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Am încercat de-a lungul perioadei de 
desfăşurare a proiectului MICUL JURNALIST să 
insuflu participanţilor dragostea pentru gazetărie şi 
respectul pentru cuvântul scris. Ghidaţi de redactorii 
publicaţiei „Sensul râmnicean”, adolescenţii au 
descifrat ABC-ul jurnalismului şi au ajuns la concluzia 
că scriitura de presă nu este doar o problemă de 
talent şi de inspiraţie; ea presupune efort, rigoare şi 
disciplină. Am fost plăcut impresionat de echipa care 
m-a însoţit la Balta Albă, în iunie. Aici, cursanţii au 
încercat genurile de opinie ale presei: însemnarea, 
comentariul, analiza, ba chiar câteva reportaje de tip 
„feature”. Au intervievat localnici şi au făcut fotografii. 

I-am încurajat pe micii jurnalişti să întrebe ori 
de câte ori nu înţeleg ceva, să nu neglijeze empatia 
cu cititorii. I-am mai învăţat că obiectivitatea 
jurnalistică este un mit, aşa cum este şi 
imparţialitatea unui ziar. 
În concluzie, micii gazetari s-au familiarizat cu 
domenii importante ale meseriei de jurnalist 
(argumentarea, persuasiunea, umorul  ş i  
deontologia) şi cu tipurile de discurs jurnalistic 
(polemic, argumentativ, de umor etc.). 
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Proiectul Micul Jurnalist finanțat anul trecut de către Comisia 
Europeana prin Programul Tineret în Acțiune a învățat prin metode non-
formale un număr de 26 de tineri ce înseamnă să fii jurnalist, fiecare dintre 
cei implicați descoperind virtuțile gazetărești și elementele de marketing 
grație lectorilor Răzvan Theo Chirac și Sorin Stan. Cu ajutorul partenerilor 
noștri media TV SAT 2002, Radio BOOM și Sensul Râmnicean tinerii au 
avut posibilitatea să își exprime liber punctele de vedere asupra unor 
probleme de interes local prin participarea la unele emisiuni radio, tv și prin 
publicarea de articole, interviuri, reportaje în ziarul local. Iată că acest 
proiect are parte de follow-up datorită Consiliului Local Municipal 
Râmnicu Sărat, care la apelul de proiecte de luna aceasta a evaluat si 
aprobat continuarea lui prin editarea lunară a Revistei Micul Jurnalist din 
fonduri nerambursabile de la bugetul local pe anul 2011, conform Legii 
350/2005.
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cei care s-au adunat să ne vadă dansând în faţa 
primăriei din Gumuldur, oameni care au fost 
foarte încântaţi de mâncarea şi dansurile 
noastre.
Din schimbul de experienţă din cadrul acestui 
workshop am învăţat o mulţime de reţete noi pe 
care le-am notat pentru a le găti aici in România 
şi care sigur îmi vor aminti de acest proiect.

“ Delight your life”

TOADER ALINA
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În prima zi a lunii octombrie 4  voluntari, 
Toader Alina, Ionescu Leontina ,Grama Oana şi 
Vlad Ciprian împreună cu liderul grupului, 
Doamna Sbîrbea Liliana  , porneau sfios spre 
Turcia.  
       “ A fost o experienţă nouă şi foarte plăcută. 
Pe parcusul acestor zile am reuşit să cunosc 
noi culturi şi să îmi fac noi prieteni. La început 
mi-a fost puţin cam greu să mă împrietenesc 
deoarece mă temeam că nu mă voi înţelege( în 
privinţa limbii engleze). Cu timpul mi-am dat 
seama că aceasta nu este o barieră. Chiar dacă 
participanţii aveau vârste diferite,  nu a fost o 
piedică în calea comunicarii. M-am împrietenit 
foarte uşor cu ceilalţi. Am fost fericită să 
descopăr  câteva cuvinte  comune cu poporul 
turc precum:” cizmă, sandale, fâstâc(fistic), 
pisică”.
        Programul începea la ora 8 cu micul dejun 
iar la ora 9 începeam activităţile propriu-
zise.Timpul trecea aşa de repede încât nici nu 

simţeai că a venit prânzul .  După amiaza 
partea mea preferată: învăţam noi dansurile 
prezentate de ţara “gazdă” dimineaţa. În timp 
ce se gătea pentru seara interculturală, noi 
aveam puţin timp liber. Am mers la plaja, fiind la 
5 minute de mers pe jos.Peisajele te răpeau şi 
te făceau să uiţi că trebuie să mai şi pleci. Cu 
greu mă desprindeam de peisaj şi mergeam în 
campus. Seara gustam din mâncarea 
tradiţională a ţării “gazdă” şi dansam pe 
ritmurile muzicii lor.
          Seara culturală se termina pe la ora 12. 
După o zi plină nu ne simţeam obosiţi aşa că 
mai stăteam câteva ore jucând cărţi sau pur şi 
simplu vorbind cu ceilalţi participanţi gândindu-
ne că nu ne vom întâlni prea curând şi este o 
ocazie unică pentru a ne cunoaşte mai bine.
              Pentru că nu aveam cum să ajungem 
la Izmir fară să vizităm Turnul cu ceas sau Casa 
fecioarei Maria organizatorii ne-au dus le 
vizitam. Am vizitat şi orașul antic, Efes ,unul din 
cele mai dezvoltate centre religioase și 
comerciale din Antichitate.Aici am fost foarte 
fericiţi să ne întâlnim cu alţi conaţionali, aceştia 
fiind în vizită în Turcia.

În seara turcească ne-a fost prezentată 
o nuntă tradiţională. Am simţit pe propria piele 
ceea ce simte o mireasă când stă cu valul pe 
cap ş i aşteaptă să fie "cumpărată:". 
Obieceiurile sunt diferite. În timp ce mirelui i se 
rade barba,mireasa asteaptă cu vălul lăsat pe 
faţă. Mireasa este îmbrăcată în roşu şi i se pune 
în palmă hena( într-o eşarfă) .
În acest timp, nuntaşii dansează în jurul ei cu un 
bol cu hena şi lumânări.
            Ultima seară s-a lăsat cu lacrimi la 
plecarea polonezilor  şi cu speranţa ca ne vom 
mai întâlni şi în alte proiecte. 

Ziua a 7a a proiectului a fost dedicata 
traditiilor romanesti. Programul nostru de 
prezentare a inceput la ora 9 si initial planuisem 
sa incepem cu un energizer si o prezentare 
powerpoint dar pentru ca am avut o problema cu  
videoproiectorul, am servit participantii cu 
produse traditionale romanesti: magura, 
eugenia, ciocolata cu rom, si i-am invitat sa 
priveasca dansurile populare pregatite de noi: 
hora, brasoveanca, dansul pinguinului si 
perinita. Toti au fost impresionati de costumele si 
dansurile noastre si s-au prins cu noi in hora, 
invatatand foarte rapid pasii de dans.

Dupa ce am incheiat activitatea cu 
dansurile, problema cu videoproiectorul s-a 
rezolvat si am putut sa le aratam prezentarile 
despre tara noastra precum si traditii de la nunta 
si botez.
Dupa amiaza intreg grupul romanilor (liderul de 
grup, Doamna Sbirnea Liliana, Leontina, 
Ciprian, Alina si Oana) a intrat la bucatarie pentru 
a gati cina care avea sa se compuna din 
aperitive, branza cu mamaliguta, felul principal: 
sarmalele si desertul: cozonac si clatite.

La ora 8 cina a fost servita si toata lumea a 
gustat din bucatele noastre traditionale,fiind pe 
deplin multumiti de munca depusa de noi.Dupa 
cina am dansat hore si sarbe iar la dansul 
pinguinului toti s-au distrat pe cinste.

Sper ca ceilalti participanti isi vor aminti 
cu drag de noi la fel cum ne vom aminti si noi de 
ei!!!

In cadrul proiectului ,,Delight your life”, 
am participat la workshopul de gătit.

Acest workshop avea loc după activităţile 
fiecărui grup şi ne întâlneam toţi cei care făceam 
parte din echipa bucătarilor ,în bucătărie şi 
discutăm despre felurile de mâncare tradiţionale 
din fiecare ţară .După aceste discuţii urma să 
trecem la treabă şi hotăram ce o să gătim pentru 
întregii participanţi la proiect ca o mică gustare. 
De exemplu într-o zi am gătit fursecuri cu 
vanilie,cacao,cu morcov si lămâie. Cu două zile 
înainte de finalizarea  proiectului reprezentanţii 
fiecărei ţări au gătit o monstră din ceea ce avea 
sa fie pentru penultima seară de proiect pentru 
50 de persoane .Grupul nostru a gătit cartofi 
prăjiti cu omletă.o mâncare internaţională 
dealtfel dar având în vedere că trebuia gătit  în 
cantităţi mari şi în doar 3 ore,am decis să facem 
ceva simplu şi gustos.Grupul bulgar a pregătit o 
delicioasă plăcina cu brânză,Ivan fiind un 
excelent patiser, italienii au pregătit bruschete iar 
grupul polonez salată de morocovi cu mere.

Din toate bucatele gătite de noi au gustat 
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Am fost provocata sa ma pierd printre litere, sa incerc 
sa-mi surprind esentialul, ca om, si totusi sa nu-mi tradez 
secretele. Sunt un om din suvoiul care se readapteaza zilnic la 
viteza si freamatul orasului. Plec in graba de fiecare data cand 
am treaba si uneori am senzatia ca toti oamenii din jurul meu – 
si ei grabiti , sunt leiti mie. Respira aerul de Bucuresti si 
primul lor instinct in graba de a tine pasul cu freamatul din jur 
este sa-si verifice ceasurile. Orice lucru din jur ajunge sa 
semene cu un ceas care ticaie cu disperare. 

In schimb, in timpul liber ma deconectez de 
obiceiurile bolnavicioase ale orasului asta mare si conturez 
inconstient o Raluca incapatanata, perseverenta, visatoare, 
careia ii place sa fie inconjurata de prieteni, cu multa energie si 
entuziasm, dar care totusi alege cea mai 

Sbîrnea Raluca

Motto: ”I’d rather die of thirst,
Than drink from the cup of mediocrity.”

Discurs despre vise

grea modalitate de rezolvare a problemelor, ca un fel de provocare pentru ea insasi. Mi s-a spus ca limita 
superioara e cerul, dar intotdeauna m-am intrebat care este cea inferioara, avand o tendinta innascuta de a 
ma opune firescului. Am ajuns la concluzia ca raspunsul la intrebarea mea e defapt o chestiune de vointa, de 
rabdare, de munca si de respect de sine. Iar preocuparea mea de baza a venit natural…sa incerc in mod 
constant sa ma autodepasesc; iar una dintre cele mai placute batalii din planul meu de autocucerire a fost 
munca de voluntariat.

Dezvoltarea spiritului civic, experienta in diverse domenii, socializare, experienta adaugata la CV 
sau crearea de noi abilitati sunt intr-adevar cateva din motivele pentru care am devenit voluntar. Dar acestea 
sunt exprimari mult prea sofisticate pentru ceva ce este atat de magic si de intens ca voluntariatul. Asadar, 

nimic nu se compara cu gustul dulce-amarui pe care ti-l 
lasa o munca de voluntariat bine facuta, cu dramul de 
maturizare dat de polivalenta gandirilor celor din jurul tau 
sau cu oboseala generata de problemele care circula pe 
c o n t r a s e n s u l  b u n e i  t a l e  d i s p o z i t i i .  
Voluntariatul m-a  invatat sa fiu eu insami, uneori m-a 
invatat sa fiu chiar cel de langa mine, sa contruiesc, sa 
repar, sa decid, sa pun pasiune in ceea ce fac, sa fiu 
calculata si totusi sa nu-mi pierd dramul de nebunie care 
ma individualizeaza ca om, sa-mi spun parerea fara sa 
jignesc, sa ma adaptez si sa accept ca toti suntem diferiti. 
Am invatat ca a conduce o echipa nu inseamna numai a 
trasa sarcini, ci a-ti face prieteni si a invata sa lucrezi cu si 
printre ei, pentru ca atunci cand activitatile iau sfarsit sa nu 
ajungeti doar niste miscari fara scop, ciocnindu-va unii de 
altii pe strada. 

Ar trebui sa ne oprim o clipa-n loc si sa ne resetam 
simtirile. Majoritatea traim intr-un haos cubic, intr-o cutie 
de abanos cu cateva ferestruici prin care intra sporadic 
lumina si ne lovim de geam cand vrem sa evadam din 
cotidianul monoton, agitat, cu tendinte de plafonare. 
Poate ar trebui sa incercam sa evadam. La urma 
urmei….curajul inseamna sa fii singurul care stie ca-ti 
este frica!

Giorgiana Grozea

EDUCAŢIA ROMÂNEASCĂ - GRATUITĂ?!
SĂ LUĂM LECŢII DE LA FINLANDEZI…

Clopoţelul se pregăteşte să anunţe 
începutul şcolii…din păcate, pentru majoritatea 
elevilor din România sunetul e unul sec, ce anunţă 
un alt an şcolar cu inovaţii extraterestre 
implementate de Ministerul Educaţiei, un alt an 
şcolar cu manuale folosite de încă 4-5 generaţii 
(asta dacă nu cumva eşti în anul trei sau patru de 
liceu şi trebuie să ţi le achiziţionezi tu!) un alt an 
şcolar cu o  educaţie ce se vrea a fi “gratuită”.

Un studiu recent efectuat de Asociaţia 
“Salvaţi Copii!” arată că un părinte alocă în medie, 
anual, o sumă de aproximativ 1.490 lei pentru un 
singur copil. Acest fenomen l-au simţit probabil pe 
pielea lor atât părinţii - făcând sacrificii enorme să 
asigure copiilor măcar strictul necesar, cât şi copiii 
- ce trebuie să se mulţumească cu manuale deja 
folosite, cu rechizite de proastă calitate şi culegeri 
ce le împart cu colegul de bancă - încât acest 
studiu nu face decât să dea o notă oficială faptului 
în sine. 

Şi ne mai întrebăm de ce abandonul şcolar 
se accentuează în fiecare an?! Cred şi eu că o 
familie din mediul rural, fără nici un venit, preferă 
să renunţe la cei 42 de lei pe lună -marea alocaţie 
acordată elevilor- pentru 40-50 de lei pe zi, cât ar 
obţine copilul muncind la câmp!

Studiul poartă numele de “Care sunt 
costurile “ascunse” ale educaţiei” şi mă duce cu 
gândul direct la Finlanda, ţara cu cel mai înalt nivel 
educaţional din Europa, dar şi din lume. De ce sunt 
aceşti copii atât de buni?! Ce au ei şi noi nu avem?! 
Ei bine în primul rând au profesori cu master 
absolvit, ce trec prin examene extrem de riguroase 
( până şi educatorii de grădiniţa în Finlanda au 
facultate!). 

În al doilea rând totul este GRATUIT! Elevii 
primesc zilnic prânzul gratuit - şi nu lapte şi corn, 
acesta din urmă, de cele mai multe ori greu de 
mestecat-, primesc absolut toate rechizitele, 
manualele, de la ghiozdan până la radieră, de la 
uniformă până la atlase, toate fiind noi. Iar în ceea 
ce priveşte strucutrarea materiilor pe ani de studiu 
iată cum se realizaează în Finlanda: “Şcoala 
elementară obligatorie este alcătuită din 9 clase, 
iar liceul începe cu clasa a 10-a. Până în clasa a VI-
a, cât durează ciclul primar, elevul nu primeşte 
note. Se pune accent pe ceea ce reuşeşte să 
înveţe, în ce ritm şi pe ce anume trebuie insistat 
pentru îmbunătăţiri. În ciclul gimnazial, participă la 
cursurile obligatorii, dar se orientează şi către 
programe “after-school” pentru a învăţa sau 

aprofunda ceea ce îl pasionează. Înainte de 
a ajunge la liceu, are posibilitatea să revină 
asupra unor materii pe care crede că nu le 
stăpâneşte bine. Din clasa a X-a, primul an 
de liceu, disciplinele sunt structurate pe 
cinci module. Într-un an şcolar, elevul 
trebuie să parcurgă între 4 şi 6 discipline, în 
funcţie de necesarul de credite şi de 
interesele personale. În anii terminali, 
programul devine mai lejer, însă se 
aprofundează disciplinele relevante pentru 
specializarea dorită la facultate. Pe toată 
durata studiilor preuniversitare, rolul cel mai 
important revine disciplinelor aplicate.” 
(www.schimbul2.ro)

Iată: 4-6 discipline, nu 18 cât am avut 
eu în clasa a X-a, discipline aplicate, nu 
informaţii cu tonele pe care eşti obligat să le 
memorezi, ca peste un an să-ţi dai seama 
că  habar nu ai cum să aplici ce ai învăţat, 
materii potrivite preferinţelor, nu alese de 
director în funcţie de cum crede că acoperă 
mai bine necesarul de ore a unuia sau altui 
profesor titular…

Unii dintre noi privesc melancolic la 
anii când elevii români ocupau primele 
locuri pe la mai toate concursurile 
internaţionale, şi chiar şi azi pot jura că 
lucrurile au rămas la fel. Ei bine poate că 
avem elevi olimpici, însa vă întrebaţi ce nivel 
educaţional au restul de 99% din elevi?! 
Aceste statistici îmi lasă un gust amar, şi 
oricât mi-aş dori să-mi apreciez ţara, un 
gând de a mă refugia în friguroasa ţară a 
celor o mie de lacuri, tot îmi străbate prin 
minte.

TOADER ALINA
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Are aproape 23 de ani. Este absolvent al Colegiului National 
“Alexandru Vlahuta” si  student la Academia de Studii Economice 
Bucuresti, sectia Finante, Banci si Burse de Valori.  In timpul liber, asa 
cum se recomanda, de profesie - voluntar. 
Totul a inceput in anul 2008, cand Organizatia de Tineret Viitorul Incepe 
Azi a derulat un proiect finantat de Comisia Europeana prin programul 
Tineret In Actiune,  
proiect ce  a constat in refacerea a trei trasee turistice din zona 
Vintileasca si redarea acestora circuitului turistic.
Aproape toata vacanta de vara Laurentiu a  lucrat la acest proiect. I-a 
placut, a fost neasteptat de frumos si interesant, spune el, si si-a dorit sa 
participe si la alte proiecte.

LAURENTIU PRUNA

T.i.A. și competențe

Si a participat. Asa a inceput colaborarea si cu  Asociatia de Tineret “Speranta Ramniceana” si cu 
alte organizatii din tara.

Primul contact cu tineri in cadrul unui schimb l-a avut in toamna prin participarea la proiectul 
finantat de Comisia Europeana prin Programul T.I.A. – “Educatie ecologica prin teatru”. Proiectul a fost 
coordonat de Speranta Ramniceana si a avut ca parteneri tineri din Ungaria. Au urmat alte si alte schimburi 
de tineri in care laurentiu si-a dezvoltat competentele prin educatie non-formala. 
Recunoaste ca a invatat foarte multe lucruri, ca a exersat limba engleza in proiectele de schimburi de tineri, 
ca a invatat sa se descurce in situatii neprevazute, ca si-a facut multi prieteni, ca a vazut multe tari….. Munca 
lui in proiecte a fost rasplatita si cu participarea la cateva proiecte in afara granitelor tarii.

“Am fost la Istambul, declarata capitala europeana in 2010. E 
adevarat, am si muncit, dar nu-mi vine sa  cred ce avantaje am avut 
ajungand aici. Am vazut locuri unice, pe care nu stiu daca as fi avut 
vreodata ocazia sa le vad.” 

Odata cu teatrul de papusi Dimitriu Pompiliu, proiect coordonat 
de V.I.A.prin programul T.I.A., Laurentiu si-a dezvoltat si abilitatile 
managerial fiind coordonatorul acestui proiect. Mai mult pe langa 
schimburile de tineri in care a fost selectat de catre Speranta 
Ramniceana, un aport deosebit si-a adus si in proiectul Micul Jurnalist. 
Datorita abilitatilor manageriale si de antreprenoriat dobandite de-a 
lungul timpului, in cadrul proiectului Micul Jurnalist a facut parte si din 
echipa de proiect, asigurand componenta logistica pentru buna 
desfasurare a acestuia.

Il intreb ce trebuie sa ai ca sa poti simti bucuria de a fi  – voluntar.
Imi spune ca in primul rand, disponibilitate, apoi seriozitate, uneori 
curaj, toleranta, generozitate, “intr-un cuvant, aproape tot ce trebuie sa 
defineasca un om in adevaratul sens al cuvantului”. “M-am maturizat in 
activitatile de voluntariat, sunt mai deschis la nou si la semenii mei, am 
trecut prin toate etapele necesare maturizarii!” , declara Laurentiu, cu un 
oarecare regret ca s-a rupt de perioada adolescentei.
A inceput sa aiba simt antreprenorial, pentru ca , in proiecte de acest gen 
se dezvolta astfel de abilitati, Viseaza sa aibe o afacere frumoasa si sa fie 
cat mai mult timp tanar ca sa mai poata lucra in proiecte de acest gen.

... in orasul Speranta
 soarele nu apune niciodata

... in orasul Speranta
 soarele nu apune niciodata

unul din proiectele propuse de ei.
În calitate de primar al „oraşului Speranţa” 

nu pot decât să sper că aceste promisiuni vor fi duse 
la capăt, dar totodată, să vă arăt, dragi râmniceni, că 
oraşul nostru, al vostru, este încă tânăr!

Pentru câteva ore,  40 de tineri din Râmnicu 
Sărat dar şi din Oreahovo- Bulgaria, au stat în locurile 
consilierilor locali, având şansa de a propune chiar ei 
proiecte, de a le susţine, şi de a le vota într-o simulare de 
şedinţă a consiliului local, pentru a îmbunătăţii calitatea 
vieţii din oraşul lor.

Poate că veţi fi tentaţi să spuneţi că aceşti copii 
visează cu ochii deschişi, că se desprind de realitate, că 
acestea sunt doar nişte acţiuni juvenile, fără sens.

Ei bine, aflaţi că în cele aproximativ trei ore- cât 
a durat şedinţa de consiliu, tinerii au prezentat cinci 
proiecte de hotărâre din domenii diferite, pe care le-au 
susţinut în faţa consilierilor; proiecte ce în prealabil au 
fost dezbătute în comisiile de specialitate formate în 
cadrul workshopurilor.
Mediul înconjurător, combaterea sărăciei, educaţie, 
cultură şi sport, discriminare şi politici de tineret, toate 
aceste aspecte au fost atinse în cadrul proiectelor 
propuse, tinerii încarcând să găsească rezolvarea unor 
probleme ale comunităţii lor prin acestea.

Pentru mediul înconjurător proiectul viza un 
centru de reciclare pentru hârtie, plastic şi metale, centru 
ce nu numai că ar aduce un mediu curat şi sănătos, ci şi 
locuri de muncă în oraşul nostru.
Pentru educaţie, cultură şi sport, proiectul propunea 
promovarea unor sporturi mai puţin cunoscute, însă 
practicate la nivel de amatori de tinerii din oraşul nostru, 
cum ar fi: rolele, skatebordul sau ciclismul, prin 
construirea de piste şi locuri special amenajate pentru 
susţinerea practicării acestor sporturi. 

În ceea ce priveşte discriminarea şi combaterea 
sărăciei, proiectele veneau în continuarea unora mai 
vechi, pentru susţinerea financiară a persoanelor 
defavorizate printr-o sumă de bani oferită de sărbătorile 
oficiale, şi includerea minorităţilor.

Construirea unui centru de tineret a fost însă 
ideea cea mai dezbătută, întrucât ar fi o ofertă de 
petrecere a timpului liber extraordinară în comparaţie cu 
ceea ce oferă oraşul nostru.

Aşadar, dupa dezbateri îndelungate, zâmbete 
emoţionate ori priviri uimite, tinerii au ramas nu doar cu 
experienţa, ci şi cu promisiunea că adevăratul consiliu 
local va face tot ce îi stă în putinţă pentru a demara 
măcar 
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Jean-Luc Godard

“Fotografia este adevăr.”
Nu fi spectator, implica-te!

Fii Voluntar!
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Niște reporteri de la Micul 
Jurnalist  merg într-un sat pentru a face 
un reportaj, cum își petrece ziua baciu' 
Theo. Îl roagă să povestească ce face în 
cursul zilei. 

- Da păi, dimineața mă scol, și 
trag un pahar dă țuică... 

- Stai, bacie Theo. Nu va fi bine să 
afle toată țara că deja la prima oră bei. 
Spune  că  ci teș t i  ziarul  Sensul 
Râmnicean... 

- No, atuncea... dimineața mă 
scol, citesc Sensul Râmnicean. După 
aia dau la porc să mânce, după care mai 
citesc și Suplimentul de T.i.A. Pâna la 
prânz lucrez în atelier, în care timp citesc 
vreo două-trei almanahe... La masă,la 
Pensiunea Milion, mai citesc vreo două 
reviste, iar seara adun iosagul de pe 
câmp, după care urmează Revista 
presei la TV Sat. După cină mă duc la 
biblioteca satului cu prietenii, iar la 10 
când inchide biblioteca merem cu toată 
trupa la Badea Traian, la Dugheană,  că 
el are tipografie.

Când soțul a ajuns la hotel , a decis să-i scrie un 
mail soției dar a greșit o literă din adresă și mailul a fost 
trimis la altă adresă. Mailul ajunge din greșeală la o 
văduvă ce venise tocmai de la înmormântarea soțului. 
Citește mailul și leșina. În mesaj scria: " Draga mea, am 
ajuns bine. Probabil te va surprinde să primești vești de 
la mine pe această cale, dar acum au calculator aici și 
poți trimite mesaje persoanelor dragi. Doar ce-am 
ajuns și am verificat ca totul să fie pregătit pentru 
venirea ta, vinerea viitoare. Abia aștept să te vad și sper 
ca această călatorie să fie la fel de liniștită ca a mea. 
Nu-ți lua multe haine că aici e o caldură infernală!

 Într-o alimentară, intră un cîine cu o bancnotă în gură, latră spre un salam, dă bancnota 
vînzătorului, ia salamul în gură şi pleacă. A doua zi la fel! A treia zi, vînzătorul urmăreşte câinele, 
care ajunge în faţa unei uşi, sună şi iese un tip care îl ia la bătaie pe bietul câine. Vânzătorul, 
revoltat, intervine:

- Dom'le, eşti nebun! Câinele ăsta e foarte inteligent! De ce-l baţi?
- Lasă, domnule, că ştiu eu ce ştiu! Îl bat pentru că iar şi-a uitat cheile acasă!

D`ale voluntarilor...D`ale voluntarilor...
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Nu fi spectator, implica-te!
Fii Voluntar!

Un director de circ este sunat la telefon: 
-Alo, da, ce doriţi? 
-Domnu director,eu vreau să mă angajez la circul 
dumneavoastră! 
- Bun dar ce ştiţi să faceţi? 
-Domnu Director,eu ştiu să vorbesc! 
-Mare lucru !stiu asta miliarde de oameni! 
-Da,dar eu sunt...cal!

Funny pictures
selected by

Dugheana De Printuri
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