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ROBI În lunga lor istorie pe aceste meleaguri,

Zburători de
elită pe cerul
Târgu Jiului

Rromii şi viaţa
lor zbuciumată
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NOROCOŞI Sponsori pentru copiii din Curtişoara, după emisiunea „O dată în viaţă”

„Sculptorii dintre ruine”
au înmuiat inimi

Colegiul
Naţional
„Ecaterina
Teodoroiu”
În continuarea unei tradiţii de
câteva decenii, CNET este reperul
unui învăţământ liceal de calitate
la nivelul Gorjului. În ultimii ani,
acest liceu a fost liderul admiterii
în liceu cu cele mai mari medii de
intrare dintre toate liceele din judeţ.
Contribuie la acest lucru o echipă
managerială excelentă, premiată
la nivel naţional în 2007, un corp
profesoral de excepţie şi elevi
foarte bine pregătiţi.
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Cei mai
talentaţi
elevi se întrec
la Tismana
În zilele de 16-17 mai 2009,
în oraşul Tismana, se desfăşoară
etapa judeţeană a Concursului
Naţional al Revistelor Şcolare şi a
Concursului Naţional de Creaţie
Literară a Elevilor „Tinere condeie”.
Concursul se adresează tuturor unităţilor şcolare care editează reviste
şcolare sau au elevi deosebit de
talentaţi în domeniul literaturii.
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În urmă cu patru luni, am
prezentat în VERTICAL
povestea unor copii din
Curtişoara, pe care i-am
supranumit „Sculptorii

dintre ruine”, pentru că,
într-o şcoală părăsită,
înfofoliţi în haine groase
şi cu mânuţele îngheţate,
sculptau. Povestea mi-

impresionant reportaj
pentru TVR 3. A urmat,
apoi, Iuliana Tudor,
realizatoarea emisiunii
de la TVR 1, „O dată-n

Codurile
Civil şi Penal,
în sfârşit, în
Parlament

Ciocoi
noi
editorial de Aura Stoenescu

cuţilor a ajuns, astfel, la
urechile Simonei Cârlugea, de la TVR Craiova,
care a venit să-i vadă
cu ochii ei, realizând un
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editorial de Victor Ponta
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viaţă”, care a preluat
cazul, încercând să facă
ceva pentru ei.
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De la Miclea
la Adomniţei,
tot Ceauşescu
editorial de Cornel Şomâcu
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Bilanţurile
„pozitive” ale
lui Cârţu
Cu câteva etape înainte de
finalul acestui sezon al Ligii I, antrenorul Pandurilor, Sorin Cârţu, nu
se fereşte să facă un scurt bilanţ al
mandatului său la Tg-Jiu. După ce
a analizat bine evoluţia din retur
grupării gorjene, ,,Sorinaccio” crede că dacă nu ar fi fost scandalul
,,greviştilor”, Pandurii ar fi ajuns
acum între primele 8 echipe din
campionat.
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