www.verticalonline.ro
22 decembrie 2010
- 11 ianuarie 2011
Anul VI, nr. 256
16 pagini - 1 leu
ISSN: 1841-6063

Săptămânalul cel mai drept... în faţa cititorului

Petre Grigoraș:
„Gabi Matei
trebuie să rămână
la noi!”

Superlativele 2010
ale Cercetătorilor
şi Autorilor de Carte
Documentară
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REALIZĂRI Copiii şi părinţii au pus sub brad roadele muncii de peste an

Moş Crăciun şi sania
fermecată, la Negomir
Drumurile din comuna
Negomir sunt acoperite cu zăpadă, aşa că
Moş Crăciun a putut să
vină, cu sania sa fermecată, trasă, de data
asta, de un frumos cal
de rasă, pe la toţi copiii. El a fost ajutat de
primarul Ion Gruescu
şi de ceilalţi angajaţi ai
primăriei, ca nici un copil să nu rămână fără
daruri. Şi adulţii au, la
rândul lor, motive de
bucurie, autorităţile
publice reuşind, cu toată criza, să facă ceva
investiţii în comună pe
parcursul anului care
tocmai se încheie.

Despre filiala
județeană
a Asociației
Învățătorilor
În perioada interbelică
membri corpului didactic din
ţara noastră s-au organizat într-o
asociaţie generală sub numele
de „Asociaţia Generală a învăţătorilor din România” având
sediul în Bucureşti.
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Cheile Olteţului
și Cheile
Galbenului (II)
Ne putem imagina, spre
exemplu, un bloc prismatic
calcaros, a cărui bază dreptunghiulară are o lungime de
12 km (lungimea benzii de
calcare) şi o lăţime de 2 km
(lăţimea benzii de calcare).
Transversal, de-a lungul mileniilor, apele de munte au săpat din
amonte către aval, de la vârf
către bază, mai multe nivele de
eroziune, observabile în Cheile
Olteţului, în Cheile Galbenului
şi în grotele aferente lor.
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Un gând bun şi urări de fericire
din partea Primăriei şi Consiliului
Local Rovinari, pentru toţi locuitorii
oraşului. Fie ca sărbătoarea Naşterii Domnului şi a Anului Nou să vă
găsească fericiţi şi împliniţi!

5 949992 330106

Vine Crăciunul, e vremea colindelor…
Un bun prilej pentru conducerea
Exploatării de Carieră Roşia
să ureze tuturor salariaţilor
şi colaboratorilor, ca Sfintele
Sărbători de iarnă să le aducă
numai bucurii şi împliniri.
La Mulţi Ani!
Director
Cosmin Trufelea
Fie ca Sfântul Crăciun şi Anul Nou să aducă
locuitorilor comunei Plopşoru sănătate,
fericire şi o viaţă mai bună!
Primar Grigorie Petre

La Mulţi Ani!
Primar Dorin Filip
CMYK

