
Filmul Festivalului 
Antic Tomis 2014, gata 
de lansare

Ecourile Festivalului Antic Tomis, care s-a
desfășurat între 29 și 31 august, la Constanța și
Mamaia, adunând mii de turiști, dar și localnici iubitori
de istorie, nu s-au stins nici acum, la patru luni de la
finalul celei de-a III-a ediții. Organizatorii pregătesc
evenimentul de lansare a filmului oficial al Festivalului
Antic Tomis 2014, care va avea loc pe 18 decembrie,
la cinematograful Cityplex din incinta Tomis Mall.  

Startul evenimentului se va da la ora 12.00, cu
parada dacilor şi romanilor conduși de Tomiris, care
vor urca de la parterul Tomis Mall spre Cityplex. De
asemenea, proiecția filmului este programată de la ora
13.00 la 13.30, fiind urmată de vernisajul unei expoziții
cu cele mai frumoase fotografii realizate la cele trei
ediţii de până acum ale festivalului. Eveniment
cultural-istoric de tradiţie al oraşului Constanţa,
Festivalul Antic Tomis este organizat de Asociaţia
Litoral - Delta Dunării, cu sprijinul Primăriei Constanţa
și al partenerilor. La ediţiile precedente au participat
membrii asociaţiilor de reconstituire istorică din
România (Terra Dacica Aeterna, Danais RDCN, Lupii
Apoulonului, Legiunea a XIII-a Gemina Apulum,
Gladiatorii - Ludus Apoulensis), Bulgaria (Legiunea IIII
Scythica, Legiunea I Italica) şi Polonia (Goths Village
Association). (G.G.)

Moș Crăciun vine de la
Aqua Magic!

Mai mulți elevi ai Școlii generale nr. 18 „Jean Bart”
au realizat împreună, vineri, un frumos spectacol prin
care au dorit să îl impresioneze pe... Moș Crăciun.
Micuții au recitat versuri, au cântat colinde sau cântece
tradiționale și au dansat într-o clasă a unității de
învățământ, iar Moșul le-a ascultat dorințele și a venit
de la Aqua Magic și „Wild Art” cu pachețele speciale și
cu rechizite trăsnite.

„Cei de la „Wild Art” și Aqua Magic ne-au făcut o
surpriză foarte frumoasă! Sunt atât copii din clasa a III-
a, cât și din clasa a V-a, care s-au pregătit frumos
pentru acest spectacol, în care au susținut momente
cu muzică populară, dansuri de societate sau muzică
pop. Mulți dintre copii provin din familii cu posibilități
financiare mai scăzute”, a declarat unul dintre
coordonatorii copiilor pentru acest eveniment,
profesoara Mariana Monciu. Acțiunea face parte din
campania „Fii Moș Crăciun Fericit”, derulată de Aqua
Magic și „Wild Art”, care continuă până la Crăciun,
după cum a dezvăluit și președintele Asociației
Culturale „Wild Art”, Laura Stroe. (C.S.)

Cum va fi vremea înainte
de Crăciun?

Înainte de Crăciun nu vom avea parte de
fenomene meteorologice ieșite din comun, au anunțat
specialiştii Administraţiei Naţionale de Meteorologie
(ANM). La Constanța, între 13 și 21 decembrie,
regimul termic va fi apropiat de normele multianuale
specifice perioadei de prognoză, cu maxime cuprinse,
în medie, între 4 şi 6 grade C şi minime între 0 şi 2
grade C, mai puţin în nopţile de 13, 14 şi 15
decembrie, când vor fi uşor negative. În zilele
următoare, probabilitatea de precipitaţii va fi din ce în
ce mai redusă, potrivit ANM. Estimarea este realizată
folosind produsele numerice ale Centrului european
pentru prognoze pe medie durată (ECMWF) de la
Reading, Anglia. 

n UMIDITATEA ÎN SOL, SATISFĂCĂTOARE n
Potrivit ANM, în cultura grâului de toamnă, rezerva de
umiditate accesibilă plantelor pe profilul de sol 0 - 100
cm va prezenta valori satisfăcătoare, apropiate de
optim şi optime, la nivelul întregii ţări, până la 17
decembrie. Tot în următoarea perioadă, se vor
înregistra în general ritmuri mai lente de creştere şi
dezvoltare la culturile de toamnă în aproape toată ţara,
exceptând depresiunile din nordul şi centrul ţării, unde
se va semnala starea de repaus vegetativ. (C.C.)
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Pe scurt.
Moș Crăciun a ajuns mai devreme

Bucurie mare în rândul copiilor de la
grădiniţele şi şcolile generale din
municipiul Constanţa. Pentru că

Moşul va fi ocupat, în ajunul Crăciunului, să
ducă sub bradul fiecărui copil cadoul dorit,
Primăria Constanţa a negociat cu el să le
aducă mici bucurii şi înainte de vreme. De
aceea, elevii și preșcolarii din oraş au primit
mai devreme cadourile, angajaţii Primăriei
asumându-şi sarcina ca ele să ajungă la
destinatari. Aşa cum era de aşteptat, copiii au
primit cu bucurie cadourile, care le-au fost
împărțite chiar de primarul Constanței, Radu
Mazăre. Prima oprire a acestuia a fost la
Grădinița cu program prelungit „Amicii“.
Evident că, în schimbul darurilor, copiii au avut
de respectat câteva reguli. Prima: liniştea!
Inițial, nu s-au grăbit să se conformeze, dar s-
au speriat un pic atunci când primarul le-a
spus că, dacă nu vor sta cuminți, va pleca și
va lua și cadourile cu el. Perspectiva i-a

convins și au apărut și rezultatele: toți copiii,
fără excepție, s-au așezat pe scăunele și au
așteptat să primească darurile. „Am făcut și
puțină instrucție. Să știe să mulțumească, să
nu vorbească neîntrebați, căci, dacă simt o
personalitate puternică, cei mici vor învăța să
se poarte frumos“, a spus Radu Mazăre, după
ce a împărțit cadourile copiilor.  

n TRADIȚIE n Toți copiii au spus că au
fost cuminţi şi că merită să primească cele

mai frumoase cadouri. Indiferent că vorbim
despre preșecolari sau de elevii claselor I -
VIII, cu toții au primit dulciuri, fructe şi jucării
specifice vârstei. Nu este primul an când cei
mici primesc daruri de Crăciun din partea
municipalităţii. A devenit deja o tradiţie pe
care Primăria o respectă cu sfinţenie de 14
ani. Acțiunea începută ieri va continua până
în 19 decembrie, perioadă în care vor fi
împărțite cadouri pentru toți cei 31.000 de

copiii din școlile și grădinițele constănțene.
„Am întârziat un pic distribuția cadourilor din
cauza procedurilor greoaie de achiziție, dar e
bine că am terminat la timp și că putem
respecta tradiția de a-i bucura pe cei mici
înaintea Sărbătorilor de Iarnă“, a mai spus
Mazăre.

Ionela HALCIUC 
ionela.halciuc@telegrafonline.ro

Mazăre a împărțit primele
cadouri în grădinițe

Consultare
Continuarea programului prin care

sunt oferite an de an, înaintea
Crăciunului, cadouri pentru preșcolarii și
elevii din Constanța va depinde de
constănțeni. „Când vom lansa pagina de
Facebook a Primăriei, vom consulta
constănțenii să știm dacă mai dăm sau
nu și anul viitor pachetele pentru copii“, a
declarat primarul Radu Mazăre. În acest
context, el a punctat că pagina de
Facebook a administrației locale va fi
lansată anul viitor, în ianuarie. 

10 ani de balet cu Școala „Elisabeth Pândichi Lux”
Un spectacol de balet

emoționant, în care vedete au fost
copiii, dar și... mămicile lor, care au
oferit celor mari și celor mici o

adevărată lecție de grație și dăruire
pentru artă și mișcare, arătând că
poți fi în formă la orice vârstă, s-a
desfășurat, joi seară, la Casa de

Cultură. Sala a fost arhiplină, iar
spectatorii de toate vârstele au
savurat din plin momentele artistice
de excepție din cadrul Galei

Aniversare de Balet a Școlii
„Elisabeth Pândichi Lux”: „10 ani -
Balet din pasiune”, prezentată de
îndrăgita vedetă a Neptun TV,

Monixa Coroiu. Momentele de balet
susținute de elevii școlii au smuls
ropote de aplauze, publicul fiind
fascinat de costumele multicolore,

dar și de talentul micuților, care au
evoluat cu multă dăruire, naturalețe
și pasiune pentru dansul în poante.
Programul a cuprins dansuri variate

din balete celebre: „Lacul Lebedelor”,
„Giselle”, „Coppelia”, „Don Quixote”,
„Carmen”, „Frumoasa din pădurea
adormită”, puse în scenă și pregătite
alături de copii de maestra Elisabeth
Pândichi Lux. Nu au lipsit dansurile
moderne, precum și un dans popular
stilizat, realizat de Grupa de
Avansați.

n PE SCENĂ, DE LA PATRU
LA... 50 DE ANI n În spatele
acestor momente de balet
savuroase stau zeci de ore de
pregătire, pe parcursul unui an
întreg, purtând amprenta creativă și
originală a profesoarei de balet a
micuților, Betty Lux Pândichi. De la
patru la... 50 de ani, fie că pentru
unii este doar un hobby, o
modalitate de a se dezvolta
armonios și a se menține în formă,
la orice vârstă, iar pentru alții, primii
pași spre a-și duce pasiunea pentru
balet la alt nivel, elevii școlii au
demonstrat că sunt foarte bine
pregătiți și motivați. 

Dacă cei mici au reușit să
stârnească zâmbete de admirație și
aplauze în rândurile publicului, nici
mămicile nu s-au lăsat mai prejos,

făcând furori în faimosul „Can-Can”.
O tânără mămică, Ioana Cantaragiu,
de la Grupa de Adulți, ne-a declarat:
„Este bagheta magică a lui Betty să
mai adauge ceva spectaculos, ceva
inedit și la această gală aniversară.
De la început, de acum 10 ani, de
când sunt în această școală de balet,
mă uimesc fantezia ei, originalitatea
și dragostea ei nemărginită pentru
copii, pe care îi iubește ca și cum ar
fi ai ei. Copiii au vârste de la trei ani
până pe la... 55, pentru că și noi
suntem niște copii ai cuiva”.

La rândul său, Betty Pândichi
Lux a menționat: „Această gală
înseamnă o satisfacție foarte mare
pentru mine, dar cu multă muncă în
urmă și dovadă sunt copiii de două-
trei generații, care vin la mine.
Părinții, cunoștințele și publicul
realizează progresul lor, de la an la
an. Baletul este foarte greu, sunt
foarte mulți începători, dar se triază
pe parcurs. Baletul necesită muncă,
seriozitate, o disciplină atât a
corpului, cât și a minții”. 

Grațiela GHEORGHE CARAGICU
gratiela.gheorghe@telegrafonline.ro

Gală aniversară în pași de dans

Rezultatele elevilor Colegiului Național
”Mircea cel Bătrân” (CNMB) din Constanța la
competițiile internaționale dovedesc, încă o dată,
calitatea educației din școlile orașului nostru.
După ce, în septembrie, doi elevi ai CNMB s-au
întors din Spania cu medalii de la Olimpiada
Internațională de Științe ale Pământului, acum
alți doi elevi mirciști, Hakan Calila şi Mircea Dan
Neagoe, din clasa a IX-a, au câștigat medalia de
argint, respectiv bronz la Olimpiada
Internațională de Științe pentru Juniori. Olimpiada
s-a desfășurat în Argentina, în orașul Mendoza,
între 2 și 21 decembrie. ”Suntem bucuroși de
rezultatele obținute, care reprezintă o confirmare
a ceea ce există în tradiția de performanță a
liceului. Cei doi elevi sunt un model pentru colegii
lor”, a declarat directorul adjunct al CNMB, prof.
Gheorghe Moraru. Potrivit directorului adjunct al
liceului, cei doi elevi care s-au întors cu medalii
din Argentina au fost mereu interesați să obțină
performanțe. Pregătirea premianţilor a fost
coordonată de prof. Adina Dogărescu (fizică),
prof. Doina Bălaşa (chimie) şi prof. Adriana
Popescu (biologie). Menţionăm că în cazul
elevului Dan Mircea Neagoe, absolvent al Şcolii

Gimnaziale nr.16 din Constanța, la obţinerea
acestei performanţe au contribuit şi profesorii din
clasa a VIII-a - Elena Nicolae (fizică), Gina Tone
(chimie) și Geli Neriman (biologie). Cei doi
constănțeni nu sunt singurii români premiați în
competiție. Potrivit unui comunicat de presă al
Ministerului Educației Naționale, alte medalii de
argint au fost cucerite de Ștefan Răzvan Bălăucă
(Colegiul Național ”Mihai Eminescu” din
Botoșani) și Tudor Cristian Cozma (Colegiul
Național ”Emil Racoviță” din Iași). Cu bronz au
mai fost medaliați Irina Mălina Strugaru (Colegiul
Național din Iași) și Andrei Vlad Băsulescu
(Colegiul Național ”Emanoil Gojdu” din Oradea).
Olimpiada Internațională de Științe pentru juniori
este un concurs de tip integrativ, în care
problemele acoperă subiecte din trei discipline:

chimie, fizică și biologie. Concurenții susțin trei
probe - două teoretice individuale și una practică
pe echipe compuse din 3 elevi. La ediția din
acest an au fost prezenți 187 de participanți din
32 de țări. Elevii medaliați vor reveni în țară
sâmbătă, 13 decembrie, la ora 1.10 AM, pe
Aeroportul Internațional ”Henri Coandă” din
București. 

Cristina CLEȘIU
cristina.clesiu@telegrafonline.ro

15 persoane s-au adunat
ieri, în fața Primăriei
Constanța, pentru a vorbi cu
primarul Radu Mazăre, după
ce au primit o înștiințare din
partea Consiliului Local,
conform căreia de anul viitor
nu vor mai avea dreptul de a
vinde produse în tonete
amplasate lângă piețele
agroalimentare din municipiu.
Aceștia și-au exprimat
îngrijorarea față de faptul că ar
putea fi alungați din jurul
piețelor și l-au întrebat pe
primar dacă mai este cazul să
plătească chiria tonetelor, de
la începutul lui 2015. Aleșii
locali, la propunerea
consilierului Mircea Dobre, au
decis ca, de anul viitor, să nu mai
existe tonete cu fructe și legume în
jurul piețelor, pentru că, în acest fel,
oamenii nu mai intră în piețe. Radu
Mazăre, în schimb, le-a spus celor
cu care s-a întâlnit ieri că nu au
niciun motiv de îngrijorare, întrucât
hotărârea va fi anulată săptămâna

viitoare, în ședința de consiliu.
„Stați liniștiți! Săptămâna viitoare,
înștiințările pe care le-ați primit vor
fi anulate și o să discutăm abia la
anul dacă este cazul să vă mutăm
sau nu. 34 de persoane se află într-
o situație similară. Nimeni nu va fi
mutat până nu stabilim împreună

cu voi ce măsuri vom lua. Vom
ajunge împreună la un acord în
acest sens, pentru ca toată lumea
să fie mulțumită”, a declarat Radu
Mazăre.

Mihai TUDORICĂ
mihai.tudorica@telegrafonline.ro

Primarul Radu Mazăre le-a spus comercianților
că prevederea legislativă legată de desființarea
tarabelor amplasate în apropierea piețelor
agroalimentare va fi anulată

S-au întors cu medalii din Argentina

Directorul adjunct al CNMB, prof.
Gheorghe Moraru: ”Suntem bucuroși de
rezultatele obținute, care reprezintă o
confirmare a ceea ce există în tradiția de
performanță a liceului. Cei doi elevi sunt
un model pentru colegii lor.”

Au dovedit-o încă o dată: elevii mirciști, 
printre cei mai buni din lume

Lupte pentru menținerea
tarabelor de lângă piețe


