitesc prin văgăuni,
Iar măceşii de pe câmpuri
O întâmpină în cale
Cu grăbite plecăciuni…

Doar pe coastă, la urcuş,
Din căsuţa lui de humă
A ieşit un greieruş,
Negru, mic, muiat în tuş
Şi pe-aripi pudrat cu brumă:

– Cri-cri-cri,
Toamnă gri,
Nu credeam c-o să mai vii
Înainte de Crăciun,
Că puteam şi eu s-adun
O grăunţă cât de mică,
Ca să nu cer împrumut
La vecina mea furnică,
Fi’ndcă nu-mi dă niciodată,
Şi-apoi umple lumea toată
Că m-am dus şi i-am cerut…

Dar de-acuş,
Zise el cu glas sfârşit
Ridicând un picioruş,
Dar de-acuş s-a isprăvit…
Cri-cri-cri,
Toamnă gri,
Tare-s mic şi necăjit!



aaccttuuaalliittaattee    www.tvv.ro4 Meridianul, joi, 14 septembrie 2017

Berbec  (21 mar - 20 apr)

Taur   (21 apr -  21 m a i )

Gemeni  (22 mai  -  21 iun)

Rac (22 iun - 22 iul)

Leu (23 iul - 22 aug)

Fecioară (23 aug - 22 sept)

H O R O S C O P
14 sept.  2017  20 sept. 2017
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Meridianul

Cultural

Românesc

O perioadă dinamică, inte
resantă, cu multe drumuri

pe distane scurte și cu dialoguri de
anvergură. Forfota din preajmă te
poate obosi mult, de aceea selectează
priorităile și evită flecărelile. Este
posibil să fii nevoit a te înscrie la un
curs de perfecionare profesională sau
să reiei o secvenă de învăare care a
rămas fie nefinalizată, fie trebuie lua
tă de la capăt. În orice situaie te vei
afla vei reuși să te descurci excelent.

Stările tale de spirit fluctuea
ză mult la începutul săptă

mânii, astfel că îi poate fi dificil să
relaionezi cu ceilali sau să te implici
în activităile cotidiene. Ești foarte in
fluenat deocamdată de ceea ce se pe
trece acasă, cu membrii familiei. Sunt
momente pasagere pe care le poi ges
tiona foarte bine cu puin efort și
bunăvoină. Financiar se întrezăresc
noutăi, fie că este vorba despre pri
mirea drepturilor salariale, a unei
prime, a unui favor, fie apar
informaii preioase despre muncă.

La începutul perioadei ești
retras și orientat numai spre

treburile tale personale. Sunt mo
mente bune pentru a te gândi pe înde
lete la situaiile și relaiile în care ești
implicat. Revelaiile din aceste zile te
vor ajuta să iei deciziile corecte și să
privești obiectiv în jurul tău. Sănă
tatea este vulnerabilă pe segmentele
ficatului, pe șolduri, coapse și pe sis
temul respirator, astfel încât fii pru
dent și îngrijeștete corespunzător. În
a doua parte a săptmânii te vei simi
mai bine, revenind în mijlocul iure
șului cotidian cu fore proaspete.

Este o mare provocare săi
intre cineva în voie în pri

ma parte a săptămânii. Stările de spi
rit i se schimbă frecvent, astfel că și
ie îi este dificil să menii un ritm
constant atât în relaii, cât și în tre
burile cotidiene. Mentalitatea ta este
în continuă schimbare și de aici apar
tot soiul de revizuiri ale deciziilor an
terioare, răzgândiri privitoare la ches
tiunile domestice și la relaiile fami
liale. Implicăte serios în ceea ce ai de
făcut. Primești bani, probabil salariul,
dar și cadouri sau favoruri.

Ești foarte implicat în activi
tăile de la serviciu, dar în

cele de anvergură în care ochii și ure
chile celorlali sunt numai la tine. Și
totuși există amănunte care te necă
jesc vizavi de statutul tău socio
profesional și de imaginea pe care o
au ceilali despre tine. Fii prudent,
evită discuiile contradictorii și
susinei opiniile și planurile cu
fermitate. Până la urmă totul se
desfășoară în favoarea ta, iar dovezile
în acest sens vor apărea discret.
Prietenii îi oferă idei bune.

La locul de muncă se întreză
rește multă forfotă. Ești în
centrul ateniei șefilor, alii se

bazează foarte mult pe tine, iar tu te
vei simi foarte bine că ești băgat în
seamă și apreciat ulterior pentru efor
turile depuse. Totuși, pentru că men
talul îi este răscolit este posibil să fii
subiectiv în felul în care decizi cum
să procedezi. Detașeazăte, lasăte că
lăuzit de instinct și ai încredere că
totul va fi foarte bine. Providena te a
jută din umbră. Controleazăi mani
festările, pentru că ești foarte com
bativ, dorind să muii din loc. Prie
tenii îi sunt alături, ai muli admira
tori și susinători la serviciu.

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC   

SC COMPANIA DE UTILITĂ�I PUBLICE SA, Bârlad,
efectuează activităi de dezinsecie, dezinfecie și deratizare la cele mai
mici preuri. 

Substanele utilizate de către noi, sunt aprobate de Ministerul
Sănătăii,  conform Regulamentului Naional al produselor Biocide. 

Conducerea S.C. CUP S.A. 

POLIȚIA ESTE ALĂTURI 
DE ELEVI

Pe 11 septembrie a.c.,
aproximativ 400 de poliţişti din
cadrul Inspectoratului de Poliţie al
Judeţului Vaslui sau aflat în
stradă, în zona şcolilor şi liceelor,
cu ocazia începerii noului an
şcolar.

Poliţişti de ordine publică,
de la rutieră, prevenire şi poliţişti de
la alte structuri, vor acţiona,
suplimentar faţă de dispozitivul
curent, în zona şcolilor şi liceelor din
întregul judeţ, pentru prevenirea și
combaterea faptelor care afectează
climatul de siguranţă publică.

În anul şcolar 20172018,
măsurile pe care le vor lua poliţiştii
sunt structurate pe trei paliere: 

• prevenirea prin acţiuni
educative;

• verificarea modului de
supraveghere şi pază a unităţilor
şcolare în conformitate cu
prevederile Legii nr. 333/2003 şi
acordarea sprijinului de specialitate;

• activităţi pentru
menţinerea ordinii publice,
intervenţia în cazul evenimentelor
produse în perimetrul unităţilor
şcolare, sesizate prin „112” şi
combaterea absenteismului şcolar.

Poliţiştii, în parteneriat cu
unităţile de învăţământ, cu
reprezentanţii organizaţiilor de
părinţi şi cu autorităţile publice cu

atribuţii în domeniu, vor continua să
acţioneze pentru îmbunătăţirea
siguranţei şcolare. Pentru prevenirea
evenimentelor negative şi evitarea
comportamentelor de risc victimal
sau infracţional, poliţiştii vor organi
za pentru elevi diferite activităţi

preventiveducative. Astfel, poliţiştii
de prevenire şi proximitate vor fi
prezenţi la orele de dirigenţie, pentru
a oferi elevilor sfaturi şi recomandări
preventive, care să îi ajute săşi
protejeze bunurile şi integritatea
fizică sau să gestioneze eventualele
conflicte în care sunt implicaţi. 

Pentru ca noul an şcolar să
înceapă și să decurgă în linişte şi
siguranţă, fiecare unitate de
învăţământ va fi inclusă în itinerariile
de patrulare auto şi pedestre ale
poliţiei.

Echipajele de poliţie vor fi
prezente, zilnic, în zona şcolilor, în
intervalele orare în care se efectuează
intrarea şi ieşirea de la cursuri a
elevilor, fiind supravegheate în
permanenţă traseele de deplasare a
elevilor.

De asemenea, poliţiştii de la
rutieră vor fi prezenţi în apropierea
şcolilor, pe arterele de circulaţie
intens tranzitate, pentru asigurarea
fluenţei şi siguranţei traficului rutier
la orele de maximă afluire a elevilor.

SE ÎNTRERUPE FURNIZAREA APEI
POTABILE LA BÂRLAD

Ca urmare a solicitării Eon
Energie de a întrerupe furnizarea
energiei electrice la Uzina de Apă
Bârlad, se va întrerupe furnizarea
apei potabile în data de joi
14.09.2017 între orele 912, fiind
afectate urmatoarele zone de consum
din reeaua de distribuie:

 zona Gară  lipsă presiune;

 zona Lirei  lipsă presiune;
 partial zona Centrală  pre

siune redusa;
 partial zona Bdul

Epureanu  presiune redusa;
 zona Cinema Bârladul 

lipsă presiune.
 cartier MunteniPodeni –

presiune redusă.
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Scorpion (23 oct - 21 nov)

Săgetător  (22 nov -  20 dec)

Capricorn (21 dec -  20 ian)

Vărsător (21 ian - 20 feb)

Peşti  (21 feb - 20 mar)
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Debutul perioadei îi rea
mintește de cheltuielile co

mune cu alii. Este nevoie să achii
facturi, taxe, servicii sau să rela
ionezi cu instituiile financiare, fie
pentru a te informa, fie pentru a a
chita datorii vechi. Un prieten te
poate sfătui de bine vizavi de seg
mentul financiar. Dorina de elevare
sufletească este la cote mari, astfel
că te vei orienta spre activităi
culturale și demersuri intelectuale.

Relaiile parteneriale sunt
anoste la începutul perioa

dei, fiind nevoit să le acorzi atenie
și eforturi. Prudenă și detașare, în
trucât sunt momente pasagere. In
tervin cheltuieli comune cu alii, pe
facturi, servicii, taxe și investiii. U
nii doresc în secret să profite de pe
urma veniturilor sau bunurilor tale,
deci verifică atent fiecare cheltuială
și nu te lăsa impresionat de mof
turile celorlali.Vizionarea unei pie
se de teatru, a unui film sau partici
parea la seminarii pe teme filozifice.

Ești tentat în a te implica în
multe activităi la serviciu,

însă ar fi bine să alegi priorităile.
Colegii nu te susin, astfel că vei fi
nevoit să te descurci singur. Relaiile
parteneriale, mai ales cele profesio
nale te solcită din plin. Unele se pot
revizui, altele se pot finaliza, dar
cumva se rezolvă aspectele care tre
nează demult și care te in în loc.
Este rost de colaborări noi la locul
de muncă, mai ales coloborări pro
puse de șefi sau de persoane cu au
toritate din instituiile conexe.

O perioadă cu multă forfotă
în sfera profesională. La ser

viciu va trebui să rezolvi treburi ur
gente și mai ales să te bazezi numai
pe forele tale. Dozeazăi eforturile,
pentru că sănătatea este vulnerabilă,
existând riscul să obosești rapid. Pot
intra în discuie niscai consultaii,
analize medicale sau planuri pentru
intervenii chirurgicale. Relaiile cu
partenerul de viaă și cu cei de afa
ceri sunt dinamice, fiind momente
bune pentru a discuta amănuntele
activităilor comune, dar și pentru a
aborda planuri de viitor. 

În plan familial există ani
mozităi, dar cu puin efort

pot fi depășite cu bine. �ine cont de
nevoile și sfaturile membrilor fa
miliei, pentru că te ajută să menii un
echilibru între planul socio
profesional și cel personal. Relaiile
sentimentale îi vor da de gândit,
pentru că intervin discuii cu per
soana iubită sau cu copiii pe tema
cheltuielilor comune. Cei dragi vor
dori să profite de pe urma veniturilor
tale, aspect păgubos de ambele pări.
Revin în atenie fie datorii vechi, fie
discuii despre bunuri sau moșteniri. 

Ești foarte solicitat acasă,
alături de membrii familiei.

Se pare că vor reveni în discuie
chestiuni privitoare la moșteniri, la
obiecte de patrimoniu sau legate de
modul de administrare a unei afaceri
de familie. Se recomandă prudenă
și discernământ, pentru că unii
membri sau unele rude vor depune
eforturi săși atingă numai obiec
tivele personale. Treburi gospodă
rești, reparaii curente, vânzări, achi
ziionări de bunuri valoroase. Rela
iile sentimentale sunt dinamice.

Locuri de muncă
în Vaslui

 SC C&A CONSULTING SRL 2 sudori electric și autogen, 3 insta
latori sanitar

 SC TRANSURB SA 1 inginer electronist, 1 electrician auto, 1
impegat autocoloana, 1 consilier juridic

 SC BODEN RAT SRL 1 secretară
 SC BENAVI SRL 2 spălători vehicule
 SC ROMOLD SRL 2 economiști contabili, 2 juriști, 5 ingineri

electronica/ telecomunicaii, 2 muncitori construcii
 SC HOSLEG SRL 1 gestionar
 SC BURINST GAZ SRLD 1 inginer proiectant instalaii, 1 insta

lator
 SC SAFIR SRL Valeni 1 inginer Mecanic, 1 inginer electronist, 2

sudori, 2 instalatori, 2 electricieni, 9 ambalatori manual
 SC ECOMATIX MOBILI SRL 1 vopsitor, 3 tâmplari
 SC MICO SOROCABA SRL 2 lucrători comerciali , 1 șofer, 1

contabil
 SC ORISTE COM SRL 1 lucrător comercial
 SC SCIR SA 4 zidari, 4 dulgheri, 4 muncitori necalificai
 SC ROXCOFY SRL 1 ospătar, 1 ajutor bucătar
 SC CADIMOROZ SRL 1 gestionar
 SC FIBERPLUS SRL 1 tehnician telecomunicaii
 SC AXXA EXPEDITII SRL 1 declarant vamal
 SC VASCAR SA 1 economist/contabil, 1 inginer industria

alimentară, 1 muncitor secie preparare
 SC CONFECTII SA 5 confecioneri, 5 muncitori necalificai în

confecii
 SC PANCOBIL SRL 5 muncitori necalificai
 SC TRUST ELECTROM SA 2 electricieni, 1 lăcătuș, 2 muncitori

necalificai
 SC NICPINO SRL 1 lucrător gestionar
 ASOC. DE PROPRIETARI NR.17 2 femei de serviciu
 SC MOBEXIMZAM CO SRL 5 tâmplari universali, 5 muncitori

necalificai

Locuri de muncă
în Bârlad

 SC ALMCONSTRUCTTEX SRL 1 dulgher (exclusiv restaura
tor), 1 fierar betonist, 1 sudor manual cu arc electric

 SC AMS SEMI SRL 1 inginer de sistem în informatică
 SC ANDRAVISAGE SRL 5 operatori confecioneri industrial

îmbrăcăminte din esături, tricotaje, materiale sintetice
 ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.16 1 femeie de serviciu
 SC BADEMIR SRL 3 circulariști la tăiat lemne de foc, 2 fasonatori

cherestea, 3 gateriști la tăiat bușteni, 5 manipulani mărfuri, 1 motorist la
motoagregate și mașini în silvicultură, 2 șoferi autocamion/mașină de mare
tonaj, 2 tractoriști

 SC CAPSA SRL 2 cofetari, 1 ospătar (chelner), 1 vânzător
 SC CONFECTII SA 10 operatori confecioneri industrial

îmbrăcăminte din esaturi, tricotaje, materiale sintetice, 5 muncitor
necalificai în industria confeciilor

 SC GEOELLA EXCHANGE SRL 1 casier valută
 SC GIRELI SRL 1 asistent manager, 1 secretară
 SC IORGU SRL 1 brutar, 2 muncitori necalificai în agricultură
 MUZEUL VASILE PARVAN BARLAD 1 bibliotecar (studii supe

rioare), 1 desenator artistic (studii medii), 1 electrician de întretinere în
construcii, 2 gestionari custode sala, 2 îngrijitori clădiri, 1 muzeograf, 10
paznici, 1 referent, 1 servant pompier, 5 supraveghetori muzeu, 1 conservator
opere de artă și monumente istorice (studii superioare)

 PRIMARIA MUNICIPIULUI BIRLAD 1 șef birou instituie
publică

 SC RULMENTI SA 1 maistru mecanic
 SOCIETATE PENTRU LUCRĂRI DE DRUMURI ȘI PODURI

REISER  SA 1 șef sector (secie) drumuripoduri, 1 șofer de autoturisme și
camionete

 SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA "ELENA BELDIMAN"
BARLAD 4 asisteni medicali generaliști, 1 fochist la cazane de apă caldă și
cazane  de abur de joasă presiune, 1 liftier

 SC VIAEDEN IMPEX SRL 1 vânzător

REȚINUȚI  PENTRU COMITEREA
MAI MULTOR INFRACȚIUNI  

DE FURT
Patru bărbaţi, cu vârste

cuprinse între 18 și 28 de ani,
bănui�i de comiterea mai multor
infrac�iuni de furt, respectiv furt
calificat, au fost reţinuţi de către
poliţişti. Doi dintre aceștia au fost
aresta�i preventiv, iar pe numele
celorlal�i doi a fost dispusă măsura
controlului judiciar.

Poliiștii Biroului de
Investigaii Criminale Bârlad au
reţinut pe bază de ordonanţă patru
bărbai din municipiul Bârlad, care ar
fi comis mai multe infraciuni de furt
și furt calificat pe raza municipiului
Bârlad, în perioada mai – august
2017.

În urma cercetărilor
efectuate, poliţiştii au identificat şi
probat activitatea infracţională a
celor patru,  bănuiţi de săvârşirea
infracţiunilor respective: un bărbat
de 28 de ani, unul de 18 ani şi doi în
vârstă de 17 ani, toţi din municipiul
Bârlad. Aceştia sunt cercetaţi întrun

dosar complex, pentru săvârşirea
infracţiunilor de furt şi furt calificat
(din locuinţe, societăţi comerciale şi
autoturisme). Dintre bunurile sus
trase, amintim: obiecte electronice şi
electrocasnice, produse alimentare,
băuturi alcoolice, obiecte de
îmbrăcăminte, bani şi altele.
Urmează ca prejudiciul cauzat prin

comiterea furturilor să fie stabilit cu
exactitate.  

Cei patru reţinuţi au fost
prezentaţi cu propunerea de
dispunere a unei măsuri preventive la
Parchetul de pe lângă Judecătoria
Bârlad. Faţă de cei doi tineri de 17
ani  a fost dispusă măsura controlului
judiciar, pe o perioadă de 60 de zile.
Pe numele celorlalţi doi bărbaţi, în
vârstă de 18, respectiv 28 de ani,
urmare a probatoriului administrat de
către organele de cercetare penală,
Judecătoria Bârlad a emis mandate
de arestare preventivă pentru o
perioadă de 30 de zile.    

Structura anului şcolar 
2017-2018

Cursurile anului şcolar
20172018 au început luni, 11
septembrie și însumează 35 de
săptămâni.

Structura anului școlar
cuprinde:

 semestrul I: 11 septembrie
2017  2 februarie 2018 şi

 semestrul al IIlea: 12 feb
ruarie 2018  15 iunie 2018.

Vacanţele elevilor din toate
ciclurile de învăământ sunt
programate astfel:

 vacanţa de iarnă: 23
decembrie 2017  14 ianuarie 2018,

 vacanţă intersemestrială: 3
 11 februarie 2018,

 vacanţa de primăvară: 31
martie  10 aprilie 2018 şi

 vacanţa de vară: 16 iunie 
9 septembrie 2018.

Suplimentar, clasele din
învăţământul primar şi grupele din

învăţământul preşcolar beneficiază
de vacanţă în săptămâna 28
octombrie  5 noiembrie 2017.

Pentru clasele terminale din

învăţământul liceal, anul şcolar se
încheie în data de 25 mai 2018, iar
pentru clasa a VIIIa, în data de 8
iunie 2018.

Programul naţional „Şcoala
altfel” are o durată de 5 zile
consecutive lucrătoare în timpul
anului şcolar şi poate fi derulat în
perioada 2 octombrie 2017  31 mai
2018 pe baza unei planificări ce
rămâne la decizia şcolilor.

Desfășurarea programului
„Şcoala altfel” nu coincide cu
perioada alocată susţinerii tezelor
semestriale, care vor avea loc, de
regulă, la finalul semestrelor, după
parcurgerea programei şcolare cu cel
puţin trei săptămâni înainte de finalul
semestrului.
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GRUPUL NATIV-CULTURAL-ȘTIINȚIFIC 
de la Podu Turcului

Dialog cu ing. Nicolae Popa
Reporter: Stau de vorbă cu

Nicolae Popa, un inginer, arhitect, un
pensionar, dar unul dintre cei valoroși
care au terminat la Podu Turcului în
1959. Îți mai este dor de Podu
Turcului, Culae? 

Nicolae Popa: Îmi este dor,
e adevărat este peste mână, dar mă
duc cu plăcere pentru că acolo 
m-am definitivat ca om și ca sportiv.
Mi-a plăcut foarte mult sportul. Re-
gret că nu mai este școala pe care o
știam eu.

R: Au făcut un camping
acum.

N.P.: Nu știu ce s-a făcut. A
mai rămas clădirea, sau nu?

R: Nu, nu a mai rămas
clădirea.

N.P.: Deci au demolat
clădirea, au făcut o construcție
nouă. Am fost la 55 de ani de la ter-
minarea liceului și ai fost și tu ca or-
ganizator. Ne-am simțit foarte bine,
este frumos. S-a dezvoltat și Podul
Turcului. Putea să se dezvolte și mai
mult, dar atât s-a putut.

R: De ce îți este mai dor, de
Podu s-au de Călimănești-Puiești.

N.P.: Nu pot să fac o astfel
de comparație. Casa părintească nu
se uită, este sufletul meu, acolo m-
am născut, acolo am crescut.

R: Mai ai neamuri acolo la
Călimănești?

N.P.: Am un verișor care
este fermier de categoria A, este
crescător de animale. Are peste 70
de animale, are 50 de hectare ale lui
cumpărate și 15h închiriate.

R: Dacă te duci acolo, ai
unde trage.

N.P.: Este casa părintească
pe care am consolidat-o în vara
aceasta pentru că este o casă
bătrână de 200 ani.

R: Te lăudai că ai comenzi
chiar dacă tu te-ai pensionat, ți-ai
lichidat societatea. Mai ai însă prieteni
care te solicită pentru o casă de
vacanță, pentru magazin. Nu stai
cuminte deloc.

N.P.: Eu sunt în vârstă, am
78 de ani la ora actuală dar capul
este brici.

R: Asta este bine.
N.P.: Putere de muncă am,

sunt sănătos, nu am fost bolnav

niciodată. Sunt foarte bine.
R: Ia spune-mi, ce părere ai

tu despre grupul acela de la Podu 
Turcului? Eu în toate numerele revis-
tei Meridianul Cultural Românesc am
vorbit despre „Grupul nativ cultural-

social de la Podul Turcului. I-am tot
amintit pe cei cu valoare maximă: pe
Berdan, Popa, Marin, Moraru, Var-
vara, pe profesorul de geografie,
Iancu, pe tine, pe Tatiana. Ce părere ai
despre grupul acela? La o singură
clasă să fie 8 oameni de valoare din
32.

N.P.: M-ai luat prea repede
cu interviul acesta. Vreau să spun că
noi am trăit o perioadă grea din is-
toria acestei țări. Am construit co-
munismul, am costruit socialismul
și acum construim capitalismul. Tot
timpul suntem într-o construcție.

R: Apropo de munca ta de o
viață construcțiile.

N.P.: Am construit. Am fost
inginer proiectant la Institutul de
Cercetare și Proiectare Iași o viață
întreagă. 52 de ani de proiectare.

R: Ce părere ai de grupul
acela de la Podul Turcului? Mai întâi
cum s-a ivit și ce părere ai tu.

N.P.: Am deviat puțin de la
subiect dar nu trec cu vederea con-
textul socio-economic în care
trăiam. Am fost oameni chinuiți noi
ăștia care am fost acolo, 32 într-o
clasă. Am fost foarte chinuiți. Tata
a fost chiabur. Cine era înstrărit,
era prigonit. Spuneau să nu ai nimic
și ești cel mai bun pentru partid.
Asta ne-a făcut să dăm din coate și
din picioare, să învățăm, pentru că
altă soluție nu era ca să scapi din
calvarul acela de la țară. Comuniștii
au luat pământul, s-a făcut colec-
tivizarea, deci luau toată avuția
părinților noștri. Efectiv nu aveam
condiții de trai, la țară. Atunci și
țăranul de rând, care nu avea un pic
de școală, a fost nevoit să plece din
localitate și s-a dus muncitor la
Reșița, la Galați, la mine. Unde a
văzut cu ochii, acolo s-a dus. Lucrul
acesta ne-a călit și ne-a obligat să
învățăm ca să scăpăm din mocirla
aia în care ne băgase guvernul
Petru Groza și alții.

R: Nu cumva a fost o selecție
dintr-o arie foarte mare, 7200 kilo-

metri pătrați.
N.P.: Să îți spun un lucru,

dacă stau și mă gândesc, noi cei care
ne-am împlinit un pic am fost din
oameni înstăriți, din oameni care
știau ce înseamnă să acumulezi o
mică avere, să poți să o prețuiești și
să știi ce este cu ea. Noi am avut un
postament foarte bun de plecare.

R: Eram tot timpul într-o
competiție.

N.P.: A trebuit să învățăm.
Am învățat fiecare cât am putut;
unul mai mult, altul mai puțin.

R: Depinde și de cum am
avut norocul în viață, nu?

N.P.: Da.
R: Grupul acesta de la Podul

Turcului, tu îl consideri mai aparte?
Pentru că niciodată, nici înainte și nici
după aceea nu a mai existat un astfel
de grup, nici măcar pe jumătate.
Rămâne unic sau crezi că vin și astăzi
vreo unii?

N.P.: Societatea este în
continuă mișcare și sigur că poate să
apară într-un anumit context eco-
nomic și socio-cultural și alții. La
noi așa au fost condițiile și totuși
ne-am dezvoltat și am fost de frunte
în zona aceea sărăcăcioasă. Să
spunem adevărul, era ca în Valea
Plângeri. Țin minte că m-am dus la
Răchitoasa, de la Răchitoasa am
mers la Motoșeni, Podul Turcului,
pe jos, nu erau mijloace de tran-
sport, nu era nimic.

R: Ești mulțumit de viața pe
care ai parcurs-o?

N.P.: Eu sunt mulțumit.
Mai puțin familial, dar e bine și așa.
Sunt foarte mulțumit la ora actuală,
am copiii realizați, am nepoți.

R: Ce le-ai spune celor de
astăzi ca îndem de la o întreagă
generație? Noi am reprezentat o
generație care acum se schimbă. Se
clădește o altă generație, bazată pe alte
valori, pe alte posibilități de existență,
altă cultură existențială. Ce mesaj ai
lăsa pentru cei care vin?

N.P.: Mesajul meu este
următorul: nu te poți definitiva și
nu poți realiza nimic fără muncă. În
societatea socialistă comunistă cum
a fost până acum, a învățat lumea să
nu muncească, ba din contră, să
trăiască pe spatele celor care
muncesc. Nu se poate fără muncă.
La noi acum se clădește o nouă so-
cietate. Asta te obligă să muncești.
Am fost prin gară și am văzut atâția
boschetari care nu vor să
muncească. Dacă nu vor, trăiesc în
gară. Cine vrea se duce mai de-
parte.

R: Dragă Nicolae eu îți
doresc multă sănătate, îți doresc să
rămâi limpede la minte și să ne întâl-
nim peste doi ani la 60 de ani de la ab-
solvirea liceului Podul Turcului.

N.P.: Sănătate și numai
bine.  

A consemnat ca reporter,
Prof. dr. Dumitru V. MARIN

La Pungești…
Există o inimoasă directoare de școală, prof. Anișoara Răuță care ne

uimește deseori. Din ce știu a robotit toată vara să-și organizeze corespunzător
școlile, să-și strângă elevii, să îi aducă spre învățătură.

„Dragi elevi, părinți, stimați colegi, distinși invitați ...
Un cuvânt special și magic de bun venit pentru toți boboceii fie ei de

clasă pregătitoare, clasa I și clasa a V-a. Mult succes tuturor, în special celor
de clasa a VIII-a, care anul acesta se vor întâlni cu primul examen din viața
lor, examenul de admitere la liceu și școală profesională.

Pentru toți cei prezenți, anul școlar cunoaște două repere funda-
mentale: începutul, care are loc undeva pe la jumătatea lunii Septembrie și
sfârșitul, undeva pe la jumătatea lunii Iunie. Acest interval reprezintă dru-
mul cunoașterii și al autocunoașterii. Cu toții ne desfășurăm activitatea într-
un locaș de învățătură și cultură numit ȘCOALĂ. Aici obținem rezultate cu
care ne mândrim, avem și eșecuri pe care ni le asumăm, întâmpinăm și
greutăți pe care le biruim.
În școală, dragi elevi, învățați să descoperiți lumea, dar mai ales să priviți în
voi înșivă pentru a descoperi ceea ce vreți de la viață și cum să realizați acest
lucru. Este bine să știți că nu învățați neapărat pentru școală ci pentru voi,
pentru viitorul vostru, iar noi, dascălii, nu suntem altceva decât niște călăuze
care vă însoțesc în călătoria voastră pe drumul lung și anevoios al
cunoașterii. Trebuie să vedeți în noi niște prieteni mai mari la care, vă reco-
mand, să apelați cu încredere și speranță ori de câte ori aveți nevoie.

Din suflet îmi doresc ca, împreună cu toți factorii educaționali din
comunitate, să sădim în sufletele voastre și ale noastre, ale tuturor, ceea ce
astăzi din păcate a devenit o floare rară, pe cale de dispariție: respectul, re-
spectul față de valorile umane fundamentale: cinstea, demnitatea, respons-
abilitatea. Indiferent de cine și ce veți ajunge voi în astă viață să nu uitați că
cea mai de preț învățătură este învățătura sufletească „Să fim oameni!”. 
Pe dumneavoastră, dragi părinți, vă asigur că vom face tot ceea ce ne stă în
putință să răspundem exigențelor și vă rog, insistent, să răspundeți prezent
chemărilor școlii, deoarece fără o strânsă colaborare familie-școală, nu vom
reuși mare lucru.

Dumneavoastră, stimați colegi, vă doresc sănătate și putere de
muncă în frumoasa și nobila noastră misiune plină de responsabilitate.
„Numai cel ce poate duce, duce dulcea povară a copiilor noștri.” a spus în cu-
vântul de deschidere a noului an școlar, prof. Anișoara Răuță, director al Școlii
Gimnaziale Nr.1, sat Pungești.
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ISTORIE ȘI REALITATE
Reporter: Stimați prieteni

stau de vorbă cu primarul de la
Bogdănești, Ion Dorobanțu, pe care a
trebuit să-l aștept puțin deoarece este
foarte prins cu treburile de zi cu zi.
Bun găsit, domnule primar.

Primar: Bine ați venit
domnule profesor. Ca întotdeauna
îmi face plăcere să discut cu
dumneavoastră. După cum ați
văzut pe parcursul celor 30-40 de
minute cât ați așteptat, sunt foarte
multe probleme, suntem conectați
la proiectele care ne-au fost apro-
bate dar mai este un drum de făcut
până la semnarea contractului de
finanțare. Mă refer la PNDL2 unde
avem 3 proiecte: aproape 5 km de
asfalt, o școală și un dispensar
uman. Este mult de lucru. Vom
pleca imediat după avize, suntem la
faza de studiu de fezabilitate la
școala Orgoiești. La DC 89, în speță
cei 5 kilometri ne-am grăbit și acolo
avem și proiectul făcut.

R: Am fost plăcut impre-
sionat că primăria Bogdănești este un
șantier și am remarcat că vă extindeți.
Am înțeles că aveți de gând să
terminați în toamna aceasta?

P: Am programat această
extindere de câțiva ani de zile pen-
tru că am considerat că de aceste
condiții vor beneficia și colegii mei,
lucrătorii din primărie, dar și
locuitorii comunei care se vor bu-
cura de servicii de calitate putând fi
primiți în birouri mai generoase,
mai spațioase, mai călduroase, mai
luminoase. Nu cred că vom termina
în toamnă deoarece mai este mult
de lucru și nu depinde de noi ci de
condițiile atmosferice. Dar cel mai
târziu în primele zile ale primăverii
ne vom muta în casă nouă unde vă
vom pofti cu mare drag. Concret
vom avea în plus vreo trei birouri și
în sfârșit o sală de ședințe unde se
va desfășura în bune condiții Con-
siliul Local. Nu va fi atât de mare pe
cât ne-am propus dar suficientă ca
să încapă în bune condiții consilierii
și eventualii invitați.

R: Am văzut că școala este
pregătită pentru începerea noului an
școlar, veți participa la festivitatea de
deschidere.

P: Voi participa cu mare
drag la festivitatea de deschidere
pentru că este un prilej de bucurie
și de amintiri plăcute. Aici aș vrea
să fac o mică remarcă. Datorită
lucrărilor de la școala Orgoiești
care vor începe cât de curând, copiii
de acolo vor fi mutați la Vișinari.

Asta presupune un efort suplimen-
tar pentru primăria Bogdănești în
ceea ce privește transportul. Este
un efort titanic să ducem copiii, nu
în număr mic, avem peste 550 de
elevi în toată comuna. Nu știm dacă

microbuzul va face față pentru că el
termina programul foarte greu în
condițiile în care copiii învățau în
școala Orgoiești. Sunt tedmeri și
din partea părinților în ceea ce
privește această mutare de la
Orgoiești la Vișinari. Noi îi
asigurăm că investiția va merge în
continuare și le transmitem să lase
temerile. În proporție de 80% totul
va fi demolat acolo.

R: Referitor la „Sărbătoarea
Stejarului”, despre care noi am scris
în numărul trecut, dumneavoastră
considerați că este o reușită?

P: Cinstit aș putea spune
că este cea mai reușită sărbătoare.
Aș putea argumenta acest lucru.
Însăși inaugurarea podului a oferit
un cadru mai larg, lumea nu a mai
fost îngrămădită. Mie mi-a plăcut
foarte mult prestația lui Aurel
Moldoveanu, atât pe scenă unde și-
a respectat contractul cât și în afara
acesteia unde a stat până cînd ul-
timul cetățean din comună a reușit
să-i ia un autograf sau să facă o
poză cu el. 

R: Ce urmează domnule pri-
mar?

P: Noi vă tot amenințăm
cu acel centru care, repet, din mo-
tive legislative a tot întârziat. Este
vorba de Centrul de zi „Stejarul”,
pentru copii aflați în situație de risc.
Centrul este gata mobilat, suntem
la „tăiatul panglicilor”, dosarele
copiilor, în număr de 15
deocamdată, au fost făcute. Noi
avem acolo o capacitate de 20-25 de
locuri și în mod obligatoriu anul
acesta, acest centru, va fi inaugurat.
Totodată la capitolul realizări
adaug asfaltarea segmentului de
drum care merge paralel cu DJ 425,
la Unțești. 

(Interviul integral îl puteți citi în
numărul viitor)

A consemnat ca reporter,
prof dr. Dumitru V. MARIN

BOGDĂNEȘTI

TTÂÂ RR GG UU LL   MM EE ȘȘ TT EE RR II LL OO RR   PP OO PP UU LL AA RR II .. .. ..
ÎÎ NN   II MM AA GG II NN II

În perioada 8-10 septembrie 2017, Parcul Copou din Vaslui a fost gazda celei de-a XV-a ediții a Târgului
Meșterilor Populari, eveniment care reunește meșteri populari din întreaga țară.
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CEI ȘAPTE ANI  DE ACASĂ
Când îl salui, el nui răspunde,
Iar dei vorbești, pierzi timpun van;
Prin asta dânsul nu ascunde
Cei șapte ani de pe maidan!

LA MAGAZINUL DE MUZICĂ
De Schubert când i sa propus
O simfoniea fost mirată:
„De ce no fi la pre redus,
Că este doar „Neterminată”?!

UNEI SO�II
Când soul gura io sărută,
Tu te gândești căi de plăcere.
Dar nu, metodai cunoscută:
Dea te reduce la tăcere!

Georgeta Paula DIMITRIU

VORBIM ŞI NOI … 
Pe noi săracii, ne alină 
Că tot vorbind uităm de greu; 
Bogaţii tac, au gura plină … 
Cu ce leo umplem noi mereu … 

STRĂDUIN�Ă 
Aleșii  noștri, cu temei, 
Se străduiesc pe întrecute 
Să dea ce au mai bun din ei 
Și toi se miră de ce pute ... 

Gheorghe BĂLĂCEANU

PROMISIUNI
Guvernanii au promis
Pensii și salarii bune.
Ce păcat că au omis
Să le punăn funciune

Ecaterina SOFRONIE

UNUI POET
Condus de o dorină oarbă
Dea fi un om deosebit,
Prin versuri nu a reușit,
Dar e deosebit prin barbă!

UNUI NEAJUTORAT
Nui merge bine de o vreme,
Dar de necazuri cum săl scap:
Se culcă seara prea devreme,
Sculânduse cu „noaptean cap”!

Camelia NISTOR

ÎN LUNA ELECTORALĂ 
Numi pot cumpăra friptură,
Nici măcar o prăjitură,
Dar măndop fără parale
Cu gogoşi electorale.

LA RESTAURANT  
Mă lasă ospătarul mască 
Când nota el mia încheiat: 
Scria acolo căi Fetească, 
Dar preţui prea maturizat.

Corneliu VĂLEANU

SOLU�IE DEMOGRAFICĂ
Să fiarbă dorul pe câmpii,
Sub cer curat și fără nori;
Să ne aducă muli copii
Chiar dacă sunt născui din flori!

MADRIGAL FEMEII
Fără voi navem fereastră
Să privim ai vieii zori;
Darnice, în brazda noastră,
Punei, zilnic, mii de flori:

Constantin PROFIR

RONDELUL  SCHIMBĂRII
Deo fi ca os prin os săi treacă,
Rezistă, va veni odată
Și clipa cea mult așteptată
Când poi să zici: e trai neneacă!

Ești dârz, ai inimă curată,
Sperana haine noi îmbracă;
Deo fi ca os prin os săi treacă,
Rezistă, va veni odată!

Iar dacă vorbeauzi de clacă,
Să știi, oriunden lumea toată,
De bună voie niciodată
Din post conducerea nu pleacă,

Dear fi ca os prin os săi treacă!
Vasile  LARCO

RONDELUL PRIMEI
ÎNTÂLNIRI

Când team zărit de prima dată,
Aveai un zâmbet simulat,
Un pasînapoi făcui îndată
Și ai rămas cam bosumflat.

Mi sa părut cam fost ciudată,
Văzândute puin crispat;
Când team zărit de prima dată,
Aveai un zâmbet simulat.

Cu pas  timid și delicată,
Când  la cafea mai  invitat,
Făcând popas, doar co „săgeată”
Rapid eu team hipnotizat

Când team zărit de prima dată!
Elena MÂNDRU

ALMANAHUL DE VARĂ
Eun cer de vis şialbastra lui cupolă
Mă ţine prins în centrul ei lumesc,
Cu norii râd, cu soarele glumesc
Iar inimai nebună şi frivolă.

Mă simt cuprins deun dor carnavalesc:
Mă vreau păşind în lanţ de farandolă,
Pierzândumi, deşi nam, orice busolă,
Întrun cuvânt să mă copilăresc.

Nu, oameni buni, nu sunt un pierdevară,
Muncesc cu spor în breaslă literară,
Sunt cam grăsuţ, că practic numai şahul

Şi nam trecut de patul conjugal.
Dar auzind capare almanahul
Am vrut să fiu şi eu mai estival.

Nostalgie!
de Aurelia Panait

Avea bunica mea de toate: 
Avea o prispă cu mușcate,
Avea fântâna, pâine, sare,
Avea putere și răbdare.
Avea credină și iubire
Șiun dor nespus de nemurire,
Avea un cal la o căruă,
Și lapte bun de la văcuă.
Avea povești nenumărate
Și cântece ne mai cântate,
Și le spunea adeseori
La clacă și la șezători.
Avea o sobă, un vătrai,
Avea și gura mea de rai!...
Nu mai găsesc ce a lăsat,
Căci satul sa modernizat:
Nu mai zărești ca altă dată
La geamuri floarea de mușcată,
Văd atârnate la balcon:
Begonii și rhododendron....
Fântâna e necurăată,
Căci se consumă apă plată.
Văcue sunt puinen sat,
Bem lapte pasteurizat.
Cărue vezi foarte puine,
Dar teîntâlnești cu limuzine.
Nu mai există șezători,
Cu basme și cu ghicitori,
Pe potecuă spre vecini
Crescutau spini și mărăcini
Căci avem facebook și așa
Știm noi a socializa...
Nu mai avem deloc răbdare,
Bisericile sfintes goale,
Porunca data, să iubim,
Deloc nu neo mai amintim!
Bunico, satul de poveste..
Azi îl vedem, dar nu mai este… 

Avea bunicul meu ceva 
ce nimeni altul nu avea: 
avea un munte de blândeţe 
şi urme adânci de tinereţe, 
avea privirea luminoasă 
sub ochelari cu rama groasă, 
avea cuvinte potrivite 
şi daruri neobişnuite...
Avea un pod în care stam 
când înspre lumea mea fugeam: 
cu fân, cu scânduri, cereale, 
cu cărţi, reviste şi ziare, 
cu sculen lăzi orânduite, 
şi cuie noi sau ruginite, 
cu un anume foarfece 
cu careşi tundea oile. 
Acolo sus, în podul lui, 
era şi roata timpului. 
şi onvârteam iscoditor
şi în trecut şin viitor.
Avea un leagăn minunat 
deo grindă groasă atârnat 
şi îmi plăcea în zbor să cânt 
şi nimeni zborul nu mia frânt, 
cam fost acolo, şi mai sunt!
Avea un nuc şi un cireş 
în care mă urcam ades, 
livezi cu pruni, butoaie adânci 
în care prunele săarunci 
şiavea, în serile cu ger, 
şi ţuică fiartă cu piper.
Avea un plug, cu el ara 
pământul şil însămânţa 
şi niciodată na lăsat 
pământun rugă nelucrat! 
Şiacum din cer, de sus din stele, 
el arăn gândurile mele,
cavea dreptate când mia zis 
că va pleca în paradis!
Avea bunicul meu cel bun 
prin vene sevă de gorun, 
avea bunicul meu cel drag 
dulceaţa fructelor de frag. 
Avea bunicul meu iubit 
ceva frumos, neprihănit: 
avea copilăria mea 
şi a plecat cu tot cu ea!

Un şofer gonea cu 150 km/oră. Vede girofarul unei maşini de poliţie
în oglindă si accelerează. După o vreme, vede că nu poate scăpa de poliţist şi
trage pe dreapta. Poliţistul îi spune:

– Am avut o zi groaznică şi vreau sa ajung acasă. Dar mia plăcut
urmărirea. Aşa că zimi o scuză bună şi te las să pleci.

– Acum trei săptămâni, nevastămea a fugit cu un poliţist, zice
şoferul. Când team văzut în spate, am crezut că vrei să mio aduci înapoi.

☺
Un tractorist a răsturnat remorca cu lemne chiar în mijlocul străzii.
Un poliţist care era in preajmă îi zice:
 Ceai făcut, eşti terminat, să vezi ceo săţi facă şeful...
 Păi de unde ştie?
 Păi... este sub lemne...



www.tvv.ro aaccttuuaalliittaattee

Meridianul, joi, 14 septembrie 2017

Societatea Ortodoxă a Femeilor Române Iași, în

parteneriat cu Asocia�ia „Alexandru Lăpușneanu”, Iași,

Complexul Muzeal Na�ional Moldova Iași,  Facultatea

de Istorie a Universită�ii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

și Mitropolia Moldovei și a Bucovinei, organizează:

Simpozionul Na�ional

Momentul Istoric „Pe aici nu se trece” – un pas

important în lupta poporului român pentru unitatea

na�ională

Lucrările simpozionului se vor desfășura pe 30

septembrie 2017, în cadrul Muzeului Mitropoliei și

Bucovinei Iași, Sala Sinaxar /Muzeul Unirii Iași, Sala

Dublei Alegeri.

Informa�ii și regulament:

maria_miron51@yahoo.com
Simpozionul  știin�ific se adresează cadrelor

didactice și specialiștilor, studen�ilor și altor categorii

de cetă�eni interesa�i în vederea elaborării unor lucrări

pe tema propusă

"Double V" a revenit în ALPI!

La manifestarea de
duminică, 10 septembrie 2017, din
cadrul Asociaţiei Literare Păstorel
Iaşi, surpriza a venit din partea lui
Vasile Vajoga, revenit în cadrul
"subordonaţilor" comandorului şi
directorului ALPI  Mihai Batog
Bujeniţă, după o lungă perioadă de
timp. De fapt, prin epigramele şi
poezia citită în cadrul manifestării
găzduite de sala mare de lectură a
Bibliotecii Judeţene "Gheorghe
Asachi" Iaşi, "Double V" a dovedit
din nou că este un scriitor talentat, cu
mare priză la public, iar meseria sa de
bază, de tehnician dentar, este doar
un "Hobby"!

Ca de obicei, şedinţa cu
public în cadrul ALPI a fost deschisă
de "Supersonicul MBB", care a
prezentat ultimele evenimente liter
are cu participarea membrilor

asociaţiei ieşene. De la emisiunile de
la Tele M Iaşi şi Radio România Iaşi,
moderate de Adina Şuhan, în care sa
vorbit mult despre manifestările orga
nizate în cadrul ALPI, sa ajuns la
prezentarea de cărţi şi reviste de
cultură, unde membrii Asociaţiei
Literare Păstorel Iaşi sunt în prim
plan. Au fost prezentate volumele:
"GameSetMatch" (de Dan
Teodorescu, carte care va avea
lansare vineri, 22 septembrie 2017, la
ora 17.00, la Hotelul Moldova din
Iaşi), "Seducţia înţelepciunii" (de
Sorin Cotlarciuc), o carte de
epigrame editată de piteşteanul
Constantin Mândruţă, "Povestiri
aproape poliţiste" (de comandorul,
devenit acum şi "detectiv", Mihai
BatogBujeniţă).

Au citit apoi în faţa
publicului, din propriile creaţii litera
re, Doina Toma, Georgeta Paula
Dimitriu, Olguţa Trifan (prin vocea şi
cu ajutorul actorului Emil Gnatenco),
Angela Pistol, Vasile Diacon (mereu
cu gândul la "Albăstrica" din
Capitală), Mihai Caba, Vasile Vajoga,
Mihai Haivas, Gheorghe Bălăceanu,
Dumitru Ivas, Vasile Unguraşu,
Constantin Munteanu, Corneliu Carp,
dar şi Mihai BatogBujeniţă. Un
moment umoristic cu exprimarul de
Tomeşti, Ion Oprică, a încheiat
manifestarea, în care gazda Ştefan
Mardare a fost mereu pe "baricade",
pe post de fotoreporter.

Remarcăm de asemenea şi
gestul doamnei conf. dr. Cornelia
Ursu, care de ziua dumneaei de
naştere şi la aniversarea unui frumos
număr de ani, a îndulcit asistenţa cu
un "Merci" excelent, membrii ALPI
dorindui de peste 50 de ori un cald şi
sincer "La mulţi ani, cu sănătate"!

Următoarea manifestare cu
public în cadrul ALPI va fi pe 8
octombrie 2017, de la ora 10.00, tot
la Biblioteca Judeţeană "Gheorghe
Asachi" Iaşi. Dar până atunci, pe 22
septembrie 2017  ora 17.00, la
Hotelul Moldova Iaşi (la parter, la
Salonul Moldova) ne vom revedea cu
toţii la lansarea cărţii jurnalistului
Dan Teodorescu, cea dea opta în
decurs de doi ani, iar a noua carte este
şi ea în lucru şi se va chema "Ringul
Magic", un volum dedicat artei cu
mănuşi (boxul) şi culturii ieşene.

Dan TEODORESCU

Nu de mult am primit o
scrisoare foarte măgulitoare de la un
cititor.

"Apreciez mult schiţele
dumitale umoristice, scria el,  care
mă fac să zâmbesc şi chiar să râd
uneori şi care sunt scrise corect
gramatical. Toate miau plăcut în
afară de una, în care faci aluzie la un
tip care a avansat în serviciu pe bază
de pile, cea ce după părerea mea nu e
adevărat. Aşa că te rog să dai o
dezminţire ca să nu se creadă, că mie
deja mi sau făcut apropouri directe,
aşa că vezi ce faci!".

Iam arătat scrisoarea
domnului Oiţerman.

 Prostii, ma asigurat el. Cu
siguranţă că lai atins unde trebuie.
Să nu te laşi... Toate bucăţile sunt
foarte simpatice, în afară de una în
care ai pomenit de migrena mea. Ce
ţia venit, domnule, să faci publică
chestiunea? De data asta ai dat chix,
să ştii. Dar în rest, eşti talentat, 
credemă.

Iam relatat discuţia lui
Şimon Şeinerovici.

 Nu ia convenit escrocului.
Dăl în plata domnului, schiţa aia e
foarte bună. Dacă vrei neapărat să
cauţi una mai slăbuţă, atunci îţi spun
eu: ai scris mai de mult cum am
încercat eu să joc la bursă cu bani
împrumutaţi... Nai avut nici un
chichirez, poţi să mă crezi. Nu mia
venit nici să zâmbesc, nu ştiu unde 
ţia fost inspiraţia...

Iam povestit lui Leopold
Gurnişt ce mia spus Şimon.

 Ha! a râs timid Leopold.
Ţiai şi găsit pe cine să întrebi. Păi
ceai fi  vrut să zică el, care a prăpădit
nu ştiu câţi bani... Vrei să te laude?
Schiţa, între noi fie vorba, e
grozavă... Şi subiectul e de interes
general. Major! Despre ce nar fi
trebuit să scrii, îţi spun eu: despre
căţei. Chiar ce ţia venit să faci din
asta un subiect umoristic? Ca să am
eu discuţii cu Matilda, că ţiaş fi
furnizat tematica şi că a crescut

numărul de câini pe cap de locuitor?
Ocupăte de probleme mari, nu de
fleacuri...

Iam reprodus aprecierea
domnului Ghezuntertoit.

Dimpotrivă, a fost el de
părere, subiectul mi se pare deosebit
de interesant. Parcă despre câini a
fost vorba? Ai surprins un fenomen
social, fiecare se vrea domn acuma,
câinele şi rasa îi oferă un statut
special. Să ţii animale la bloc? Eu,
dacă am o vilă, îmi pot permite, e cu
totul altceva... Dar apropo, ce ai
domnule cu mine? Cu vila, cu
petrecerile, cu relaţiile mele în lumea
mare? Spune dacă nam dreptate:
astea sunt subiecte de schiţe
umoristice? Îţi vine să râzi de
treburile astea? Păcat de condeiul
matale, zău... Iam cerut părerea
lui Boris Israelovici Glazpapier.

 Clasa explotatorilor sa
temut întotdeauna de umorul viguros,
a rostit el. Lai surprins în scrierile
dumitale ca întrun insectar în care se
văd toate racilele societăţii capitaliste
în descompunere. Nu te lăsa, luptă
mai departe pentru o societate mai
bună, mai luminoasă, mai dreaptă.
Noi vom sprijini întotdeauna o cauză
justă. În această direcţie trebuie
îndreptată arma umorului.. Şi nu
către oamenii muncii, salariaţi sau
pensionari. Ai greşit foarte mult când
mai descris aşa cum mai descris
uneori, nu uita cine am fost eu....
Iam povestit necăjit lui Menaşe.

 Ascultămă pe mine, ma
liniştit Menaşe, nu sunt eu cel mai
apropiat vecin al tău? Întotdeauna o
să se găsească cineva care să nu fie
mulţumit. Nu ai voie să ţii seama de
ceo să zică unul sau de ceo să
creadă altul. Dacă tu consideri că e
bine să scrii, dăi drumul, fără
compromisuri, fără menajamente,
fără reticenţe. Fără! În rest, vorba aia,
jemanfiş. Numai un lucru te rog,
când scrii despre mine şi Rozica...,
vorba aia..., laso mai moale...

Dorel SCHOR

SUBIECTE LA ZISUBIECTE LA ZI
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Simone Tempestini a câștigat 
Cotnari Rally Iasi 2017

Final INCENDIAR al 
Cotnari Rally Iași, cel mai așteptat
eveniment auto din România în anul
2017. Dupa 9 probe speciale, care au
însumat 120 de kilometri, finalul a
fost unul de poveste. La volanul unui
Peugeot 208 R5, italianul Simone
Tempestini (copilot Daniele 
Mangiarotti) a câștigat Cotnari Rally
Iasi, cu timpul de 1ora 10 minute 2 se
cunde si 4 zecimi (01:10:02.4), urmat
la doar 2 secunde de echipajul Dan
Girtofan  Tudor Mirza, pe Skoda
Fabia R5. Pe locul 3 sa clasat liderul
la zi in clasamentul naional (și virtual
campion naional) Bogdan Marișca
(copilot Carmen Poenaru, mașina
Ford Fiesta R5). Lucrurile sar putea
schimba însă dacă Dan Girtofan va
obine anularea penalizarii de 10 se
cunde luate în prima zi. Dacă această
penalizare va fi anulata (pilotul a
depus contestaie, care va fi judecată
de Colegiul Comisarilor Sportivi)
atunci Dan Gartofan ar fi câștigătorul
etapei de la Iași. Primii trei clasati în
clasamentul general au fost premiai
la sosirea festivă de pe Bulevardul
Ștefan cel Mare și Sfant, din faa 

Primăriei. Toi piloii au remarcat or
ganizarea de excepie de la Iași, 
Cotnari Rally avand cele mai mari
șanse să fie desemnat din nou cel mai
bine organizat raliu din România.

După omologarea rezul
tatelor, a urmat festivitatea de pre
miere din faa Casei de Cultură a
Studenilor din Iași. În prezena a
câteva mii de ieșeni au fost premiai
cei mai buni piloi la toate categoriile
de la Cotnari Rally Iași, după care a
urmat multașteptatul concert al for
matiei Voltaj.

Iată principalele declaraii,
după Cotnari Rally Iași 2017:

 Bogdan Marișca: „A fost
un raliu dificil, pentru că a fost o pre
siune mare pentru noi. Trebuia sa
terminăm în primul rând etapa pe un
loc bun pentru a ne menine intacte
șansele pentru titlu. Am reușit să luăm

un loc 3 extrem de muncit. Am mers
tare, dar prudent, ca să evităm un ac
cident. Suntem mulumii de ceea ce
am realizat la Iași. Îi felicit pe Dan și
pe Simone, pentru că sunt niște adver
sari redutabili. Iașul nea obișnuit să
organizeze la superlativ această etapă
din Campionatul Naional și la fel sa
întâmplat și acum”.

 Simone Tempestini: „Sunt
fericit. Este al treilea an consecutiv
pentru mine în care reușesc să câștig
la Iași. Îmi place foarte mult acest
raliu. Noi am mers foarte bine, chiar
daca am folosit o mașină nouă pentru
noi și am avut și un copilot la prima
experienă cu mine. Am avut unele
mici probleme în timpul cursei cu
transmisia, dar suntem bucuroși că am
terminat pe primul loc. A fost ultima
cursă pentru mine în acest sezon, nu
voi merge la Raliul Sibiului, pentru că
voi evolua în Spania, in WRC 2 în
acea perioadă”.

Adrian Raspopa: „Anul tre
cut, la Iasi, am pierdut pe mana mea
titlul de campion si am venit foarte
motivati in acest an. Nu am vrut sa
riscam nimic. Am avut o problema pe

al doilea Madarjac, mi sa deschis
capota pe la kilometrul sase si am
facut restul probei cu capota ridicata.
A fost o experienta inedita pentru noi.
Oricum, cred ca ritmul nostru din
acest sezon, a demonstrat ca meritam
acest al cincilea titlu de campion (la 2
roti motrice – n.r.). Sunt foarte moti
vat si la Sibiu sa facem o cursa buna,
ca sa ne consolidam locul in clasa
mentul general. Felicitam organiza
torii pentru ce au realizat aici la Iasi.
Au facut un lucru minunat”.

 Dan Gârtofan: “Vin tot tim
pul cu placere la Iasi, unde am a
mintiri foarte frumoase. In acest an
sentimentele sunt amestecate. Suntem
bucurosi pentru rezultatul obtinut, dar
sunt mahnit pentru deciziile care se
iau in timpul unui raliu incarcat de
tensiune, in care se joaca un titlu na
tional. Din pacate se iau decizii care

nu sunt corecte in viziunea noastra si
care viciaza un rezultat sportiv care
apare pe probele speciale. Am depus
o contestatie si vom vedea rezultatul.
Bogdan Marisca a avut un sezon
foarte bun, eu nu am pierdut titlul la
Iasi, ci in timpul sezonului. Bogdan
este prietenul meu de 25 de ani sil fe
licit”.

 Razvan Subtirelu: “A fost
un raliu superb. Am mers mai bine cu
fiecare speciala care trecea. Neam
acomodat treptat cu masina, una noua
pentru noi si sunt covins ca in viitor
vom scoate timpi din ce in ce mai
buni”.

 Dan Iamandi: ”Suntem
foarte multumiti ca am terminat etapa
cu bine. Am avut o masina mult mai
puternica decat am condus noi pana
acum. Cred ca la anul vom arata si mai
bine. Important este ca am reusit ce
neam propus, sa ne simtim bine pe
traseu, sa ne distram si sa terminam
raliul cu bine. Madarjacul este cea mai
frumoasa proba de la Iasi, cea mai
lunga si mai virajata”.

 Dan Zaharia: “Sunt foarte
multumit. Am reusit pentru al treilea
an sa terminam raliul pe  o pozitie
foarte buna. Suntem pe locul 2 la
Cupa Dacia si pe locul 3 la juniori.
Neam indeplinit toate obiectivele in
acest sezon. Neam simtit bine la
fiecare proba si am crescut nivelul cu
fiecare kilometru parcurs. Mergem la
Sibiu cu gandul sa obtinem o clasare
cat mai buna in clasamentul general
de la Cupa Dacia”.

 Dan Codreanu, manager
Cotnari Rally Iasi: “Sunt fericit. Am
trecut prin toate starile la aceasta
etapa. Emotii, nervi, bucurii. Cred ca a
iesit o etapa foarte frumoasa si foarte
bine organizata. Multumesc tuturor
partenerilor si sponsorilor nostri. Au
fost si mici sincope, dar vreau sai
asigur pe piloti ca tinem cont de opini
ile lor. Le multumesc tuturor pentru
participare si promitem ca la anul vom
indrepta micile gafe”

COTNARI Rally – Iasi a fost
organizat de XS Motorsport (manager
Dan Codreanu) in parteneriat cu Com
pania Cotnari – Sponsor Principal,
Primaria Municipiului Iasi, Hotel In
ternational, Ford Iasi – ATI Motors
Holding, cu sprijinul Directiei Silvice
Iasi, Inspectoratul Judetean de Politie,
Inspectoratul Judetean de Jandarmi,
Inspectoratul pentru Situatii de Ur
genta, Serviciul de Ambulanta, Con
siliul Judetean, Prefectura Judetului
Iasi.

COTNARI Rally – Iasi este
a sasea etapa a Campionatului Na
tional de Raliuri DUNLOP, organizat
sub egida Federatiei Romane de Au
tomobilism Sportiv.  Peste 400 de per
soane au vegheat pentru buna
desfasurare a competitiei. Pe langa
organizatori, oficiali ai federatiei si
voluntari, pe probe sau aflat
reprezentanti ai Jandarmeriei, Politiei,
Ambulantei si ai Inspectoratului pen
tru Situatii de Urgente. Cotnari Rally
Iasi a fost desemnat, în ultimii trei ani,
cel mai bine organizat raliu din Ro
mania în urma calificativelor primite
de la piloti, arbitri si oficiali.

Dan TEODORESCU

IAȘI

Jandarmii au intensificat  
acțiunile pe linia 

combaterii contrabandei cu
produse accizabile

BACĂU

Inspectoratul de Jandarmi
Judeţean (I.J.J) Bacău a organizat
acţiuni pe linia prevenirii şi com
baterii comerţului ilicit de produse
accizabile, în municipiul Bacău. În
urma acestor acţiuni  o importantă
cantitate de �igări de contrabandă
a fost depistată în Piaţa Centrală.

Un echipaj de jandarmerie din
cadrul Inspectoratului de Jandarmi
Judeţean Bacău, în data de 12.09 a.c.,
în jurul orei 11.00, pe timpul execu
tarii unor actiuni specifice, pe linia
prevenirii și combaterii  comerului
ilicit cu produse accizabile a depistat

o femeie ce deţinea şi oferea spre
comercializare ţigarete de provenienţă
străină, netimbrate.

Jandarmii au  identificato,
constatând că este vorba despre  M.S.
Andreea de 27 ani, din municipiul
Bacău; aceasta deţinea şi oferea spre
comercializare  ţigări.

Asupra persoanei au fost
găsite 66 pachete de ţigări de
provenienţă străină. 

Actele întocmite de către
jandarmi şi cele 66 pachete vor fi pre
date Direcţiei Regionale Antifraudă
Suceava. 

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean
Bacău asigură ordinea şi liniştea

publică în zona şcolilor

Odată cu începerea noului an
şcolar 2017 – 2018,  unul dintre
obiectivele prioritare ale  Inspectora
tului de Jandarmi Judeţean Bacău îl
va constitui asigurarea ordinii şi
liniştii publice şi creşterea gradului de
siguranţă în zona instituţiilor de
învăţământ.

În anul şcolar 2017 – 2018
Inspectoratul de Jandarmi Judeţean
Bacău va continua activităţile speci
fice pe linia prevenirii faptelor antiso
ciale precum şi pentru asigurarea unui
climat de normalitate în  proximitatea
instituţiilor de învăţământ din mediul
urban şi rural. 

Acţiunile preventiveduca
tive vor viza, la fel ca şi până în
prezent, consilierea şi îndrumarea
elevilor în scopul creşterii interesului
pentru participarea la cursuri,
înţelegerea, conştientizarea şi re
spectarea legislaţiei în domeniul or
dinii şi siguranţei publice. 

Vor fi desfăşurate acţiuni
specifice în vederea prevenirii şi com
baterii fenomenului contravenţional şi

infracţional în zona instituţiilor de
învăţământ precum şi pe traseele de
afluire şi defluire a elevilor şi cadrelor
didactice, în permanentă  legătură cu
reprezentanţii instituţiilor şcolare.

****

DRAGI ELEVI, JANDARMERIA
VĂ RECOMANDĂ!

Când vă jucai cu alţi elevi,
avei grijă să evitai săi împingei sau
săi lovii  din greşeală.

Dacă asistai la o ceartă sau
o altercaţie, anunai imediat profe
sorii sau personalul de pază!

Comportaivă calm și civi
lizat, evitând să vă lăsai influenţai de
cei din jur şi să fii agresivi în com
portament sau limbaj!

Dacă ceilalţi copii vă
izolează, vă umilesc sau vă jignesc,
spuneile părinţilor, profesorilor sau
jandarmilor ce se întâmplă şi cereile
ajutorul!

La şcoală este important să
avei un comportament civilizat! 



IMOBILIARE
* Vând loc de casă în satul Bălteni Vale. Intravilan, cca. 700 metri pătraţi. Gache Ion, telefon: 0763/

753.557.

* Vând apartament 3 camere cu centrală termică în loc. Huşi. Modernizat, zona centru (Romarta)

Telefon: 0785/698.299.

* Vând apartament cu 2 camere, str. Filaturii, etaj 2, gresie, faianţă, termopan, sau schimb cu

garsonieră + diferenţă. Tel.: 0335/ 407.707 sau 0770/ 342.720. 

* Vând casă zona Corni - Huşi, str. Salcâmilor.  Relaţii la tel:  0724/ 074.009.

* Vând casă în comuna Bălteni, Vaslui. Tel: 0741 509 039.

* Vând apartament 2 camere cu centrală termică pe gaz, în Huşi, în spatele stadionului. Tel: 0755/

077.553

* Vând casă în spatele hotelului vechi Huşi. Telefon 0762.663.026.

* Vând casă, nou construită, preţ convenabil, în Huşi, strada Nicolae Bălcescu nr. 18. Tel.: 0755/

077.553.

*   Vând vilă - Strada Donici, nr.20,1200 mp. Preţ negociabil 180.000 euro. Tel.: 0740/ 208950.
*  Vând casă cu fântână în  cur te  în  Moara Domnească.  Pământ  împrejurul  casei  1500 mp.
Relații la telefon 0752.652.194

DIVERSE
* Vând atelier mecanic Moara Grecilor. Tel: 0744/ 231.380 sau 0744/ 528.441.
* Vând hală tablă, 30X40, Zăpodeni - Vaslui tel: 0744 231 380
* Vând hală, înaltă de 20 m. Tel: 0744/ 231 380. 
* Vând teren, Str. Sacu, Huşi. Suprafaţă de 813 mp, privelişte superbă, 25 euro/mp - NEGOCIA-
BIL. Telefon: 0235/482.670
* Vând două combine agricole C.P. 12 şi mase Ferguson, în perfectă stare de funcţionare. Tel.: 0751
096 377.
* Vând fostul atelier mecanic de la CFS Vaslui. Informaţii la tel.: 0744 231 380 sau 0235 361 236.
* Vând hală la Moara Grecilor. Informaţii la tel.: 0744 231 380 sau 0235 361 236.
* Închiriez garaje la Moara Grecilor. Informaţii la tel.: 0744 231 380 sau 0235 361 236.
* Cursuri foto - 100 de lei: Studio Foto Fuji Iaşi, strada Cuza Vodă, nr. 5, Iaşi; Telefon: 0722 475
426
* Vând 2 butelii gaz albastre, vând 7.000 mp teren intravilan la ferma 3 Vaslui (în spatele str.
Filaturii), vând  2 ha teren  arabil la Bahnari. Preţuri negociabile. Tel: 0235/ 322 580 (Moşneagu
Costică). 
* Vând rachiu preparat din tescovină, concentraţia circa 50% volum, preţ  negociabil. Telefon:
0755/077.553. 
* Vând amortizoare noi pentru Dacia 1300.   Tel: 0744 231.380
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Vând soia tratată şi orzoaică
Tel. 0744.528441

Televiziunea Vaslui on line 
Tel/fax 0235/ 361.236, 
e-mail: cvintet_tera@yahoo.com

tel: 0235 361 236 (Vaslui), 0235 419 494 (Bârlad)
web: www.tvv.ro; www.marindumitru.ro

Locuri de muncă în mun. Huşi
AGENŢIA LOCALĂ HUŞI, str. A.I. Cuza, bl. H5,

sc A, telefon 0371/ 073989, 0235/481720

112 locuri de muncă disponibile la 13.09.2017

- SC ALVALIV SRL 3 lucrători sortatori deșeuri
reciclabile;

- SC ALLSYS ENERGY SA  2 încasatori și cititori
contoare de energie electrică, gaze, apă;

- SC BENAZA SRL 1 operator introducere,
validare și prelucrare date;

- SC CIBLIM PROD SRL 11 confectioneri articole
din piele și înlocuitori, 9 muncitori necalificați în industria
confecțiilor;

- SC CIPVAL SRL 2 muncitori necalificați la asam-
blarea, montarea pieselor;

- SC EDIVALMIN SRL  1 magaziner, 16 muncitori
necalificați în industria confecțiilor;

- SC GEROSTAR IMPEX SRL 3 tinichigii
carosieri;

- SC IDRICORIMAD SRL 1 mecanic auto;
- SC ITRINAGRO SRL 1 contabil;
- SC LACATUS SRL 1 barman, 1 șofer de autotur-

isme si camionete;
- SC LIDL DISCOUNT SRL 2 vânzatori;
- SC LORA FASHION SRL 1 confecționer-asam-

blor din textile;
- SC NICOMON SRL 3 muncitori necalificați în

industria confecțiilor; 
- SC PANTOCIM SRL 9 confecționeri articole din

piele și înlocuitori, 8 muncitori necalificați în industria
confecțiilor; 

- SC REIADA SHOES SRL 10 confecționeri arti-
cole din piele si înlocuitori, 13 muncitori necalificați în
industria confecțiilor;

- SC SAVDECOM SRL 3 confecționeri articole din
piele și înlocuitori;

- SC SPIDER-FLUX SRL 2 barmani, 2 ospatari
(chelneri), 3 spălători vehicule; 

- SERVICIUL PUBLIC LOCAL DE ASISTENTA 1
bucătar;

- SC TANARCRIS SHOES SRL, 2 confecționeri
articole din piele și înlocuitori, 2 muncitori necalificați în
industria confecțiilor.

ÎNCHIRIEM CAMERE IEFTINE
Moara Grecilor
100 lei pe lună

Relaţii la telefon 0744/231380

Oferim spre închiriere garaje, la
Moara Grecilor, la preţ avantajos

Relaţii puteţi obţine la telefon
0744.231380

Vând hală din
tablă, 30X15m, în

localitatea
Zăpodeni, Vaslui.

Telefon:
0744.231380 

Vând teren în Vaslui situat
lângă KAUFLAND.

Relații la telefon: 0744.231380
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Înălțarea
Sfintei Cruci
Înălțarea Sfintei Cruci este

prăznuită pe 14 septembrie. Este cea
mai veche sărbătoare închinată cin-
stirii lemnului sfânt.

În această zi sărbătorim
amintirea a două evenimente
deosebite din istoria Sfintei Cruci:

- Aflarea Crucii pe care a
fost răstignit Mântuitorul și înălțarea
ei solemnă în fața poporului de către
episcopul Macarie al Ierusalimului,
în ziua de 14 septembrie din anul
335;

- Aducerea Sfintei Cruci de
la perșii păgâni, în anul 629, în vre-
mea împăratului bizantin Heraclius,
care a depus-o cu mare cinste în bis-
erica Sfântului Mormânt (a Sfintei
Cruci) din Ierusalim.

Sfânta Cruce a fost aflată
din porunca Sfintei împărătese Elena,
mama Sfântului Împărat Constantin
cel Mare. Datorită acesteia s-au gasit
pe Golgota trei cruci. Pentru a afla
care a fost crucea pe care a fost
răstignit Mântuitorul și care sunt cru-
cile tâlharilor răstigniți odată cu El,
patriarhul Macarie le-a spus să atingă
pe rând crucile de o femeie moartă.
Femeia a înviat în momentul în care
a fost atinsă de cea de-a treia cruce,
cea pe care a fost râstignit Hristos.

După această minune,
Patriarhul a poruncit înălțarea Sfintei
Cruci la un loc înalt, de unde să o
poată vedea tot poporul.

Când împăratul persan
Hosroe a cucerit Ierusalimul, a luat
cu el Crucea Domnului în Persia.
Sfânta Cruce a rămas aici timp de
paisprezece ani, până când Hosroe a
fost învins de împăratul Heraclie,
care a dus sfânta cruce în Ierusalim.

Înălțarea Sfintei Cruci se
serbează cu post, pentru că ea ne
aduce aminte de patimile și moartea
Mântuitorului.

Inălțarea Sfintei Cruci:
Tradiții și obiceiuri

În popor, această sărbătoare
se mai numește și Ziua Crucii și este

considerată data ce vestește sfârșitul
verii și începutul toamnei. Conform
tradiției populare, de ziua Crucii se
închide pământul, care ia cu sine
insectele, reptilele și plantele ce au
fost lăsate la lumină în primavară.

În lumea satelor încă se mai
crede că, în această zi, șerpii, înainte
de a se retrage în ascunzișuri, se
strâng mai mulți la un loc, se
încolăcesc și produc o piatră
nestemată, folositoare pentru vinde-
carea tuturor bolilor.

Tot în această zi, preotul
sfințește via și butoaiele de vin, pen-
tru ca și în viitor gospodarul să se
bucure de o recoltă bogată. Strugurii
din ultima tufa de vie nu trebuie
culeși astăzi.

Ei trebuie păstrați ca
ofrandă pentru păsările cerului și de
aceea se numesc, în limbaj popular,
strugurii lui Dumnezeu. în serile
culesului, podgorenii fac focuri din
viță uscată, în jurul cărora petrec cu
mâncare, băutură și muzică.

Pe 14 septembrie, la
biserică se sfințesc busuiocul, menta,
maghiranul și cimbru, considerate
plante magice. Acestea îi apără pe
credincioși de diverse boli, dar ve-
ghează și asupra păsărilor și ani-
malelor din ogradă.

Monedele sfințite în această
zi, păstrate în portofel, alături de o
cruciuliță aduc belșug și spor în
muncă.

De asemenea, se spune că
nu este bine să se mănânce usturoi,
nuci, prune și peștele. Este recoman-
dat să se țină post negru, aspru, pen-
tru vindecarea sufletului și a trupului

Nu este voie, în ziua
Înălțării Sfintei Cruci, să se lucreze,
pentru a nu atrage primejdiile.


