
 Berbec 21.03 - 20.04   
Emotivitatea și subiectivismul sunt accentua-
te, deci fii prudent și evită discuțiile ample. Se 
pot relua teme sau activități vechi. Gândurile 
tale sunt îndreptate spre câștiguri și investiții, 
dar ar fi bine să amâni semnarea documente-
lor importante pentru altă dată. 

Taur 21.04 - 21.05  
Șanse mari să trasezi direcții noi atât în plan per
sonal, cât și profesional. Accentele acestor zile se 
află pe relațiile cu ceilalți, mai ales pe relațiile cu 
partenerul de viață și pe relațiile de colaborare. 
Renunță la ceea ce nuți mai este de folos și ori-
enteazăte spre noi orizonturi parteneriale. 

Gemeni  22.05 - 21.06  
Ești capricios și puțini sunt capabili săți intre în 
voie. E o perioadă bună de ați face planuri noi 
și pentru a acorda mai multă atenție nevoilor 
tale sufletești, dar și pentru a studia pe îndele-
te relațiile din preajma ta. Se îmbunătățesc ve-
niturile din activitatea profesională și nu numai.  

Rac 22.06 - 22.07   
Este nevoie să te ocupi de curățenii generale, 
repa rații sau de vânzareaachiziționarea unor 
bunuri patrimoniale. Fii prudent, deoarece rela
țiile cu membrii familiei sunt distorsionate. Gân-
direa și comunicarea lasă de dorit. Ar fi bine să 
nu te bazezi pe deciziile de acum.   

Leu 23.07 - 22.08  
Multă muncă la serviciu și în plan personal. 
Dozeazăți eforturile, pentru că sănătatea este 
vulnerabilă și se pot evidenția, destul de zgomo-
tos, afecțiuni mai vechi sau mai noi. La serviciu 
există animozități ascunse, conflicte mocnite ce 
stau să izbucnească din moment în moment. 

 Fecioară 23.08 - 21.09  
În relațiile de prietenie se finalizează un capitol 
important. Asta înseamnă că vei renunța la unii 
sau îți vei schimba radical atitudinea față de ei. A 
venit timpul săți redefinești conceptul de priete-
nie și să te orientezi spre alte persoane de o mai 
bună calitate. Inclusiv în sfera profesională. 

Balanță 22.09 - 22.10  
Ești solicitat de multă lume, atât la serviciu, cât 
și acasă. Alegeți vorbele și gesturile cu mare 
grijă, întrucât îți vor fi urmărite cu deosebită 
atenție și criticate în consecință. Foarte impor-
tante sunt acum relațiile pe care le ai cu priete-
nii și protectorii din domeniul socioprofesional.   

Scorpion 23.10 - 21.11  
Vei fi înconjurat de prieteni, mai mult decât ori-
când. Dar, emotivitatea și subiectivismul sunt ac-
centuate, așa că îți va fi greu să ajungi la un con-
sens chiar și cu tine însuți. Evită să povestești 
despre tine și planurile tale de viitor. Îți trebuie 
odihnă, discreție și dozarea eforturilor la serviciu.  

Săgetător 22.11 - 20.12  
Planuri de călătorie, de studii, dialoguri cu per-
soane aflate în străinătate, activități socioprofe-
sionale  sunt subiectele principale ale acestei 
săptămâni și bine ar fi să te ocupi pe îndelete de 
ele. La serviciu ți se cere să reiei unele sarcini de 
lucru care au rămas cumva nefinalizate. 

Capricorn 21.12 - 19.01 
Se conturează cheltuieli comune cu alții pe fac-
turi, taxe, servicii sau investiții. Sunt momente 
bune pentru a lămuri bugetul de cheltuieli. Chel
tuiește cu măsură și evită implicarea în câștiguri 
rapide, dar nesigure. Îți faci planuri de călătorii, 
apar invitații la seminarii și activități culturale.     

Vărsător 20.01 - 18.02 
Este bine săți îndrepți atenția spre persoana iu-
bită, copii și hobbyurile dragi. Activitățile recrea-
tive desfășurate alături de cei dragi te relaxează, 
te amuză și te provoacă săți exersezi creativita-
tea. La serviciu se animă atmosfera datorită unor 
sarcini de lucru ce trebuie rezolvate. 

Pești 19.02 - 20.03 
Relațiile parteneriale sunt provocatoare. A sosit 
vremea să lămurești, fie aspectele vieții de cu-
plu, fie pe cele ale unor colaborări aflate în deru-
lare. Există o mare vulnerabilitate pe acest seg-
ment, pentru că tu în primul rând ești sensibil și 
concentrat pe propria ta persoană. 
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Luni 17 
25°C | 16°C
Soare, nori

Miercuri 19 
25°C | 12°C
Soare

Joi 20 
26°C | 12°C
Soare

Vineri 21 
27°C | -13°C
Soare

Sâmbătă 22 
27°C | 14°C
Soare

Duminică 23 
24°C | 14°C
Soare, nori

17 - 23 septembrie 2018
ECHIPA  "JURNALUL DE ILFOV" VĂ DOREȘTE O SĂPTĂMÂNĂ FRUMOASĂ!

P A G I N I  R E A L I Z A T E  D E  I O N E L A  C H I R C U

La fiecare început de an școlar, 
sub coordonarea Cristianei Iones-
cu, membrii asociației, organizează 
o acțiune caritabilă de strângere de 
fonduri pentru achiziționarea unor 
rechizite noinouțe. Campania inti-
tulată “Înapoi la școală!” se derulea-
ză și anul acesta. Până la sfârșitul 
lunii septembrie, oricine va dona o 
sumă, cât de mică, va ajuta un copil 
sărman să meargă la școală, în ciu-
da lipsurilor financiare și materiale. 

Edulierii au ajutat deja o mulți
me de copii săși creeze un drum 
mai bun și mai frumos în viață. Nu-
mai sâmbătă, 8 septembrie, peste 
100 de elevi din toate satele comu-

nei Corbeanca au primit, prin cam-
pania acestei asociații, ghiozdane 
complet echipate cu tot ceea ce tre-
buie pentru un an școlar bun, cu re-
zultate deosebite. “Un copil educat 
este un ajutor pentru familia sa, o 
grijă mai puțin pentru comunitatea 
în care trăiește, un adult fericit. Nu 
voi uita niciodată prima mea zi de 
școală, în satul meu, Corbeanca, cu 
gladiolele mai înalte decât mine, cu 
ghiozdanul cu ochi de pisică reflec-
torizant și stiloul meu cu peniță la-
tă, chipul doamnei învățătoare Le-
pădatu și codițele împletite cu grijă 
de bunica mea, Mia. Este una dintre 
cele mai dragi amintiri ale copilări-

ei și așa miaș dori să fie pentru toți 
copiii”, nea mărturisit Cristiana Io-
nescu, fondatorul Asociației Edulier, 
din Corbeanca.

Alătură-te campaniei 
“Înapoi la școală”!
În ultimii cinci ani, Asociația 

Edulier, cu ajutorul prietenilor, vo-
luntarilor și susținătorilor, a trimis 
copiii la școală, contribuind, astfel, 
la prevenirea abandonului școlar, la 
oferirea de șanse copiilor din fami-
lii defavorizate, la creșterea stimei 
de sine a acestora. Edulier vă invi-
tă să vă alăturați acestei campanii 
cu donații lunare, pentru ca cei mici 
să parcurgă tot anul școlar, donații 
în rechizite, ghiozdane sau fonduri 
pentru procurarea lor. Zi de zi ră-
tăcim mărunțiș, monede de 10 sau 
50 de bani. Dacă leam strânge am 
depăși suma de 15 lei. Acești bani 
ne prisosesc. Nu mai bine îi inves-
tim în educația acestor micuți? Se-
tează o plată lunară (debit direct 
sau plată programată) din plat-
forma ta de online banking. Pen-
tru companii: puteți sponsoriza cu 
1.100 de lei = 10 copii care vor în-
cepe anul școlar cu ghiozdane și re-
chizite noi. 

Dacă doriți să ajutați, donațiile 
merg în contul Asociației 
EDULIER, CIF 22580154, 
RO85BACX0000001000188000, 
deschis la UNICREDIT Bank, 
sucursala Magheru, cu mențiunea 
Înapoi la Școală. Mai multe detalii 
despre activitatea Asociației Edulier 
găsiți și pe pagina de Facebook 
Edulier. 

 

CORBEANCA

Edulierii au ajutat peste o sută  
de copii din Ilfov, să meargă  

la școală. Ajută și tu unul!

UN PROGRAM PREMIAT LA GALA SOCIETĂȚII CIVILE 
Așadar, o ilfoveancă trimite, an de an, peste 1.000 de copii din șase județe, 

înapoi la școală, cu ghiozdane și rechizite noi. Cristiana Ionescu, o ilfoveancă 
născută la Periș, crescută în Corbeanca, dusă de viață prin București și prin 
lume, s-a întors în satul natal acum mai bine de zece ani și a pornit Asociația 
Edulier. Unul din proiectele asociației este, de șase ani, campania “Înapoi 
la școală!”, o campanie premiată la Gala Societății Civile cu premiul pentru 
eficiență. Peste 2.269 de copii au intrat în anul școlar cu ghiozdane și rechizite 
noi, cu zâmbete mari pe chip, doar în ultimii cinci ani. “În primul an mi se părea 
imposibil să strâng 70 de ghiozdane pentru cei mici din satul meu. Am reușit și 
asta mi-a dat avânt și mai mult curaj. Au urmat 150, apoi 250, 400, alt județ, 
alte cinci județe. La primele 1.000 de ghiozdane am crezut că visez. Și fiul meu 
la fel, căci toate se aflau în camera lui, până în tavan”, ne-a explicat fondatorul 
Edulier, Cristiana Ionescu. În timp, programul s-a dezvoltat, a căpătat noi și noi 
prieteni și susținători ai educației, din țară, dar și români plecați peste hotare 
care au dorit să facă ceva în satul natal.

Conform statisticilor, abandonul școlar survine în cazul 
a 45% dintre copiii proveniți din familii fără posibilități 
financiare care nu pot acoperi cheltuielile pentru școală. 
De ani buni, elevii din Ilfov au o mână întinsă din partea 
Asociației Edulier, din Corbeanca. 

Marți 18 
25°C | 13°C
Soare, nori


