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Pentru a doua oarã! De fapt am revenit! A fost ca o

chemare! Prima datã s-a întâmplat în toamna anului trecut. Era
sfârºit de octombrie! Ca ºi acum, frunzele se întorceau în
pãmântul etern al toamnei exersând foºnetul nemuririi. Frânturi
din zilele-nopþi ºi zilele petrecute atunci m-au urmãrit mai tot
timpul. Drumurile de pãmânt furiºate prin liniºtea pãdurilor ce
parcã susþin pe umerii lor tainele cerului, sunt cãi pentru gânduri
aici! Cãlcându-le, într-adevãr, mã umpleam de gânduri! De toate
gândurile trecute cândva prin mine ºi multe altele. Simþeam cum
tãcerea se preface  într-o luminã caldã,  o puzderie de raze, totul
în mine ºi în jur, îmblânzindu-se. Simþeam importanþa corpului
meu ºi plãcerea de a fi împreunã! Fiecare moment mã obliga  sã
conºtientizez realitatea: sunt pe Muntele Sfânt, Grãdina Maicii
Domului, Altarul Pãmântului! Slujbe, rugãciuni, mânãstiri, schi-
turi, chilii, cãlugãri, copaci, pietre, pãmânt..., starea de veghe ºi
fiorul ce l-am simþit în tot acest timp. Este ca un botez cu cre-
dinþa ºi sfinþenia venirea mea aici. ªi totul a rãmas în mine ca ºi
cum a fost din totdeauna!

Am revenit acum la aproape un an! Tot acest timp a fost
ca o despãrþire. Odatã venit, te legi într-un fel tainic cu ce este
aici, te conexezi la misterul lumii ce nu poþi s-o descoperi, dar o
simþi. Totul este tainã ºi  îndemn la neatigere în teama de a nu
tulbura. Totul aici este sfânt! Pietrele, arborii, privirile
cãlugãrilor, chiar ºi aerul, toate par sfinte ºi-þi
atrag atenþia într-un fel anume cã existã!  

Noaptea gândurile au anotimpuri
Sunt gânduri în flori de cireº
Sunt gânduri în foºnet de ochi îm-

pietriþi
Sunt gânduri în formã de viscol sau

polaie de fluturi
Aici gândurile anotimpurilor se ames-

tecã
ªi descoperi cã de fapt aici e un singur

anotimp
O singurã respiraþie tãcerea are
ªi te consideri un intrus de mult aºtep-

tat
Sau poate evadat cândva de aici
Surghiun al copilãriei
Aici lumea  zilelor are acelaºi zâmbet
ªi nu fug, nimic nu se strecoarã
Aici pãmântul e la fel ca ºi mine
Brãzdat de râuri ºi animale nevãzute
În care rãbdarea ºi liniºtea ºi-au fãcut cuib pentru pãsãri

necãlãtoare
ªi paºii tuturor celorlaþi încap toþi aici
Aidoma pieptului mamei este cuprinderea

Aici sunt toþi cei care s-au rupt de „lumea noastrã”,
adicã cei care i-au simþit, tot ce noi nu simþim ºi vedem:
nepreþuirea, nedragostea, neatingerea, nelumina...

Aici sunt toþi cei care vor sã plângã altfel de plâns decât
cel al rãtãcirilor, deºãrtãciunilor ºi durerii.

Aici oricine merge desculþ poate plânge zâmbind!
Oamenii  pãmântului acestui munte au locuit dintotdea-

una aici!
Ei nu au venit, ci s-au întors! Sunt rugãciuni

vii, umblãtoare, între cer ºi pãmânt! De aceea
nopþile lumineazã cerul.
Nu ºtiu dacã aici muntele se prelinge spre

abisul albastru al mãrii sau marea a adus din
strãfunduri acest munte spre a da definiþia
liniºtii absolute! Cu siguranþã, însã, muntele ºi
marea au scopuri comune.
De la chilia la care am stat marea se vede ca un

trunghi isoscel cu vârful în jos, iar munþii dese-
neazã un alt triunghi aidoma celui al mãrii, dar
cu vârful în sus.
O clepsidrã perfectã în care marea ºi timpul se

scurg în pãmântul sfânt de aici, totul întruchi-
pând viaþa, eternitatea!
Totul este simplu aici! Plante, copaci, cãlugãri,

zâmbet, rugãciuni! Simplitatea rugãciunilor ºi a
icoanelor se naºte aici ºi seamãnã foarte mult cu

cea a þãranului român!
Noaptea stãteam la slujbe!
Noaptea rugãciunile se amestecã cu lumina din candele

ºi lumânãri!
Aici  tristeþile lumii se întâlnesc fãrã patimi ºi nasc rugã-

ciuni pentru a cãpãta zâmbetul!
În dreapta locului meu din bisericã era un geam mic

prin care mã uitam din când în când la cerul cu multele stele. Mi
se pãrea cã trebuie ca în timpul sãvârºirii slujbelor ºi a rugãciu-
nilor sã privesc cerul. Ca o datorie, necesitate sau altceva.
Priveam bucata de cer ºi simþeam, cu  o senzaþie ciudatã de si-
guranþã, cã suntem una ºi-aceiaºi. În timpul de noapte petrecut
acolo simþeam o bucurie caldã peste tot în mine, imposibil de a
o localiza ºi de a o compara cu o stare asemãnãtoare.

Mare parte din ce simþi aici nu se poate povesti!
Am fost pe muntele Athos! Acum sunt aici în lumea

care încearcã, sfidând vacarmul, grijile, multele greutãþi, nedrep-
tãþi ºi probleme, sã dea importanþã fiecãrei zile ºi sã trãiascã.

ACOLO cãlugãrii se roagã pentru noi! Un cer de slujbe
ºi rugãciuni se ridicã în fiecare moment spre cer!

Când noaptea coboarã liniºtea, noi visãm ºi cu siguranþã
zâmbim!

AM FOST PE MUNTELE ATHOS!

Nu este prima datã când, în
urma unor rezultate de excepþie ob-
þinute la concursurile naþionale ºi inter-
naþionale, domnul primar Emil Proº-
can îi invitã pe inimoºii sportivi ai
Clubului de karate tradiþional „HA-
SU”-Mizil ºi pe senpai Florin Carabã,
la o „porþie” de discuþie, acest fapt în-
tâmplându-se ºi...

  PPaaggiinnaa  66

Rãspundem
cititorilor!

Domnul primar a apelat la redacþia
publicaþiei noastre pentru a rãspunde
unui „ grup de locuitori de pe strada
ªtefan cel Mare” care reclamã faptul
cã partea strãzii pe care locuiesc nu
este asfaltatã ºi nu beneficiazã de tro-
tuar precum vecinii de vizavi.
Iatã ce mi s-a dat spre publicare:

  PPaaggiinnaa  66

Din nou iarnã!
Natura îºi urmeazã drumul

neabãtut ºi în curând vom intra din
nou în iarnã. Deja primele semne au
apãrut, chiar mai devreme decât ne-
am fi aºteptat. Nu ar fi asta problema,
deoarece iarna este un anotimp foarte
frumos ºi deosebit din punct de
vedere al tradiþiilor noastre. Iarna este
ºi anotimpul puritãþii, probabil de
aceea e cea mai iubitã în rândul copi-
ilor. 

  PPaaggiinnaa  88

Un proiect deosebit de moderni-
zare a oraºului Mizil, respectiv „Reabi-
litare ºi modernizare strãzi” a fost finali-
zat o datã cu terminarea lucrãrilor de
asfaltare, urmând ca pânã la sfârºitul lu-
nii august, a.c,  sã aibã loc ºi recepþia
lucrãrilor, ca urmare a...   PPaaggiinnaa  33

Oraºul Mizil
– un oraº de
perspectivã!

CLUBUL „HASU” –
MIZIL,  DISCIPLINÃ
ªI PERSEVERENÞÃ

EEmmiill  PPRROOªªCCAANN
OOccttoommbbrriiee  22001111
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Primar etajul II interior 51 250 027
Viceprimar etajul II interior 15 -
Secretar etajul II interior 14 250 101
Director executiv etajul  I interior 33 251 649

PARTER

Urbanism interior 39
Registrul agricol, cadastru ºi agriculturã interior 29    
Registratura ºi arhiva interior 16
Casierie buget-contabilitate interior 26
Impozite ºi taxe 
- persoane juridice interior 21 250 390
- persoane fizice interior 24
- casierie interior 19
Poliþist local de serviciu interior 23

ETAJUL I

Investiþii, integrare europeanã, 
achiziþii publice ºi marketing interior 18        251 373
Administrare patrimoniu ºi mediu interior 30
Stare civilã interior 28    
Resurse umane ºi audit public intern interior 38
Administraþie ºi gospodãrire comunalã 250885
Informaticã interior 37
Administraþie publicã interior 34
Buget-contabilitate interior 22        251 230
Juridic interior 25

ETAJUL II

Secretariat interioare 11, 12

ÎN VECHIUL LOCAL AL PRIMÃRIEI

Relaþii cu presa - ,,Poºtalionul,, - 252 722
Serviciul public de asistenþã socialã interior 20 250 020
Piaþã, obor - 250 132
Casa de culturã - 250 026
Biblioteca - 250 897
Serviciul public comunitar 
de evidenþã a persoanelor - 253 309
Serviciul public 
de gospodãrire comunalã interior 32 250 885
Cantina interior 35

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL

Luni - joi: 08.00 - 12.30; 13.00 - 16.30
Vineri: 08.00 - 09.30, mai puþin

Registratura, Impozite ºi taxe, care au program pânã la 13.30

Audienþe

Primar - luni: 10.00 - 14.00
Viceprimar - marþi: 10.00 - 14.00
Secretar - joi: 10.00 - 12.00
Director executiv - joi: 10.00 - 12.00

Telefonaþi-mi la 250 027, interior 51,
250 970 sau 0722 653 808, 
scrieþi-mi pe adresa bulevardul 
Unirii numãrul 14 – Mizil sau 
utilizaþi adresa de e-mail 
leonidacondeescu@yahoo.com

EEmmiill PPRROOªªCCAANN,,
PPrriimmaarruull oorraaººuulluuii MMiizziill

IINN  SSLLUUJJBBAA  TTAA,,  OOMMUULLEE!!

Mi-am dorit dintotdeauna sã intru
în dialog cu dumneavoastrã, sã vã aflu pro-
blemele, opiniile ºi tot ce mai poate fi rezol-
vat ori înþeles de instituþia primãriei.

Mai ales acum, când existã mai
mult ca oricând peste tot lacrimã, când
neînþelegerea a ceea ce se întâmplã în jur
îmbracã cele mai terifiante forme, acum, mai
mult ca oricând, oamenii au nevoie de
oameni!

M-aº bucura sã aveþi încredere ºi sã
încercaþi sã vã apropiaþi problemele de insti-
tuþia noastrã,  de puterea mea de a face ceva     

pentru dumneavoastrã!

Pe 15 octombrie, la Centrul
Cultural „Adrian Pãunescu” au reînceput
cursurile de ºah, sub îndrumarea mestrului
Federaþiei Internaþionale de ªah, domnul
Nicolai Barbu. Cei care doresc sã înveþe
acest sport al minþii sunt aºteptaþi în
fiecare sâmbãtã la orele 13.00.

Tot în cadrul acestei instituþii,
sunteþi invitaþi sã vedeþi o altã expoziþie de
origami, de data aceasta a unui talentat
elev al ªcolii „Sf. Maria”, Bogdan Vasile
din clasa a VIII-a.

Caravana Filmelor 3D, a poposit
din nou în oraºul nostru, astfel cã în zilele
de 3 ºi 4 noiembrie atât cei mici, cât ºi cei
mari au avut parte de un regal de filme
artistice.

*

De Ziua Armatei, pe 25 Oc-
tombrie, au fost depuse coroane de flori
atât la Cimitirul Eroilor, cât ºi la monu-
mentul din centrul oraºului, de cãtre:
Asociaþia Pensionarilor Militari „Aurel
Vlaicu” - filiala Mizil, „Cultul Eroilor” -
filiala Mizil ºi Cercul „Cultul Eroilor” din
cadrul ªcolii „Sf. Maria”.

*
Se continuã înscrierile la Fes-

tivalul Internaþional de Poezie ºi Epigrame
„Romeo ºi Julieta la Mizil”, ediþia a V-a,
organizat de Liceul Teoretic „Grigore
Tocilescu” ºi coordonat de domnul profe-

sor Laurenþiu Bãdicioiu, care vã aºteaptã
creaþiile pe pagina de înscriere:
www.romeojulietalamizil.ro.

*
Pe data de 2.nov. a.c., a avut loc o

acþiune organizatã de Liga Tineretului din
Mizil, Liceul „Grigore Tocilescu” ºi
primãria Mizil,  constând în lansarea  cãrþii
„Intrarea în labirint” a prof. univ. Cristian
Crãciun, membru al Uniunii Scriitorilor
din România,  unde au fost invitaþi: pri-
marul oraºului Mizil, Emil Proºcan, pãrin-
tele Milea Mihail, pãrintele Bogdan
Georgescu, pãrintele Petre Tincu, pãrintele
Antonie Savelovici – pãrintele asociaþiei
studenþilor creºtini ortodocºi din
Bucureºti, ziaristul Serghei Bucur de la
ziarul „Prahova”ºi „Viaþa Prahovei”, pre-

cum ºi peste 120
de persoane - pro-
fesori, elevi ºi
tineri de la Ligã.
Menþionãm cã a-
ceasta este a cin-
cea lansare de
carte aparþinând
domnului Cristi-
an Crãciun, orga-
nizatã ºi susþinutã
la Mizil.

*
S-au început lu-

crãrile pentru
construirea Bise-
ricii în zona Han.

*
În parcul Indus-

trial Mizil,  lucrã-
rile pentru intro-
ducerea utilitã-
þilor au luat am-
ploare.

*
În data de 3.

nov. a.c., avut loc
o nouã întâlnire a
Cenaclului „Aga-
tha Grigorescu
Bacovia”.

*
Pe data de 3.

nov. a.c., a avut
loc o întâlnire în-
tre conducerea
primãriei Mizil ºi

Distrigaz, întâlnire ce a avut ca temã dese-
le avarii ºi intervenþii la carosabilul nou
asfaltat, precum ºi extinderea reþelei de
gaze pe strãzile unde aceasta nu existã.

*
În continuare se deverseazã câini

în oraºul nostru!!! 
*

Semaforul de la Garã este
IIMMPPUUSS ca ºi condiþie de un proiect euro-
pean câºtigat, în urma cãruia s-au asfaltat
10 strãzi. În aceeaºi situaþie se aflã ºi
primul sens giratoriu din oraº.

GGRRUUPPAAJJ  IINNFFOORRMMAAÞÞIIOONNAALL

GGaabbrriieellaa  NNEEGGOOIIÞÞÃÃ
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Un proiect deosebit de modernizare
a oraºului Mizil, respectiv „Reabilitare ºi
modernizare strãzi” a fost finalizat o datã cu
terminarea lucrãrilor de asfaltare, urmând ca
pânã la sfârºitul lunii august a.c,  sã aibã loc
ºi recepþia lucrãrilor, ca urmare a încheierii
acestora. Ultimele douã din cele 10 strãzi
asfaltate sunt urmãtoarele: str. Valea Jiului ºi
un tronson din str. Tudor Vladimirescu (de la
intersecþia strãzii Tudor Vladimirescu cu
strada Victoriei, pânã la intersecþia strãzii
Tudor Vladimirescu cu strada Decebal). S-
au realizat, de asemenea, marcaje pietonale
pe toate strãzile din proiect, avem în sfârºit ºi
primul sens giratoriu din oraºul Mizil la
intersecþia strãzilor 24 Ianuarie – ªtefan cel
Mare ºi Bld-ul Gãrii, s-a instalat un semafor
la intersecþia strãzilor: Bld-ul Gãrii cu Erou
Radu Nicolae ºi cu siguranþã vor urma ºi alte
îmbunãtãþiri.

Dorind sã tragem o concluzie
asupra tuturor modernizãrilor ºi îmbunãtãþi-
rile realizate prin eforturile Primãriei în
oraºul nostru, am fãcut o analizã mai amã-
nunþitã asupra proiectului iniþiat încã din anul
2007, privind reabilitarea tehnicã a blocurilor
vechi de locuinþe, prin care sã scadã con-
sumurile ºi costurile energetice suportate de
locuitorii oraºului Mizil.

În 2007 a fost demarat proiectul de
modernizare „Reabilitare tehnicã” a blocu-
rilor din oraºul nostru. A avut loc, tot în acest
an, realizarea studiului de fezabilitate ºi a
proiectului general propriu-zis. Au fost fina-
lizate un numãr de 49 de proiecte distincte
pentru un numar de 49 obiective (blocuri)
cuprinzând fiecare studiul de fezabilitate,
audit energetic ºi proiect tehnic ºi s-a început,

în funcþie de posibilitãþile con-
crete de finanþare, execuþia aces-
tor proiecte. Pânã în prezent doar
un numãr de 12 blocuri din oraº
au fost realmente reabilitate, suc-
cesiunea realizãrii acestora fiind
urmãtoarea :

În anul 2008, s-au reabili-
tat primele 3 blocuri, respectiv:
8, 8A ºi 49 din zona Teilor, va-
loarea totalã a reabilitãrii ridicân-
du-se la 745.984,37 lei, din care:
34% contribuþia guvernului;

33% contribuþia Consiliului Local Mizil,
33% contribuþia asociaþiilor de proprietari.

În cursul anului 2010 ºi în cursul
acestui an, au fost reabilitate un numãr de 9
blocuri, respectiv: 10, 10A -  zona Teilor, 112
– Mihai Bravu, 52 – Caragiale, 27, 31 – Cuza
Vodã, 40 – Nicolae Bãlcescu, 50, 60 – Alba
Iulia, valoarea totalã a reabilitãrii ridicându-
se la 2.709.714,47 lei, din care: 50% con-
tribuþia guvernului (sã subliniem cã 1 milion
lei pe care guvernul îi mai avea de acordat,
nu a fost încã primit), 30 % Consiliul Local
Mizil, 20% contribuþia asociaþiilor de propri-
etari.

Întrebarea principalã pe care ne-o
punem în prezent este: Ce se întâmplã cu
restul pânã la 49 de proiecte care au fost
fãcute, în ce perioadã se va putea trece la
executia acestora???

Din toate informaþiile primite se
desprind cu claritate douã aspecte:

- În prima fazã, când banii erau alo-
caþi ºi aveau de unde sã vinã, mai mulþi
cetãþeni ai oraºului nu au fost de acord cu
achitarea pãrþii care trebuia suportatã de ei;

- Acum, oamenii ºi-au
dat seama de binefacerile acestor
proiecte, vor ºi cer aceste proiecte,
dar nu mai vin bani de la guvern.

Singurul lucru liniºtitor
este faptul cã, oficial, proiectul
rãmâne în vigoare ºi pentru urmã-
torii ani, astfel cã poate vom reuºi
sã primim din nou finanþare de la
guvern pentru a continua lucrãrile
ºi în acest domeniu.

Un alt lucru important pe
care trebuie sã-l cunoaºteþi este cã

oraºul Mizil a finalizat
ºi beneficiazã de un
Plan local de acþiune, în baza pro-
gramului URBACT (pe care vi l-
am prezentat în numerele ante-
rioare ale publicaþiei noastre) la
care ºi România este parte.
Programul URBACT este un
program european care facili-
teazã schimbul de informaþii în
vederea promovãrii dezvoltãrii
urbane durabile. Programul oferã
posibilitatea oraºelor sã conlu-
creze în scopul obþinerii de

rãspunsuri la provocãrile urbane majore,
confirmând rolul crucial pe care centrele
urbane îl au în confruntarea cu schimbãrile
tot mai complexe prin care trece societatea.
URBACT susþine oraºele în dezvoltarea de
soluþii pragmatice, noi ºi durabile, care inte-
greazã dimensiunile sociale, economice ºi
cea privind mediul înconjurãtor. Programul
faciliteazã schimbul de bune practici ºi expe-
rienþe între toþi specialiºtii europeni implicaþi
în domeniul politicii urbane. În prezent, în
Programul URBACT sunt implicate 290 de
oraºe, 29 de þãri ºi 5000 de participanþi activi.

Acest program a oferit posibilitatea tuturor
þãrilor membre de a-ºi face fiecare un Plan
local de acþiune, cu proiecte pe care doresc
fiecare sã le punã în practicã. 

Primãria Mizil a realizat acest Plan
de acþiune, care are rolul de a da o dimensi-
une creativã tuturor proiectelor de viitor pe
care ºi le-a propus. Derularea acestora va
începe probabil din aceastã toamnã, iar noi vi
le vom prezenta din momentul începerii lor. 

Se vizeazã inclusiv zona centralã a
oraºului nostru, care urmeazã sã devinã o zo-

nã cu caracter specific zonei comer-
ciale tradiþionale, extinderea spaþiului
pietonal, construirea unei grãdiniþe în
zona Han etc. 

În linii mari se urmãreºte transfor-
marea oraºului nostru într-un centru
comercial ºi civic, cu un nivel calita-

tiv similar,
de ce nu, cu
alte oraºe
din zona ve-
sticã, dez-
voltatã a E-
uropei, cu
caracteris-
tici similare
ºi apropiate
ca numãr
de locuitori
de oraºul
Mizil.

Trebuie
amintit cã,

pe lângã toate acestea, în Planul local de acþi-
une al oraºului Mizil se aflã ºi modernizarea
staþiunii „Bãile Boboci”.

– un oraº de 
perspectivã!

– un oraº de 
perspectivã!

Un  rezumat  pe  înþelesul  tuturorUUnn  rreezzuummaatt  ppee  îînnþþeelleessuull  ttuuttuurroorr

Cãsãtoria este unul din eveni-
mentele cele mai importante dintre naºtere ºi
moarte.

Ea marcheazã începutul vieþii de
familie, desãvârºind totdeauna o ineditã ºi
frumoasã poveste de dragoste, eveniment
unic care dã sens ºi frumuseþe maturitãþii
noastre ºi vieþii!

Deoarece acest eveniment se con-
sumã în instituþia primãriei noastre, ne-am
gândit sã scriem ºi pe cât posibil sã descriem
ceea ce se-ntâmplã în acele momente.

Erau  Pletea  Alexandru  ºi  Apostol
Diana  Elena,  acum  sunt  familia  Pletea.

Cum  a  spus  ea,  DA!
“ Din vedere ne ºtim de foarte mult

timp, pentru cã oraºul nostru nu este unul
foarte mare. Mai bine ne-am cunoscut în
urmã cu aproximativ un an, la nunta unor pri-
eteni comuni. Cred cã a fost dragoste la
prima vedere, de vreme ce dupã douã sãp-
tãmâni eram deja împreunã, dupã alte douã
locuiam împreunã, iar acum, la un an de zile

de atunci suntem soþ ºi soþie, formãm o fa-
milie, una foarte fericitã care se bazeazã pe
dragoste, încredere ºi respect.

Simþeam cã suntem fãcuþi unul pen-
tru celãlalt ºi vorbeam tot timpul despre
nuntã. Cu toate cã nu mai era o surprizã
momentul propriu-zis al cererii în cãsãtorie, a
fost însã unul foarte emotionant. Bãrbaþii în
general se pierd atunci când este vorba de
declaraþii de dragoste, mai ales în public, dar
Alex al meu, mai special, dacã mi se permite
aici gradul de comparaþiei, are un dar aparte

de a vorbi ºi de a mãrturisi ceea ce simte,
fãcând abstracþie de toþi cei din jurul lui.
Deci, eram acasã, împreunã cu toþi prietenii
noºtri când am fost cerutã în cãsãtorie ºi nu o
sã uit niciodatã acea zi: sãrbãtoream  un an de
când ne cunoaºteam.

Nu cred cã o sã fiu genul de nevastã

disperatã pentru cã s-a dus bãrbatul la o bere.
Repet! Alex este ceea ce îmi doresc, îmi
doresc sã fie în continuare aºa cum l-am
cunoscut. Sunt sigurã cã  îi voi ierta toate
“micile ieºiri”, dar la fel de sigurã sunt cã nu
le va face”.

Cum  a  cerut-oo  el:
“ Ne cunoaºtem de fix un an, o

lunã ºi o sãptãmânã. Primul pas ea l-a
fãcut, prin aducerea în discuþie a cãsãto-
riei. Cererea, evident, eu am fãcut-o. S-a

întâmplat la fix un an de când ne-am
cunoscut ºi sãrbãtoream acest lucru la noi
acasã, împreunã cu prietenii noºtri apropi-
aþi. În primul rând am abordat “poziþia
standard” a cererii în cãsãtorie (stând în
genunchi cu mâna întinsã). I-am cerut sã
fie nu doar soþia mea, ci ºi mama copiilor
noºtri, pentru cã amândoi ne dorim sã
avem copii. Gelozia ºi curiozitatea sunt
douã lucruri pe care nu le au doar ele. Le
avem ºi noi, bãrbaþii.  Unii în doze mai
mari (ceea ce nu e prea bine), alþii moderat
ºi conºtiincios totodatã. Toþi ne dorim ca o
relaþie soþ – soþie sã decurgã în cele mai
bune condiþii. Nu neg cã vom avea ºi pãreri
contradictorii sau certuri, care sunt nor-
male într-o relaþie în care bãrbatul este
egal cu femeia. O relaþie de cãsnicie eu aºa
o vãd, un tot unitar care este format din el
ºi ea. Aceste cuvinte care încep cu aceeaºi
literã trebuie sã se afle întotdeauna între
douã paranteze pãtrate, fãrã ca cineva sã le
poatã deschide vreodatã.  O vãd pe soþia
mea, Diana, ca pe o prietenã de viaþã, res-
ponsabilã, iubitoare ºi o mamã minunatã.
Îmi doresc sã putem duce la capãt toate
planurile pe care le avem, cu ajutorul,
bineînþeles, al bunului Dumnezeu.

OORRAAªUL  MIZZIL

CASA DE piatra
MANOLESCU ADRIAN & PETRE DANIELA GEORGIANA

MINCULEÞ BOGDAN CRISTIAN & CHIVU MARIANA   
FLOROIU CIPRIAN IONUÞ & ANGHELACHE CRISTINA CONSTANÞA   

BUTOI EMIL ADRIAN & NICULA NICOLETA OANA
CÃLIN CONSTANTIN DANIEL & ªERBAN GEORGIANA LAVINIA

O IUBIRE
PENTRU 
O VIATA

PPaaggiinnãã  rreeaalliizzaattãã  ddee CCrriissttiinnaa  CCOOLLÞÞ
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Dacã în urmã cu ceva timp, în
majoritatea magazinelor – aºa zisele
„buticuri” din oraºul nostru gãseai fãrã
probleme o serie de articole, denumite
generic „mãrunþiºuri” – în general arti-
cole specifice merceriilor, cum ar fi: aþã,
nasturi, ºireturi, capse, „babe ºi moºi”
etc, acum, acestea, ca ºi meºteºugurile
de altãdatã, au început sã disparã. Acum,
cauþi ºireturi de pantofi ºi nu gãseºti! Sã
fie oare din cauza preþului mic pe care îl
au niºte ºireturi (magazinele nepermi-
þându-ºi sã investeascã în ceva cu profit
mic sau chiar deloc!) sau mai comod

este rãspunsul  „vindem ºireturi cu tot cu
încãlþãminte”!!!

La fel se întâmplã ºi cu remaia-
tul dresurilor – a ciorapilor de damã. Sã
cauþi cu lumânarea ºi nu mai gãseºti pe
cineva care sã se ocupe de aºa ceva.
Probabil, datoritã preþului relativ mic al
acestora, aºa ceva nu se mai meritã ºi
aruncarea la gunoi este mai rentabilã.
Chiar am ajuns la definiþia „societãþii de
consum”, pentru care profitul ºi rentabi-
litatea sunt adevãraþii stãpâni. Nu con-
teazã aspectele ecologice ale aruncãrii
acestora în naturã, consumul nejustificat
de materii prime deficitare sau dispariþia
unor meserii, principalul este câºtigul cu
orice preþ. 

E de râs sau e de plâns? Acesta
este un exemplu minor al „aºa zisei
economii de piaþã prost înþelese”, în
contextul în care din ce în ce mai multe
miºcãri civice, atrag atenþia asupra

respectãrii resurselor materiale ale pla-
netei noastre. 

Zilele trecute aveam nevoie de
niºte ºireturi de pantofi, am mers ºi am

cãutat în mai multe magazine din oraºul
nostru, dar la întrebarea: „Aveþi ºire-
turi?” mi se rãspundea: „Nu, nu avem!
Am þinut dar nu mai þinem!”. La între-
barea  „De ce nu mai þineþi?” rãpunsul
era simplu „Nu aducem deoarece nu se
meritã!”

Totuºi vã rugãm sã nu disperaþi,
deoarece existã un singur magazin în
oraºul nostru unde puteþi gãsi ºireturi de
pantofi, ghete etc, toate mãrimile, chiar
ºi pe culori, acesta este magazinul
aparþinând SC. AURORA.SRL situat în
centrul oraºului, pe platou ºi care mai
menþine încã un raion bine aprovizionat
de mercerie.

Cum ºireturile fac parte tot din
categoria merceriei, în acest magazin
gãsiþi tot ce þine de mercerie ºi „mã-
runþiºurile aparþinând acesteia”.

Etapa  finalã a concursului de
ºah a oraºului Mizil, intitulatã „CUPA
SERBÃRILOR TOAMNEI MIZIL”
2011, a luat sfârºit. Foarte mulþi mizi-
leni iubesc ºahul, acest lucru s-a vãzut
clar, iar pentru a vã convinge ºi mai
mult, vã relatãm mai jos câteva din
gândurile ºahiºtilor noºtri vizavi de
acest sport, dar ºi de iniþiativa luatã de
edilul oraºului ca acest concurs sã aibã
loc ºi sã capete o importanþã deosebitã
pentru oraºul nostru. Iatã câteva gân-
duri ale acestora, dar ºi unele propuneri:

SSâârrbbuulleessccuu  VViioorreell,,  MMiizziill::
De 10 ani particip

atunci când am timp la
aceste minunate
concursuri. Sunt
foarte mul-
þumi t
d e

felul în care sunt organizate ºi aº vrea
sã-i mulþumesc în mod deosebit dom-
nului primar, sã-l felicit pentru cã îl
preocupã sportul, mai ales ºahul. Îi urez
multã sãnãtate ºi multe realizãri. Aº
veni cu o idee, care ar prinde foarte
bine, cred eu, ca aceste concursuri sã fie
organizate în sistem de turneu. Am 52
de ani, dar mã simt încã tânãr ºi aº
putea sã mã ocup de câþiva copii,
antrenându-i ºi învãþându-i ºahul, asta
dacã este posibil.

Vã urez multã sãnãtate!

PPããdduurree  SSoorriinn,,  MMiizziill::
Am 36 de ani ºi am

participat la concursul de ºah
organizat de Primãria Mizil

unde am ocupat
locul al III-lea.

Iniþiativa este
bine venitã
pentru noi

c e i

care

iubim acest sport. Este bine cã încercãm
sã dezvoltãm inteligenþa copiilor ºi
cetãþenilor oraºului ºi promovãm spiri-
tul de învingãtor.

Poate în viitor vom face demer-
suri la Federaþia Românã de ªah sã
deschidem o filialã la Mizil ºi, de ce nu,
sã facem o echipã a oraºului care sã
participe la concursurile judeþene ºi
naþionale.

Putem face ºi un club de antre-
nament pentru copii ºi astfel, vom da
un semnal mai puternic ºi un impuls
celor care vor sã-ºi dezvolte inteli-
genþa.

Mulþumesc pentru aceastã
organizare, mai sunt multe de pus la
punct, dar cu timpul sunt convins cã se
vor rezolva, atât privind organizarea
etapelor, cât ºi a finalei.

NNaaee  EEuuggeenniiuu,,  MMiizziill::  
Îi mulþumesc domnului primar

pentru lãudabila iniþiativã de a-i provo-
ca pe cei cu dragoste pentru ºah,
desfâºurând acest concurs pe parcursul
a 12 sãptãmâni, unde au fost ºi câºtigã-
tori ºi premii substanþiale, etapã de
etapã. Concursul s-a desfãºurat într-un

mod organizat, specific ºahului,
fiecare participant  ºi-a etalat cu-
noºtiinþele ºi  talentul în dome-

niu, legându-se prietenii ºi relaþii
de respect reciproc. Fie ca ediþiile

viitoare sã aducã ºi mai mulþi con-
curenþi, dezvoltându-se astfel aceastã

pasiune pentru un minunat joc de masã.

AAnnddrreeii  GGhheeoorrgghhee,, MMiizziill::  Con-
cursul s-a desfãºurat în condiþii bune,
organizare ireproºabilã, dar aº dori ca
pe viitor sã se asigure în mod suficient
ºi ceasurile de control.

GGaavvrriillãã  AAddrriiaann,,  MMiizziill::  Mulþu-
mim pentru organizarea turneului de
ºah. Asemenea acþiuni sunt binevenite
întotdeauna. Felicitãri ºi organizato-
rilor.

IIoonnaaººccuu  MMiirrcceeaa,,  3333  ddee  aannii::
Vreau sã mulþumesc tuturor celor care
au contribuit la organizarea acestui
concurs de ºah, care, din punctul meu
de vedere, s-a desfãºurat în condiþii
foarte bune ºi cred cã vorbesc în
numele tuturor cînd spun cã mai aºtep-
tãm astfel de turnee. Vã mulþumesc!

Cu siguranþã lista de mulþumiri
continuã. Mai sunt alþi pasionaþi de
acest sport care sunt de aceeaºi pãrerea
cu cei prezentaþi mai sus. ªi noi sperãm
sã nu ne oprim aici, sã mergem mai
departe, învingãtori, aºa cum suntem ºi
cu dragostea de sport în suflet.

Mulþumim tuturor pentru gân-
durile voastre, sincere, ºi cu siguranþã
nu vor rãmâne uitate.

Mult succes în continuare!

UNDE SUNT “MARUNÞIªURILE”
DE ALTÃDATÃ?

PPaaggiinnãã  rreeaalliizzaattãã  ddee CCrriissttiinnaa  CCOOLLÞÞ
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CASETA LUNII
Calendar noiembrie

SArbAtori religioase 
ortodoxe

Aniversari si comemorari

Zile nationale

Luni Marþi Miercuri Joi Vineri Sâmbãtã Duminicã

8
15
22
29

9

16
23
30

10

17

24

41  2  3
11

18
25

5

12
19
26

6
13
20

27

7
14
21
28

8 noiembrie – Soborul Sfinþilor Arhangheli Mihail ºi Gavriil
21 noiembrie – Intrarea în Bisericã a Maicii Domnului 
30 noiembrie – Sf. Ap. Andrei, cel întâi chemat, Ocrotitorul României

1 noiembrie – Ziua Radioului Naþional 
3 noiembrie – Ziua Vânãtorilor de Munte 
10 noiembrie – Ziua Artileriei Române
11 noiembrie – Ziua Internaþionalã a Veteranilor
12 noiembrie – Ziua Cercetaºilor Militari 
13 noiembrie – Ziua Mondialã a Calitãþii 
16 noiembrie – Ziua Trupelor de Cãi Ferate ºi Transporturi Militare 
19 noiembrie – Ziua Cercetãtorului ºi Proiectantului 
20 noiembrie – Ziua Naþionalã împotriva Fumatului 
21 noiembrie – Ziua Mondialã a Televiziunii
23 noiembrie – Ziua Economiºtilor
25 noiembrie – Ziua Internaþionalã pentru Eliminarea Violenþei
împotriva Femeilor

1 noiembrie – 138 de ani de la naºterea sculptorului Dimitrie Paciurea (d.
1932)
4 noiembrie – 108 ani de la naºterea poetului, traducãtorului, prozatorului
ºi gazetarului Vlaicu Bârna (d. 1999)
8 noiembrie – 83 de ani de la naºterea criticului ºi istoricului literar
Dumitru Micu
9 noiembrie – 103 ani de la naºterea criticului literar, eseistului ºi publicis-
tului Lucian Boz (d. 2002)
10 noiembrie – 163 de ani de la naºterea omului de culturã brãilean
Atanasie Popescu,  (d. 1907)
11 noiembrie – 128 de ani de la naºterea istoricului literar ºi slavistului
ªtefan Ciobanu, membru al Academiei Române (d. 1950)
11 noiembrie – 78 de ani de la naºterea actorului ªtefan Bãnicã Senior (d.
1995)
15 noiembrie – 143 de ani de la naºterea omului de ºtiinþã Emil Racoviþã,
fondatorul biospeologiei (d. 1947)
15 noiembrie – 93 de ani de la Unirea Bucovinei cu România
16 noiembrie – 108 ani de la naºterea pãrintelui ºi teolugului Dumitru
Stãniloaie, membru al Academiei Române (d. 1993)
17 noiembrie – 123 de ani de la moartea memorialistei ºi publicistei Dora
D`Istria (d. 1888)
19 noiembrie – 88 de ani de la naºterea eseistei, jurnalistei ºi traducãtoarei
Monica Lovinescu (d. 2008)
25 noiembrie – 148 de ani de la naºterea medicului ºi bacteriologului Ion
Cantacuzino, creatorul ºcolii româneºti de microbiologie ºi medicinã
experimentalã (d. 1934)
28 noiembrie – 38 de ani de la moartea principesei ºi scriitoarei Martha
Bibescu  (d. 1973)

1 noiembrie – Antigua
3 noiembrie – Dominica
3 noiembrie -  Panama
11 noiembrie – Angola

18 noiembrie – Letonia
19 noiembrie – Monaco
28 noiembrie – Albania
29 noiembrie – Yugoslavia

PERSONALITATI
MIZILENE

Paul Niculescu-Mizil a fost un
înalt demnitar comunist,
ministrul educaþiei ºi
învãþãmântului  între
1972 ºi 1976, minis-
tru de finanþe între
1978 ºi 1981. 

Paul Nicu-
lescu-Mizil a fost
cãsãtorit cu Lidia
Niculescu-Mizil.
Împreunã au avut
ºase copii, din
care trei adoptaþi.
Copiii naturali sunt
Serghei Mizil, Lidia
Mizil ºi Donca Mizil.
Pe Doru, Paul Nicu-
lescu-Mizil l-a înfiat
înainte de a împlini 1
an, dupã ce a rãmas
orfan în urma unui accident rutier.

Serghei Mizil a dus o viaþã
obiºnuitã pentru un fiu de demnitar
comunist. 

A absolvit Facultatea de Arte
Plastice, obþinând o diplomã de pictor
ºi o perioadã chiar a profesat. A fãcut
rochii sau curele pentru Fondul Plastic,
a vândut tablouri inclusiv în strãinã-
tate. 

Dupã moartea lui Gheorghiu-
Dej, în martie 1965, Paul Niculescu-
Mizil devine secretar al C.C.

Ca urmare a politicii de rotaþie
a cadrelor promovatã de Ceauºescu,
Paul Niculescu-Mizil este transferat
din aparatul politic de partid în sfera
executivã, fiind numit viceprim-mi-
nistru al guvernului (1972-1981),
ministru al Educaþiei ºi Învãþãmântului
(1972-1976), ministru al Finanþelor
(1978-1981), preºedinte al Centrocoop
(1981-1989)

Dupã Revoluþia din Decembrie
1989, Ion Iliescu l-a pãstrat pe Paul
Niculescu-Mizil în conducerea Fron-
tului Salvãrii Naþionale, însã presiunile
societãþii civile au dus repede la înde-
pãrtarea, arestarea ºi ulterior judecarea
sa ca membru al lotului C.P. alãturi de
demnitari comuniºti importanþi pre-
cum Constantin Dãscãlescu, Manea
Mãnescu, Ion Dincã, Emil Bobu sau
Tudor Postelnicu. 

Condamnat, Niculescu-Mizil a
executat o pedeapsã de trei ani de
închisoare pentru implicarea directã,
prin votul dat în Comitetul Politic

Executiv, în represiunea împotriva

manifestanþilor de la Bucureºti ºi
Timiºoara. Ulterior a fost graþiat

de Ion Iliescu. 
Paul Niculescu-Mizil a

murit pe 5 decembrie
2008, la 85 de ani,
într-un azil privat din
Bucureºtii  în care
locuia în ultimul
timp. Suferea de
probleme cardiace,
în 2007 fiind operat
la o clinicã din
Germania. 
Paul Niculescu-Mi-
zil a fost înmor-
mântat pe 9 decem-
brie 2008 în cimitirul

din curtea mãnãstirii
Cernica, fiind condus

pe ultimul drum de câteva
sute de persoane printre care ºi
mizileni.

Dincolo de numeroasele con-
troverse în legãturã cu statutul de
comunist al lui Paul Niculescu Mizil,
trebuie sã remarcãm ºi sã recunoaºtem
ceea ce a fãcut pentru oraºul nostru:
Cooperativa Unirea Meºteºugarilor,
instituþie de frunte în ierarhia naþionalã
a unitãþilor de acest profil la, între-
prinderea Relaxa, de numele cãruia s-a
legat întotdeauna numele oraºului nos-
tru, transformarea uzinei de reparat
vagoane în U.M. 1669 actualmente
MFA, înfiinþarea unui liceu, sunt câte-
va exemple  din strãdania ce permanent
a avut-o acest om pentru dezvoltarea
oraºului Mizil.

Mãrturii pot fi ºi zecile ºi
zecile de mizileni care totdeauna au
fost primiþi ºi ajutaþi de Paul Niculescu
Mizil în timpul diferitelor funcþii pe
care le-a  deþinut.

Mai trebuie menþionat faptul
cã s-a nãscut ºi a copilãrit aici, atât
dânsul, cât ºi întreaga lui familie
purtând numele oraºului nostru.

Pentru toate aceste lucruri ºi
pentru multe altele trecute în anonimat,
s-a considerat cã este pe deplin meritat
sã i se acorde titlul de “Cetãþean de
onoare al oraºului Mizil”, fapt ce s-a
întâmplat în anul 2005 ºi care l-a bucu-
rat foarte mult în ultima perioadã a
vieþii sale.

În rândul cetãþenilor de onoare
ai oraºului nostru, îi regãsim ºi pe:
Constantin Drãjneanu, Leonida Conde-
escu ºi profesorul Panait Gheorghe.

-
-

Paul Niculescu
mizil

11992233  ––  22000088

Chelaru Maria (1943)
Ilinescu Ecaterina (1935)

Achim Georgeta (1927)

Dumnneezeeu  sã-ii  oodihnneesccã-nn  paccee!

SArbAtori Laice



Nr. 86 / noiembrie 2011    Pagina 6

Nu este prima datã când, în urma
unor rezultate de excepþie obþinute la
concursurile naþionale ºi internaþionale,
domnul primar Emil Proºcan îi invitã pe
inimoºii sportivi ai Clubului de karate
tradiþional „HASU”-Mizil ºi pe senpai
Florin Carabã la o „porþie” de discuþie,
acest fapt întâmplându-se ºi la începutul
acestei luni, prilej cu care aceºtia au fost
felicitaþi încã o datã. 

Domnul primar a vorbit cu
fiecare sportiv, interesându-se de situaþia
ºcolarã, de pasiunile ºi dorinþele acestora,
despre ce vor sã devinã atunci când vor fi
mari ºi i-a sfãtuit sã aibe grijã la anturaj,
sã aibe continuitate ºi perseverenþã în
ceea ce fac, pentru a obþine ºi pe viitor
performanþã ºi recunoaºtere. Au fost
foarte bucuroºi când domnul primar le-a
mãrturisit cã s-a lãudat la Bruxelles cu
rezultatele obþinute de ei..

Sã nu credeþi cã puºtimea a venit
cu mâna goalã, au venit încãrcaþi cu
medaliile ºi cupele obþinute de-a lungul
timpului ºi care vor fi expuse în viitorul
apropiat în incinta instituþiei noastre.

În afarã de pasiune, perseverenþã,
seriozitate, aceste rezultate se datoreazã
în mare mãsurã domnului Florin Caraba
care a pornit în anul 2003 cu gânduri mari
ºi cu multã speranþã, sã-i îndrume ºi sã-i
disciplineze pe aceºti copii pentru cã în
primul rând karatele tradiþionale ur-
mãresc evoluþia spiritualã ºi desãvârºirea
tehnicã – ºi iatã cã a reuºit. În tot acest
timp, peste 400 de copii au fost îndrumaþi
de cãtre senpai Florin Caraba, însã acum
au rãmas cei mai buni.
FFeelliicciittããrrii  ººii  mmuulltt  ssuucccceess  îînn  ccoonnttiinnuuaarree!!

*
Pe data de 8 octombrie, la Sala de

Sport a oraºului Mizil, a avut loc „Cupa de
Toamnã” ce a vizat categoriile de copii 1,

2, 3 ºi 4 cadeþi.
Competiþia s-a bucurat de un real

succes, reuºind sã strângã 109 sportivi ºi
foarte mulþi spectatori.

Iatã care sunt rezultatele spor-
tivilor noºtri:

CATEGORIA C1, C2
ÎNCEPÃTORI  BÃIEÞI  KATA

LOCUL 1 GHEORGHE LEONARD    
LOCUL 2 STAN RÃZVAN  
LOCUL 3 GHEORGHE ION 
LOCUL 4 GHEORGHE NICOLAE 

CATEGORIA C1, C2

ÎNCEPÃTORI BÃIEÞI KUMITE
LOCUL 1 GHEORGHE LEONARD
LOCUL 2 STAN RãZVAN 
LOCUL 3 GHEORGHE NICOLAE
LOCUL 4 GHEORGHE ION
CATEGORIA C1 AVANSAÞI  KUMITE
LOCUL 4  DOGEA VICENÞIU

CATEGORIA C1 KATA OGLINDÃ
LOCUL 2  BANU MARIA ªI DOGEA
VICENÞIU

CATEGORIA C1 KUMITE FETE
1DANJ

LOCUL 3 NOVAC FLORINA
CATEGORIA C2  KUMITE  BÃIEÞI

2KYU
LOCUL 4  TOTI MIHAI 

CATEGORIA C2 KUMITE BÃIEÞI 
3 KYU

LOCUL 4 RISTOIU RAREª
CATEGORIA C2 KUMITE   BÃIEÞI

4 KYU
LOCUL 1 ÞIGÃU GEORGE

CATEGORIA C2 KATA OGLINZI

LOCUL 1 ÞIGÃU GEORGE ªI RISTOIU
RAREª 

CATEGORIA C3-C2  KATA FETE
ÎNCEPÃTORI

LOCUL 1 MILEA IULIA  

CATEGORIA   C3-C2  KUMITE FETE
ÎNCEPÃTORI

LOCUL 1  MILEA IULIA
CATEGORIA   C3  KATA
ÎNCEPÃTORI   BÃIEÞI

LOCUL 1 SOARE ªTEFAN
CATEGORIA   C3  KUMITE BÃIEÞI

ÎNCEPÃTORI 
LOCUL 1 SOARE ªTEFAN

CATEGORIA C3 AVANSAÞI
KUMITE BÃIEÞI

LOCUL 1 PANDELEA  BOGDAN          
CATEGORIA C3 AVANSAÞI

KUMITE BÃIEÞI 
LOCUL 1 IVAN ALEXANDRU
LOCUL 2 RÃDUCANU GEORGE

CATEGORIA C3 KATA  OGLINZI
LOCUL 2 MICU ALEXANDRU ªI
IVAN ALEXANDRU

CATEGORIA   C3 KATA OGLINZI 
LOCUL 1 PANDELEA BOGDAN ªI
RÃDUCANU GEORGE
CATEGORIA   C4 AVANSAÞI BÃIEÞI

LOCUL 1 BACIU VLÃDUÞ
CATEGORIA   C4  KATA FETE

LOCUL 2  PANDELEA  ALEXIA
CATEGORIA   C4 KUMITE  FETE

LOCUL 1  PANDELEA ALEXIA
CATEGORIA   C4 KUMITE  BÃIEÞI 

LOCUL 1 BACIU VLÃDUÞ
CATEGORIA CADEÞI  KATA  FETE

LOCUL 1 IONIÞÃ  MIHAELA
LOCUL 2 NOVAC MARIA

CATEGORIA   CADEÞI   KUMITE
FETE

LOCUL 1 NOVAC MARIA
LOCUL 2 IONIÞÃ MIHAELA

CATEGORIA   CADEÞI  BÃIEÞI
KATA

LOCUL 3 DAVID ALEXANDRU
CATEGORIA CADEÞI  KUMITE

BÃIEÞI 
LOCUL 1 DAVID ALEXANDRU 
LOCUL 3 MIHÃILÃ VALENTIN

CLUBUL  „HASU”  –  MIZIL,  
DISCIPLINÃ  ªI  PERSEVERENÞÃ

GGaabbrriieellaa  NNEEGGOOIIÞÞÃÃ

Domnul primar a apelat la
redacþia publicaþiei noastre pentru a
rãspunde unui „grup de locuitori de pe
strada ªtefan cel Mare”, care reclamã
faptul cã partea strãzii pe care locuiesc
nu este asfaltatã ºi nu beneficiazã de tro-
tuar, precum vecinii de vizavi.

„Locuitorii de pe aceastã parte
a strãzii ªtefan cel Mare au creat tot
timpul probleme, în sensul cã mare par-
te din ei au ocupat abuziv jumãtatea
sudicã a acestei strãzi, care iniþial a fost
proiectatã a fi un adevãrat bulevard. A-
ceastã parte, a fost transformatã de-a
lungul timpului în grãdini de zarzavat,
plantându-se aici, adicã în stradã, zarza-
vaturi de orice fel, pomi fructiferi sau
chiar ridicându-se diferite construcþii.

În mod normal pentru soluþionarea
acestui aspect, nu numai ilegal, dar ºi
neplãcut, existau douã variante:

1) Sã se interzicã accesul la
acest perimetru, demolându-se tot ce
existã;

2) Închiriindu-se aceste supra-
feþe pentru care ei ar fi trebuit sã plã-
teascã sume importante de bani.

Acestea ar fi fost niºte mãsuri
extreme, la care am refuzat de fiecare
datã sã recurg. Când am hotãrât moder-
nizarea acestei strãzi, carosabilul exis-
tent avea numeroase gropi, parcurgerea
acestuia fãcându-se cu mare greutate,

am anunþat posesorii grãdinilor „ad –
hoc” sã-ºi ridice împrejmuirile, sã-ºi
demoleze construcþiile ºi sã elibereze
trenurile pentru a facilita începerea
lucrãrilor. Nu a fost chip!

Am fost asaltat de rugãminþi,
solicitãri, chiar adevãrate demonstraþii,
prin care mi se solicita clemenþã, în sen-
sul cã, persoanele responsabile sã fie
lãsate în continuare sã beneficieze de
aceste suprafeþe, invocându-se sãrãcia,
lipsurile de orice fel, inclusiv lipsa
locurilor de muncã, aceste suprafeþe
fiindu-le de un mare ajutor. Am cedat la
aceste rugãminþi ºi datoritã faptului cã

prin prisma economiilor realizate se mai
putea asfalta o stradã, iar pentru oraº
acest lucru însemna mare lucru.

Aceasta este istoria adevãratã a
asfaltãrii ºi modernizãrii unui singur
sens al acestei strãzi.

Nu s-a renunþat la modernizarea
ei în întregime, soluþia de faþã fiind de
moment.

Am þinut sã fac public acest
caz, deoarece nu este prima datã când
anumiþi cetãþeni solicitã insistent ceva,
iar dupã soluþionare, reproºeazã chiar
dânºii ceea ce au cerut. Le promit ca nu
o sã mai ascult absolut nicio sugestie ºi,
în regim de urgenþã, pe partea dânºilor
vom executa un trotuar de pavele”.

Cristina COLÞ

Rãspundem cititorilor!
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De un an de zile, în incinta Sãlii
Sportului din Mizil, fiinþeazã Clubul de

Dans Sportiv condus de domnul Parfenie
Costel. Nãscut la Iaºi, îºi descoperã la vâr-
sta de 12 ani marea sa pasiune –dansul. La
16 ani devine antrenor, urmeazã cursurile
renumitei ºcoli din Anglia – IDTA, îi are
de-a lungul timpului profesori pe marii
campioni ai lumii: Bran Watson, Donny
Burns ºi Iurie Braiº, câºtigã numeroase
premii naþionale ºi internaþionale. Acum e
aici, cu noi, ºi ne învaþã copii sã danseze, sã

se exprime, sã trãiascã frumos, sã devinã
campioni ºi aºa cum spunea chiar el „îi
ajutã sã se dezvolte armonios, le conferã
posibilitatea sã schimbe mediul ºi îi învaþã
sã fie luptãtori în viaþã”. Noi credem cã a
reuºit, acest fapt fiind dovedit de multi-
tudinea de cupe ºi medalii câºtigate dupã
numai un an de zile.  Acum, copiii sunt
pregãtiþi pentru campionate internaþionale,
sperãm ºi le urãm sã fie cei mai buni, din-

tre cei buni! Cu aceastã ocazie, domnul
Parfenie Costel, doreºte sã-i mulþumeascã
domnului primar Emil Proºcan pentru spri-
jinul acordat, dar ºi pãrinþilor care au înþe-
les sã le ofere copiilor lor un mod armonios
de viaþã! Cei care iubesc dansul, sunt
receptivi, au o ureche muzicalã bunã, sunt
aºteptaþi cu mare drag sã se înscrie la
„Clubul de Dans Sportiv”. 

Îi aºteptãm!

Vineri, 14 Octombrie 2011, a
avut loc Faza pe Centrul Mizil a  Olim-
piadei Naþionale a Sportului ªcolar la
tetratlon pentru ºcolile gimnaziale din
mediul urban ºi rural. Pentru probele de
alergare de vitezã pe 60 de metri, arun-
carea mingii de oinã ºi sãritura în
lungime cu elan, competiþia s-a desfã-
ºurat pe baza sportivã a ªcolii ,,Sf. Ma-
ria” – Mizil. Pentru ultima probã, cea de
alergare de rezistenþã pe 800 de  metri,
participanþii s-au deplasat pe Stadionul
Oraºului Mizil.

La competiþie au participat 52 de
concurenþi de la ºcolile din Ciorani,
Chiojdeanca,Vadu Pãrului, Fulga de Jos,
Fulga de Sus precum ºi L.T. Urlaþi,  L.T.
Mizil, ªcoala ,,Sf. Maria “ Mizil. La
finalul competiþiei , primul loc a fost ocu-
pat de echipa ºcolii ,,Sf. Maria” (Prof.
Niþu Virgil) cu 789 de puncte.

Locul doi pentru mediul urban a
revenit echipei gimnaziului din cadrul
Liceului Teoretic Mizil (Prof. Moise
Marian) cu 732 de puncte, urmate  de
echipa gimnaziului din cadrul Liceului
Teoretic Urlaþi (Prof. Vasilescu Victor) cu

669 de puncte. 
Pentru mediul rural, primul loc a

fost ocupat de echipa ºcolii Fulga de Jos
cu 698 de puncte, urmatã de echipele
ºcolilor Ciorani (locul II cu 662 de
puncte), Fulga de Sus (locul III cu 611

puncte, Chiojdeanca (locul IV cu 567 de
puncte) ºi Vadu Pãrului (locul V cu 534
de puncte). Competiþia a contat pentru
calificarea la faza judeþeanã a Olimpiadei
Naþionale a Sportului ªcolar la tetratlon,
care va avea loc în primãvarã la C.T.
Lazãr Edeleanu din Ploieºti. 

La bãieþi s-au remarcat Gicã
Robertino (L.T. Mizil) cu 236 de puncte ,
Chiriþoiu Valentin (ºc. Vadu Pãrului) cu
215 puncte ºi Ioan Alexandru (ºc. ,,Sf.
Maria “ Mizil) cu 210 puncte .

La fete amintim rezultatul elevei
Cati Boboc (ºc.Ciorani) cu 192 de puncte
ºi pe cele ale elevelor Niþu Cristina (ºc.
Ciorani), ªerban Alexandra (L.T.Mizil),
ambele cu câte 183 de puncte.

Felicitãm  participanþii pentru
comportamentul exemplar ºi le urãm suc-
ces celor calificaþi la faza judeþeanã.

PPrrooff..  NNiiþþuu  VViirrggiill

CLUBUL DE DANS SPORTIV, 
PARFENIE COSTEL – 

P  SIUNE ªI ELEG   NÞÃ

Din totdeauna m-a preocupat
istoria acestor locuri, dorind sã aflu cât
mai multe despre istoria mizilului, despre
oamenii care s-au nãscut, au trãit ºi murit
în acest areal ºi au contribuit într-un fel
sau altul la apariþia, dezvoltarea ºi
apãrarea localitãþii în care astãzi ne ducem
ºi noi viaþa.

Senzaþia mea cã aceste locuri au
constituit atracþii din cele mai vechi tim-
puri pentru diferite personalitãþi ale vre-
murilor respective, redevine un fapt tot
mai cert, la fel ca ºi ideea cã ele au primit
cândva o anume dumnezeire.

Mihai Viteazul, doamna Neaga,
Alexandru Ioan Cuza, familia Cantacu-
zinilor, Ion Luca Caragiale, Matei Emi-
novici, Vasile Voiculescu, sau în ultimul
timp, Grigore Vieru, Adrian Pãunescu, Fã-
nuº Neagu, Adrian Nãstase, Eugen Simi-
on, Ileana Vulpescu, Tatiana Stepa ºi mulþi
alþii, reprezintã mãrturii certe cã aceste
locuri ºi oamenii de aici au ceva, un fel de
atracþie, sezizabilã de oamenii deosebiþi.
Aº mai adãuga ºi faptul cã aici în zona
noastrã este singurul loc unde migdalul
acceptã sã creascã. Oare de ce?

ªi oamenii mi se par altfel decât în

alte zone! Mult mai aproape de mentali-
tatea ºi personalitatea adevãraþilor români.

Sfânta Filofteia, acea fetiþã cu
inima ºi sufletul dumnezeit în bunãtate,
omorâtã de tatãl sãu pentru cã se îngrijea
de cei nevoiaºi, ºi care prin taina morþii a
decis sã sãlãºluiascã în þara noastrã, ºi
anume la Mãnãstirea Curtea de Argeº, a
fost  adusã în pelerinaj în momentele de
mare cumpãnã pentru localitatea noastrã,
ºi ca ºi cum ar avea dragoste pentru aceste
locuri, a adus aici  binecuvântate ºi a fãcut
ca totul sã renascã ºi  sã revinã la normal.

Faptul cã alãturi de românii de
aici conlocuieºte o minoritate destul de
substanþialã de þigani, ºi cã aceºtia au trãit
în pace ºi bunã înþelegere cu cei de aici,
neîntâmplându-se niciodatã conflicte cum
deseori au apãrut în alte zone, demon-
streazã toleranþa, înþelegerea ºi bunãtatea
oamenilor de aici.

Din aceste motive, la care am mai
adãugat ºi faptul cã de-a lungul vre-
murilor, Mizilul a fost ciuntit de cãtre ve-
cini de suprafeþele de teren ce le-a avut în
proprietate (comuna Baba Ana se întinde
pânã la limita caselor din partea de Sud a
Mizilului, iar terenurile pe care se gãsesc

Petromul ºi Staþia de apã a oraºului sunt
considerate a fi în propietatea comunei
Vadu – Sãpat!!!), m-au determinat sã
iniþiez o campanie de scotocire prin
arhivele þãrii cu intenþia de a afla cât mai
multe adevãruri.

Am descoperit, astfel, foarte
multe lucruri interesante despre aceste
locuri ºi oamenii de aici, ºi în mãsura în
care spaþiul ºi timpul ne permit, o parte din
ele le vom da spre publicare pentru a fi
cunoscute ºi de dumneavoastrã.

O sã începem cu Primãria oraºului
Mizil, fãcând menþiunea cã primul primar
al acestei localitãþi a fost instalat în anul
1864, ºi o sã vã prezentãm lista lor
începând cu acesta, precum ºi viceprimarii
de atunci, iar în numerele viitoare o sã con-
tinuãm cu ceilalþi salariaþi, aparþinând
primãriei în acele vremuri, precum  ºi
interesantele funcþii pe care le-au avut.

Primari:
ªtefan Nicolau , 1864 – 1865

Constantin Jaravete, 1866 – 1868
Costache Condeescu

Stelian V. Pitiº, 1895 – 1897
Leonida Condeescu, 1897 – 1906

Gheorghe Sp. Anastasiu-Soreanu, 1906 –
1908

Ion Haritonovici, 1919 – 1921
Constantin Mãnciulescu, 1921 – 1922

Petre Constatinescu, 1923 – 1924
Plutarch Mareº, 1925
Spirea V. Anastasiu

Ticã Constantinescu
Ion I. ªtefãnescu-Nelu, 1926

Petre Alexandrescu, 1927 – 1928
Ioan Haritonovici, 1929 – 1932
Ermil Diaconescu, 1934 – 1937

Octavian Minculescu, 1937 – 1938
Cpt. Rez. I.Guliano, 1938 – 1939
Alexandru Gotsman, 1939 – 1940
Traian Vlãdãreanu, 1940 – 1941
Ermil I.Diaconescu, 1941 – 1942

Traian Florescu, 1942 – 1942
Spirea V. Anastasiu, 1943 – 1944

Ilie N. Popesc, 1944 – 1945
Stelian Addreescu, 1945 – 1948
Moise V. Iordache, 1948 – 1949

Iancu Gheorghe, preºedinte Comitetul
Provizoriu, iulie – decembrie 1949

Ajutor de primari:
Ion Andreescu, 1924 – 1929

Vasile Stoicescu, 1930 – 1932
Nae Tonciu, 1933 – 1936

Traian Florescu, 1938 – 1939
Gheorghe I. Andreescu, 1939 – 1940

Petre Andrei, 1940 – 1941
Spirea V. Anastasiu, 1941 – 1943

Avocat Gheorghe I. Andreescu, 1943 –
1944

Anton Georgescu, 1944 – 1945
Dumitru P. Gheorghe, 1945 – 1949
Florian Georgescu, vicepreºedinte

Comitetul Provizoriu, iulie – decembrie
1949

emember...

EEmmiill  PPRROOªªCCAANN
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Deºi cu toþii ar trebui sã simþim
frumuseþea acestui anotimp, bucuria sãr-
bãtorilor, urãrile ºi gândurile calde ale
semenilor adresate nouã, unii dintre noi
simt doar frigul care le intrã în case ºi
gândul cã iarna nu este decât o povarã
greu de dus pentru ei. 

Am întâlnit-o pe Enache Geor-
geta, o bãtrânicã de 81 de ani. Locuieºte
pe strada George Ranetti, nr 16. I-am
cerut sã-mi acorde câteva minute sã stea
de vorbã cu mine. Cu o privire tristã,
parcã neputincioasã, tocmai ce se întorcea
de la spital, în urma unei cãzãturi care i-a
lãsat urmãri vizibile, mi-a acceptat cere-
rea de a sta de vorbã cu dumneaei. Am
întrebat-o ce mai face ºi cum o duce? S-a
uitat lung la mine ºi mi-a rãspuns: „Greu!
Sunt bãtrânã ºi bolnavã, mã miºc din ce
în ce mai greu, nu prea mai vãd, se întam-
plã sã mai cad... este foarte greu.”
Bãtrânica are un fiu, care stã cu dânsa, el
a adus-o de la spital, el o ºi îngrijeºte, de
fapt se îngrijesc unul pe altul deoarece ºi
el este bolnav. Trãiesc amândoi din douã
pensii, a bãtrânei de 350 de lei ºi pensia
de handicap a bãiatului de 600 lei. Fiind

bolnavi, cheltuiesc foarte mult pe
medicamente, ultimele medicamente

cumpãrate aveau o valoare de aproape
200 lei. I-am întrebat dacã s-au pregãtit
pentru iarnã, dacã ºi-au cumpãrat lemne.
Domnul mi-a rãspuns cã au apucat sã-ºi
cumpere doar o tonã de lemne. Evident
nu sunt de-ajuns pentru toatã iarna, dar
nu au avut bani pentru mai mult. Cu aju-
torul lui Dumnezeu sperã sã treacã ºi de
iarna asta. 

Vã spuneam la început cã iarna
este un anotimp foarte frumos, însã pen-
tru oameni ca ei, unde sãrãcia e mai pu-
ternicã decât orice altã frumuseþe pe care
Dumnezeu ne-o dã, oamenii se simt des-
curajaþi, pãrãsiþi ºi nu mai gãsesc puterea
de a zâmbi!Vã daþi seama ce agonie
trãim?... Sã nu putem zâmbi! O mamã
bãtrânã de 81 de ani, bolnavã, cu vederea
slabã ºi bãiatul acesteia în vârstã de 50
ani, cu handicap, bolnav ºi el. El trebuie
sã se îngrijeascã de casã ºi de mama lui,
iar mama, la rândul ei, cât mai poate, sã
se îngrijeascã de el.

Lor ºi tuturor care se regãsesc în
situaþii similare, le doresc sincer puterea
de a rezista ºi credinþã!

Am plecat mai departe cu deza-
mãgire în suflet ºi cu gândul cã totuºi
sunt mulþi oameni în asemenea situaþie,
dar care îºi pãstreazã demnitatea ºi care
nu „strigã” dupã ajutor. Printre cei care îºi
vãd de amãrãciunea lor ºi-ºi plâng singuri
necazurile, o pot aminti ºi pe doamna
ªtefãnescu Maria, în vârstã de 55 de ani,
care locuieºte pe strada Valea Jiului.
Dânsa locuieºte singurã, nu are pe nimeni
care s-o sprijine în lupta grea cu viaþa.
Trãieºte dintr-o pensie de 350 de lei, este
de asemenea bolnavã ºi singura care îi
mai deschide uºa casei este o prietenã de-
a dânsei cu care îºi mai „înveseleºte”
viaþa. La întrebarea mea cum se pre-
gãteºte de iarnã, mi-a rãspuns pe un ton
neutru... „Cum mã ajutã Dumnezeu!” Îºi
cumpãrase câteva lemne, puþine însã pen-
tru o iarnã lungã, dar parcã era ceva mai
împãcatã ºi mai sigurã cã Dumnezeu o va
ajuta sã treacã peste toate obstacolele
vieþii. 

Aºa îi dorim ºi noi ºi ne adresãm
celor care deþin puterea cu rugãmintea sã
se îngrijeascã mai mult de bãtrâni ºi de
oamenii bolnavi. 

Pensiile extrem de mici nu le pot
oferi un trai decent pensionarilor ºi bol-
navilor, mai ales în timpurile de acum,
când viaþa este destul de scumpã!  

Pentru a fi la curent cu recentele
probleme ce vizeazã aria de activitate a
lucrãtorilor Formaþiunii de Poliþie
Rutierã, l-am abordat pe domnul sub-
comisar de poliþie Adrian Þurcaº, care
ne-a pus la dispoziþie urmãtoarele infor-
maþii:

De la ultimul numãr al acestei
publicaþii, de când Poliþia Rutierã ne-a
adus la cunoºtinþã situaþia evenimen-
telor petrecute pe raza de competenþã,
acestea au continuat sã ocupe un loc
important în activitatea lucrãtorilor de
Poliþie Rutierã, în sensul cã au cunoscut
un trend ascendent. Evenimentele
rutiere, soldate cu vãtãmãri corporale,
au avut loc nu numai pe raza oraºului
Mizil, ci ºi pe raza comunelor Ciorani ºi
Ceptura, cauzele acestora fiind indisci-
plina pietonilor, bicicliºtilor dar ºi a
conducãtorilor de atelaje hipo. 

În acest context, tragem un
semnal de alarmã ºi îi rugãm pe toþi par-
ticipanþii la trafic sã respecte regulile de
circulaþie, contribuind astfel la redu-
cerea numãrului de evenimente rutiere
cu consecinþe uºoare sau grave.

Domnul subcomisar Adrian
Þurcaº, ºeful Formaþiunii Rutiere, a
adus unele noutãþi care ajutã la flui-
dizarea traficului pe raza oraºului nos-
tru, acest lucru fiind posibil prin parti-

ciparea la proiectul finanþat de U.E., în
vederea modernizãrii celor 10 strãzi.
Astfel cã la intersecþia Bulevardului
Gãrii cu strada Lt. Erou Radu Nicolae,
au fost amplasate semafoare electrice
pentru dirijarea traficului, iar la inter-
secþia Bulevardului Gãrii cu strãzile
ªtefan cel Mare ºi 24 Ianuarie s-a rea-

lizat un sens giratoriu, deoarece foarte
mulþi conducãtori auto nu semnalizau cu
50 de metri înainte de a ajunge în inter-
secþie intenþia de a pãtrunde pe una din
direcþiile strãzilor mai sus menþionate,
existând permanent pericolul producerii
de accidente.

Spre informarea deþinãtorilor de
autovehicule, aducem la cunoºtinþã cã a
intrat în vigoare O.G. Nr.5/2011, care
aduce modificãri Ordonaþei de Urgenþã
195/2002, privind circulaþia pe dru-
murile publice în domeniul utilizãrii
cauciucurilor de iarnã, în vederea
creºterii siguranþei rutiere, introducân-

du-se obligativitatea dotãrii cu anvelope
specifice acestui sezon. Pentru a fi
acceptate ca anvelope de iarnã, acestea
trebuie sã fie inscripþionate cu unul din
simbolurile: „M+S”; „M.S”; „MS” ºi
„M&S” (M=Mud=Noroi ºi S= Snow=
Zãpadã).

În cazul autovehiculelor de
transport marfã cu o masã totalã ma-
ximã autorizatã mai mare de 5 tone ºi al
autovehiculelor de transport persoane cu
mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv
al conducãtorului auto, se vor echipa cu
anvelope de iarnã, roþile axei/axelor de
tracþiune ºi vor fi montate pe acestea,
lanþuri sau alte echipamente omologate.
În cazul autoturismelor, anvelopele de
iarnã vor fi montate pe toate roþile.
Aceastã prevedere legalã, nu face re-
ferire la o anumitã perioadã a anului ca-
lendaristic, fapt ce presupune aplicarea
sancþiunilor doar în cazul în care dru-
murile sunt acoperite cu zãpadã, gheaþã
sau polei.

Amenda pentru nerespectarea
acestei prevederi este prevãzutã în clasa
a IV-a de sancþiune (de la 9 la 20 puncte
amendã, respectiv între 603 lei ºi 1340
lei), iar sancþiunea contravenþionalã este
însoþitã ºi de mãsura reþinerii certificatu-
lui de înmatriculare.

Pentru cã ne aflãm în imediata
apropiere a sezonului rece, adresãm pe
aceastã cale tuturor participanþilor la
trafic, indiferent de calitatea pe care o
au, sã respecte prevederile legale în
domeniu ºi sã contribuie la reducerea
evenimentelor rutiere!

GGaabbrriieellaa  NNEEGGOOIIÞÞÃÃ

DIN NOU IARNÃ!
NNaattuurraa  îîººii  uurrmmeeaazzãã  ddrruummuull

nneeaabbããttuutt  ººii  îînn  ccuurrâânndd  vvoomm  iinnttrraa  ddiinn
nnoouu  îînn  iiaarrnnãã..  DDeejjaa  pprriimmeellee  sseemmnnee
aauu  aappããrruutt,,  cchhiiaarr  mmaaii  ddeevvrreemmee
ddeeccââtt  nnee-aamm  ffii  aaººtteeppttaatt..  NNuu  aarr  ffii
aassttaa  pprroobblleemmaa,,  ddeeooaarreeccee  iiaarrnnaa  eessttee
uunn  aannoottiimmpp  ffooaarrttee  ffrruummooss  ººii
ddeeoosseebbiitt  ddiinn  ppuunncctt  ddee  vveeddeerree  aall
ttrraaddiiþþiiiilloorr  nnooaassttrree..  IIaarrnnaa  eessttee  ººii
aannoottiimmppuull  ppuurriittããþþiiii,,  pprroobbaabbiill  ddee
aacceeeeaa  ee  cceeaa  mmaaii  iiuubbiittãã  îînn  rrâânndduull
ccooppiiiilloorr..  CCaa  ººii  cceelleellaallttee  aannoottiimm-
ppuurrii,,  IIaarrnnaa  aarree  ffrruummuusseeþþeeaa  eeii
iinnccoonntteessttaabbiillãã..  PPllooaaiiaa  ddee  ffuullggii,,
zzããppaaddaa,,  ssããnniiuuººuull,,  ooaammeenniiii  ddee
zzããppaaddãã  ccaarree  ddee-aabbiiaa  aaººtteeaappttãã  ssãã
pprriinnddãã  vviiaaþþãã,,  llaarrmmeellee  ddee  ccooppiiii,,
iimmeennssiittaatteeaa  aallbbãã,,  oo  nnoouuãã  lluummee  ccee  oo
vvaa  iinnssttaallaa  ppeessttee  cceeaa  eexxiisstteennttãã  aauutt-
eennttiicciittaatteeaa  aacceessttuuii  aannoottiimmpp..  ÎÎnn  mmii-
rriiffiiccuull  eeii,,  DDuummnneezzeeuu,,  nnuu  îînnttââmmppllãã-
ttoorr,,  nnee-aa  ddããrruuiitt  ssaallbbaa  ssããrrbbããttoorriilloorr
ddee  iiaarrnnãã..  ÎÎnn  cceennttrruull  eeii  ffiiiinndd
nnaaººtteerreeaa  lluuii  IIiissuuss,,  cceell  ttrriimmiiss  ddee
DDuummnneezzeeuu  ppeennttrruu  aa  nnee  mmâânnttuuii  ººii
ppeennttrruu  aa  nnee  ffii  mmaaii  bbiinnee..
NNee  aaººtteeaappttãã  ddeeccii,,  uunn  aannoottiimmpp  ccaarree,,
îînn  mmoodd  nnoorrmmaall,,  aarr  ttrreebbuuii  ssãã  nnee
bbuuccuurree  ººii  ssãã  nnee  ddeessffããtteezzee  ssuufflleettuull..
DDaarr  nnuu  ppeessttee  ttoott  vvaa  ffii  aaººaa!!
SSããrrããcciiaa  ººii  mmuulltteellee  nneeaajjuunnssuurrii  vvoorr
îînnllããccrriimmaa  bbuuccuurriiaa  ddee  aa  ffii  aacceessttuuii
mmiinnuunnaatt  aannoottiimmpp..

DDiinn  aacceessttee  mmoottiivvee,,  nnee-aamm
pprrooppuuss  uunn  ppeerriicclluu,,  îînn  uurrmmaa  ccããrruuiiaa
ssãã  ccoonnssttaattããmm  ccuumm  vvaa  ffii  aacceeaassttãã
iiaarrnnãã  ccee  vvaa  ssãã  vviinnãã,,  ººii  ssããrrbbããttoorriillee
eeii,,  ppeennttrruu  uunniiii  ddiinn  mmiizziilleenniiii  nnooººttrrii..

Cristina COLÞ
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Sedinta 
Consiliului 
Local

Pe data de 27.10.2011, în
prezenþa conducerii Primãriei, toþi
membrii Consiliului Local Mizil s-au
întrunit în ºedinþã plenarã sub
preºedinþia doamnei consilier Mareº
Vasilica, cu urmãtoarea ordine de zi:

1. Aprobarea procesului verbal
din data de 29.09.2011;

2. Proiect de hotãrâre privind
deblocarea unui post de medic specialist
radiologie ºi imagisticã medicalã în ve-
derea scoaterii la concurs la Spitalul
Orãºenesc “ Sfânta Filofteia” Mizil;

3. Proiect de hotãrâre privind
numirea reprezentanþilor Consiliului
Local ºi ai Primãriei oraºului Mizil în
Consiliul de administraþie al ºcolii cu
clasele I – VIII “ Sfânta Maria” Mizil;

4. Proiect de hotãrâre privind
aprobarea decontãrii sumelor reprezen-
tând drepturile de deplasare a personalu-
lui didactic din cadrul Grupului ªcolar “
Tase Dumitrescu” Mizil, pentru luna
septembrie 2011;

Preºedinta de ºedinþã, doamna
Mareº Vasilica, constatând cã sunt

întrunite condiþiile legale pentru
desfãºurarea ºedinþei, supune spre apro-
bare ordinea de zi propusã de executiv,
solicitând sã fie introduse suplimentar pe
aceeaºi ordine urmãtoarele proiecte de
hotãrâre:

1. Proiect de hotãrâre privind
concesionarea prin licitaþie publicã a
suprafeþei de tren de 135 mp, situatã în
Mizil, str. Erou Radu Nicolae, nr. 2,
teren proprietate publicã a oraºului
Mizil, în sensul edificãrii unei construcþii
cu destinaþia de spaþiu commercial.

2. Proiect de hotãrâre privind
amplasamentul grupului statuar “Adrian
Pãunescu” în zona centralã a oraºului
Mizil.

3. Diverse.
Propunerea de introducere a

proiectelor sus-menþionate a fost apro-
batã cu unanimitate de voturi. 

Dupã discutarea ºi aprobarea
ordinii de zi, proiectele de hotãrâre au
fost aprobate cu unanimitate de voturi.

Cristina COLÞ

EE-mmaaiill::  iiaaccoobbccoonnssttaannttiinn@@yymmaaiill..ccoomm
AAddrreessaa::  SSttrr..  BBllaajjuulluuii,,  nnrr..  33-55AA,,  
zzoonnaa  ppiieeþþeeii,,  llâânnggãã  ddeeppoozziittuull  
ddee  ccaallccuullaattooaarree  ººii  BBiirroouull  
NNoottaarriiaall..

TTeelleeffoonn::  00772266  117744  663399

VVãã  ooffeerrãã  eevvaalluuããrrii  ººii  sseerrvviicciiii  
ppssiihhoollooggiiccee  îînn  vveeddeerreeaa  oobbþþiinneerriiii
aavviizzuulluuii  ppssiihhoollooggiicc  ppeennttrruu::
-  aannggaajjaarree;;
-  ccoonnttrrooll  ppeerriiooddiicc;;
-  oobbþþiinneerreeaa  ppeerrmmiissuulluuii ddee  ccoonndduucceerree..

CCCCAAAABBBBIIIINNNNEEEETTTT    IIIINNNNDDDDIIIIVVVVIIIIDDDDUUUUAAAALLLL    
DDDDEEEE    PPPPSSSSIIIIHHHHOOOOLLLLOOOOGGGGIIIIEEEE

IIIIAAAACCCCOOOOBBBB    CCCCOOOONNNNSSSSTTTTAAAANNNNTTTTIIIINNNN

În baza Hotãrârii nr. 94/
29.09.2011, primarul oraºului mizil ºi
Consiliul Local au hotãrât:

La articolul 1 al prezentei
hotãrâri, se aprobã modificarea tarifului
de la 12 euro/mp/lunã la 10 euro/
mp/lunã, pentru închirierea spaþiilor
comerciale din Piaþa oraºului Mizil,

inclusiv pentru contractele de închiriere
aflate în derulare.

Articolul 2 spune cã prezenta
hotãrâre va fi comunicatã Biroului
Urbanism, Biroului Patrimoniu, Biro-
ului Taxe ºi Impozite din aparatul pro-
priu de specialitate al primarului
oraºului Mizil.

În baza Dispoziþiei nr. 2236
din 11.10 2011, domnul primar al
oraºului Mizil a dispus:

Art.1. Începând cu data de
11.10.2011 se interzice comerþul cu
produse agroalimentare la Piaþa ora-
ºului Mizil în afara spaþiilor comer-
ciale amenajate la parterul clãdirii
pieþei ºi magazinele special amenajate
ºi autorizate pânã la data emiterii
prezentei dispoziþii.

Art.2. Comercializarea pro-
duselor nealimentare se va desfãºura
în spaþiile comerciale amenajate la
etajul clãdirii pieþei ºi în magazinele
special amenajate ºi autorizate pânã la
data emiterii prezentei dispoziþii.

Art.3. Este interzis cu desã-
vârºire comercializarea produselor
alimentare ºi nealimentare în afara
spaþiilor comerciale prevãzute la art. 1
ºi 2.

Art.4.(1) Nerespectarea preve-
derilor prezentei dispoziþii se sanc-

þioneazã cu amendã de la 100 la 500 lei.
(2) Contravenienþilor la pre-

vederile prezentei dispoziþii le sunt
aplicabile dispoziþiile art. 16, alin (1)
din Ordonanþa nr. 2/2001 privind
regimul juridic al contravenþiilor.

Art.5.(1) Constatarea ºi
sancþionarea nerespectãrii prevede-
rilor prezentei dispoziþii se face de
cãtre Înspectorul comercial din cadrul
aparatului de specialitate al Pri-
marului oraºului Mizil ºi funcþionarii
din cadrul Poliþiei Locale a oraºului
Mizil.

(2) Prevederile prezentei dis-
poziþii  se aplicã începând cu data
emiterii acesteia, cu excepþia preve-
derilor art.4 alin (1),  care se aplicã
începând cu data de 22.10.2011.

Art.6. Prevederile prezentei
dispoziþii se aduc la cunoºtinþã publi-
cã prin afîºare în Piaþa oraºului Mizil,
la sediul Primãriei oraºului ºi prin
mijloacele mass-media localã.  

Vând apartament semidecomandat – 3
camere, str. M.Bravu, nr. 112. Informaþii
suplimentare la telefoanele: 0244 251
773 sau 0720 327 590.

Vând apartament zona bazar, 3
camere, complet mobilat+îmbunãtãþiri,
et. I, preþul fiind de 72 000 E. Relaþii la
telefonul: 0726 147 174.

Vând apartament, 3 camere, zona
Teilor cu îmbunãtãþiri, et. III, preþul fiind
de 60 000 E. Relaþii la telefonul 0766
472 606.

Vând apartament, 3 camere, zona
bazar, et. II, îmbunãtãþiri, preþul fiind de
65 000 E. Relaþii la telefonul: 0726
169084.

Vând apartament cu douã camere, sit-
uat la parter, str. M.Bravu, nr. 191,
Relaþii suplimentare la numerele de tele-
fon: 0724 551 079 sau 0762 625 442.

Vând în zona Teilor, apartament cu
douã camere, etajul 4, preþ avantajos.
Relaþii la telefonul 0745 858 176.

Vând apartament  cu douã camere,
zona centralã, cu îmbunãtãþiri. Preþ nego-
ciabil. Telefon: 0729. 122.441

  Vând casã, zona centralã în Mizil, pe
str. Victoriei nr. 15 (fosta Bancã
Agricolã), 1000 mp, din care 290 mp îi
reprezintã construcþia – deschidere pe
douã strãzi. Preþ negociabil. Informaþii
suplimentare la telefonul: 0767 179 213. 

Vând casã, situatã pe str. Democraþiei,
6 camere, apã, canalizare, curent elec-
tric. Preþ negociabil. Relaþii la telefonul:
0724 923 563.

Vând casã în Mizil, 5 camere, 2
holuri, bucãtãrie, dependinþe, teren 600
mp, boltã de viþã, pomi fructiferi, apã ºi
gaze la poartã + 6 tone lemne de foc.
Preþ 40 000 Euro – negociabil. Relaþii la
telefonul: 0733 121 189.

Vând casã în Tohani, la ºosea, 1000
m, deschidere 22 m – baie, bucãtãrie, 2
camere ºi living, beci, centralã de lemne,
aer condiþionat. Preþul este de 95 000
euro, informaþii suplimentare la tele-

fonul: 0726 212 060.
Vând casã (în comuna Vadu-Sãpat) –

3 camere + hol+ bucãtãrie, beci spaþios,
magazii, lemne, coteþe, apã potabilã trasã
în curte. Ca bonus vã oferim un pogon de
pãdure salcâm ºi un pogon de pãºune
(Valea lui Moº). Informaþii suplimentare
la telefonul: 0766 328 979.

Vând casã cu trei camere, bucãtãrie,
magazie în suprafaþã totalã de 280 metri
pãtraþi, posibilitate de racordare la gaze.
Relaþii suplimentare la telefonul: 0733
352 581.

Vând casã cu, curte. Grãdinã cu pomi
fructiferi ºi viþã de vie. Suprafaþã: 3500
mp, localitatea Nãieni, Judeþul Buzãu.
Preþ: 25.000 Euro/ Negociabil. Relaþii la
telefon: 0721. 894.581

Închiriez spaþiu comercial, cu toate
utilitãþile necesare, în str. Democraþiei,
nr.17, relaþii la numãrul de telefon:
0723784212.

Vând 1 pogon  viþã-de-vie  situat în
comuna Tohani; vând 1 hectar de pãmânt
la ºosea în zona Relaxa. Relaþii supli-
mentare la telefonul: 0764 396 964.

Cumpãr cãrucior de butelie. Telefon:
0766 226 457.

Vând combinã Daewo cu 3 CD-uri,
dublu casetofon recorder, radio, douã
boxe 40 W la preþul de 400 lei.
Informaþii suplimentare la telefonul:
0723 323 725.

Vând 2 geamantane mari pe rotile,
douã mici, 8 taburete mici (tip Relaxa); 2
telefoane fix – (tip vechi cu tastaturã);
geamuri  - tâmplãrie lemn, 3 bucãþi, toate
la preþ negociabil. Informaþii suplimenta-
re la telefonul: 0244 251 381.

Vând butelie ºi douã arzãtoare de
gaze. Informaþii suplimentare la tele-
fonul 251 578.

MICA 
PUBLICITATE

TERENURI

CASE

DDIIVVEERRSSEE

ÎÎNNCCHHIIRRIIEERRII

APARTAMENTE

VÃ ADUCEM LA
CUNOªTINÞÃ

URMÃTOARELE:
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((CCoonnttiinnuuaarree  ddiinn  nnuummããrruull  ttrreeccuutt))

VV-aamm  pprreezzeennttaatt  îînn  nnuummeerreellee
aanntteerriiooaarree  ccââtteevvaa  iinnffoorrmmaaþþiiii  nneeººttiiuuttee  ddee
mmuullþþii  ddiinnttrree  nnooii  ppâânnãã  aaccuumm  ddeesspprree  aappãã!!
CCoonnttiinnuuããmm  ººii  îînn  aacceesstt  nnuummããrr  ccuu  aallttee
““ddeessccooppeerriirrii””  sseennzzaaþþiioonnaallee  aa  ooaammeenniilloorr
ddee  ººttiiiinnþþãã,,  ffiilloossooffii  ººii  cceerrcceettããttoorrii  aaii
îînnttrreeggiiii  lluummii..

“Am sperat sã le arãt oamenilor
cã apa are memorie”, spunea Emoto
MASARU – cercetãtor, Japonia.

Laboratorul dr. Emoto reali-
zeazã cercetãri pe probe de apã care
sunt supuse la diverse forme de influ-
enþã exterioarã. Impregnãrile pe care
acestea le realizeazã asupra apei, sunt
înregistrate prin îngheþarea rapidã a apei
într-o camerã criogenicã. Cineva i-a
spus „Mulþumesc” acestei ape, „ Scuzã-
mã!” „Mã dezguºti!”.

Cu ajutorul tehnologiei mo-
derne, apa poate fi structuratã în mod
artificial. Atunci când au fost crescute
seminþe în condiþii de laborator, folo-
sind aceastã apã, germenii de soia
emiteau de 6 ori mai multã radiaþie
fotonicã decât atunci când s-a folosit
apa obiºnuitã. Folosirea apei structurate
face ca legumele sã se coacã mai rapid
ºi mãreºte de mai multe ori cantitatea de
microelemente folositoare ºi proteine
vegetale. Trebuie sã spunem cã folosirea
apei structurate influenþeazã în mod real
creºterea legumelor ºi fructelor.

Pentru irigaþii, este nevoie cu de
20 % mai puþinã apã, dacã aceasta este
tratatã, decât dacã se foloseºte apa

obiºnuitã. Nu s-a adãugat deloc
îngrãºãmânt nici solului ºi nici apei.
Compoziþia chimicã a rãmas aceeaºi
H2O. Singurul lucru care s-a modificat
a fost structura.

În prezent oamenii de ºtiinþã pot
rãspunde la întrebarea: „Cum s-a petre-
cut acest lucru”?, dar ºtiinþa încã nu are
un rãspuns la întrebarea „ de ce?”. 

În funcþie de vârstã, o fiinþã
umanã este alcãtuitã din apã într-un pro-
cent de 70 % pânã la 90%. Un adult bea
aproximativ 2,5 litri de apã în fiecare zi
pentru a-ºi susþine funcþiile vitale nor-
male. Un alt litru ºi jumãtate este
absorbit prin piele când facem baie sau
duº. 

Apa face o cãlãtorie lungã ºi
dificilã înainte de a ajunge în casele
noastre. 

„Se ºtia bine în trecut cã
aºezãrile umane puteau apãrea numai
acolo unde exista o sursã naturalã de
apã. Astãzi este irelevant dacã într-un
anumit loc existã apã sau nu, pentru cã
noi transportãm apã pe distanþe de sute
de kilometri folosind presiuni înalte”,
(Allois GRUBER – cercetãtor, Austria)

În naturã, râurile ºi pâraiele au
întotdeauna un parcurs lin curbat. Însã
orice sistem de alimentare cu apã are
foarte multe coturi drepte. Stuctura na-
turalã a apei se distruge din ce în ce mai
mult cu fiecare astfel de cot. 

„Apa dintr-un sistem de ali-
mentare cu apã, care curge spre casele
noastre prin þevi, are forme diferite,
formeazã cristale de forme diferite, dar
toate sunt deformate” (Leonid IZVE-

KOV – cercetãtor ºef în laboratorul
Structura Apei Cercetatã din Rusia)

„Apa care curge prin sistemele
de încãlzire de sub podele este devita-
lizatã ºi putredã. Ea suge energia oame-
nilor, plantelor ºi animalelor care locu-
iesc în acea casã. Pur ºi simplu furã
energia”. (Allois GRUBER – cercetãtor,
Austria)

Este binecunoscut faptul cã ali-
mentarea cu apã din multe oraºe mari
este un sistem de tip buclã închisã. Dupã
ce suferã purificãri chimice agresive ºi
trece prin filtre puternice, apa din aces-
te sisteme este readusã în casele noastre
încã amintindu-ºi chimicalele ºi vio-
lenþa la care a fost supusã. Dar chiar ºi
mai puternicã este poluarea infor-
maþionalã pe care o acumuleazã apa în
trecerea ei prin conducte kilometrice,
prin mii ºi mii de case ºi apartamente.
Noi poluãm din punct de vedere spiritu-
al. Iar aceasta se petrece la o scarã
uriaºã. De ce? Apa adoptã toatã ura,
toatã rãutatea, stresul. Apa este aproape
moartã când intrã în corpul nostru.

Pãmântul nostru este un rezer-
vor gigantic de apã, în care s-au nãscut
toate formele de viaþã. ªi fiecare
lucru viu este el însuºi, la modul
esenþial, un rezervor de apã. Cu aju-
torul tehnologiei moderne putem
ajunge departe în spaþiul cosmic
ºi pe mãsurã ce urmãrim sã des-
coperim viaþa pe alte planete,
primul lucru pe care îl cãutãm este
apa. Nu existã viaþã pe Pãmânt fãrã
apã.

„Una dintre marile întrebãri, în

caz cã ar exista viaþã asemãnãtoare cu
cea de pe Pãmânt pe alte planete, este
dacã aceasta este de asemenea bazatã pe
prezenþa apei. Existã opinii puternice cã
primele organisme vii au apãrut în apã,
ºi numai cu mult mai tâzziu aceste
organisme s-au dezvoltat astfel încât sã
poatã trãi din apã. Eu cred cã aceasta nu
este deloc o coincidenþã”. (Kurt
WUTHRICH – Doctor în filosofie,
câºtigãtor al premiului Nobel)

Nu este deloc o coincidenþã
faptul cã primele versete din Biblie
vorbesc despre apã, acolo unde se
vorbeºte despre crearea lumii, vieþii ºi a
omului. 

Toate acestea au de-a face cu
apa la modul esenþial. Aºa cum toate
sculpturile care nu au fost încã create
sunt prezente în lut, aºa ºi imaginile
tuturor organismelor vii viitoare au fost
prezente în apã. Apa nu a fãcut altceva
decât sã aducã la viaþã o concepþie pre –
existentã. Însã orice proces are nevoie

de un impuls. 
((CCoonnttiinnuuaarree  îînn  nnuummããrruull

uurrmmããttoorr))

Banala apã -  
o noutate care abia acum începe sã fie  

descoperitã

((CCoonnttiinnuuaarree  ddiinn  nnuummããrruull  ttrreeccuutt))

Pentru a asigura calitatea edu-
caþiei, formãrii, a învãþãrii de-a lungul
vieþii ºi a dezvoltãrii competenþelor, sunt
necesare investiþii mai mari, mai þintite
ºi mai durabile în educaþie ºi formare.
Comisia încurajeazã statele membre sã
consolideze ºi, dupã caz, sã extindã
investiþiile, împreunã cu eforturi
susþinute de asigurare a celui mai bun
randament al resurselor publice. În cli-
matul actual de restricþii bugetare, este
importantã ºi diversificarea surselor de
finanþare.

Pentru a reduce pãrãsirea tim-
purie a ºcolii la 10%, cum s-a convenit
în Strategia Europa 2020, trebuie acþio-
nat din timp, punându-se un accent
deosebit pe prevenþie ºi vizând elevii cu
risc ridicat de pãrãsire timpurie a ºcolii.
Comisia va propune o recomandare a
Consiliului de consolidare a acþiunii sta-
telor membre pentru reducerea ratei de

pãrãsire timpurie a ºcolii. De asemenea,
Comisia va înfiinþa un grup de experþi la
nivel înalt pentru a elabora recomandãri
privind reducerea analfabetismului ºi va
prezenta o Comunicare pentru consoli-
darea serviciilor de educaþie ºi
îngrijire a copiilor de
vârstã micã.

Tinerii se
confruntã cu un
numãr tot mai
mare de o-
ferte edu-
caþionale.
Ei, trebuie
sã poatã
lua decizii
în cuno-
ºtinþã de
cauzã. 
Tinerii tre-
buie sã dis-
punã de infor-
maþii referitoare la

parcursurile educaþionale ºi de formare,
inclusiv de o imagine clarã a oportu-
nitãþilor de angajare, pentru a avea o
bazã de plecare ºi pentru a-ºi gestiona
cariera. Trebuie dezvoltate în continuare

servicii de orientare profesionalã ºi
vocaþionalã de calitate, cu

participarea activã a
agenþiilor de ocupare

a forþei de muncã,
sprijinite de ac-

þiuni de îmbu-
nãtãþire a i-
maginii sec-
toarelor ºi
profesiilor
cu potenþial
de angajare. 

Învãþarea ºi
predarea de

calitate ar trebui
sã fie promovate

la toate nivelurile

sistemului educaþional. Competenþele
cheie pentru economia ºi societatea
bazatã pe cunoaºtere, cum ar fi: „de a
învãþa sã înveþi”, „comunicarea în limbi
strãine”, „competenþele antreprenoriale”
ºi „competenþa de a exploata la maxim
potenþialul TIC”, „învãþarea online” ºi
„competenþele numerice”, au devenit
din ce în ce mai importante. Comisia a
prezentat în 2011 Comunicare privind
competenþele care vin în sprijinul
învãþãrii de-a lungul vieþii, care va
include propuneri de elaborare a unui
limbaj comun între sistemul educaþional
ºi sectorul profesional. 

Tineretul în miºcare ar trebui, de
asemenea, sã aibã ca obiectiv extinderea
oportunitãþilor de învãþare, care sã ducã
la o carierã profesionalã mai bunã ºi la
condiþii de viaþã mai bune pentru tinerii
defavorizaþi sau ameninþaþi de excluzi-
unea socialã. 

((CCoonnttiinnuuaarree  îînn  nnuummããrruull  uurrmmããttoorr))

„TINERETUL ÎN MIªCARE”

Dezvoltarea de sisteme educaþionale ºi de
formare, moderne, care sã asigure 

competenþe – cheie ºi excelenþã
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Pe 25 octombrie, 2011 s-au
împlini 67 de ani de la eliberarea de
cãtre armata românã a pãrþii de Nord a
Transilvaniei, ocupatã în mod samavo-
lnic de cãtre Ungaria hortistã prin
Dictatul de la Viena din 30 august 1941,
desãvârºindu-se astfel acþiunile militare
pentru alungarea din þarã a cotropitorilor

fascisto-hortiºti.
În ziua de 25 oc-

tombrie, a anului 1944,
au fost puse la locul lor
bornele de hotar pe
graniþa nord-vest a þãrii.

În semn
de oma-

giu pentru
pãrinþii ºi

bunicii noºtri
care s-au jertfit

pentru eliberarea
patriei ºi în semn
de recunoºtinþã fa-

þã de bãrbaþii ºi femeile în uniformã
militarã care ºi-au consacrat eforturile
pentru apãrarea þãrii, organele puterii de
stat au adoptat aceastã zi drept „Ziua
Armatei Române”.

Acþiunile de luptã desfãºurate
împotriva trupelor germano-ungare,
finalizate în octombrie 1944, au consti-
tuit un segment în ºirul lung al bãtãliilor
purtate de neamul nostru ºi armata
românã pentru libertate ºi apãrarea
fiinþei naþionale a poporului român.

Efectivele armatei române care
au participat la dezarmarea trupelor ger-
mane, la acoperirea graniþelor tãrii de la
Întorsura Buzãului pânã la Orºova ºi la
eliberarea completã a þãrii, s-au ridicat
la 540 000 de ostaºi, din care au cãzut la
datorie peste 59 000 de soldaþi, gradaþi,
subofiþeri ºi ofiþeri (morþi, rãniþi sau dis-
pãruþi).

În conformitate cu prevederile
Conveþiei de Armistiþiu, încheiatã cu
reprezentantul Naþiunilor Unite –
Uniunea Sovieticã, armata românã a
participat la eliberarea Ungariei,
Cehoslovaciei ºi Austriei. Cu preþul
unor dureroase pierderi – aproximativ
170 000 de cadre militare ºi ostaºi,
România, aºa cum aprecia postul de
radio „Londra” într-una din emisiunile
sale, „a dus la scurtarea rãzboiului cu cel
puþin ºase luni de zile ºi a salvat viaþa a
mii de soldaþi”.

La încheierea acestui rãzboi,
armata românã s-a întors de pe front cu
steagurile de luptã acoperite de glorie,
fãcându-ºi pe deplin datoria faþã de
patrie ºi de poporul român.

Prahovenii ºi-au adus o mare
contribuþie la eliberarea þãrii ºi la înfrân-
gerea armatelor hitleristo-hortiste, fiind
încorporaþi în urmãtoarele unitãþi mil-
itare: Corpul 5 Teritorial, Divizia 13
Infanterie, Divizia 1 Vânãtori de Munte,
Regimentul de Infanterie 32 „Mircea” ºi
7 “Prahova”, Regimentele de Cavalerie
10 Roºiori ºi 3 Cãlãraºi, Regimentul 19
Artilerie, Regimentele 7 ºi 9 Artilerie
Antiaerianã, Flotila 2 de Aviaþie de Vâ-
nãtoare, ªcoala de Ofiþeri în Rezervã
nr.1 Infanterie din Ploieºti ºi alte for-
maþiuni militare.

În prezent, armata românã este
supusã unor transformãri structurale ºi
organizatorice pentru a fi în mãsurã sã-
ºi îndeplineascã misiunile de apãrare a
patriei ºi de cooperare cu celelalte
armate în diferite misiuni de luptã din
Blocul Militar NATO.

Ne exprimãm speranþa cã
Armata Românã va continua sã fie
garantul ordinii constituþionale ºi a sta-
tului de drept.

CCoolloonneell    ((rr))  VViiccttoorr  MMããrrccuulleessccuu

Ne îndreptãm gândurile ºi
simþãmintele noastre cãtre vremurile înde-
pãrtate ale istoriei, spre sfârºitul sec. al III-
lea, în jurul anului 290, în timpul îm-
pãraþilor pãgâni Maximilian ºi Diocleþian,
duºmani ºi prigonitori înflãcãraºi ai creºti-
nismului, prin care persecuþiile împotriva
religiei creºtine ating apogeul. Barbaria ºi
cruzimea lor este indescriptibilã. Numãrul
creºtinilor martirizaþi creºtea mereu. Prin
actul suprem de jertfelnicie al creºtinilor se
consolida mai mult credinþa în Hristos ºi
dragostea pentru El. Asemenea fapte nu se
petreceau în religiile pãgâne. Mulþi dintre
pãgânii cu inimã ºi suflet care asistau la
asemenea scene primeau creºtinismul
îndatã, chiar cu riscul muceniciei.

Între miile ºi zecile de mucenici
ale cãror nume Biserica nu le-a putut încã
consemna în sinaxarele, dipticele ºi calen-
darele ei, ele rãmânând cunoscute doar lui
Dumnezeu, se distinge Sf. Mucenic
Dimitrie al Tesalonicului, minunatul fãcã-
tor de minuni ºi izvorâtor de mir, a cãrui
viaþã îl îndreptãþeºte de o aleasã pre-
amãrire. Se naºte în Tesalonic, veche cetate
a creºtinismului de numele cãreia este
legatã lucrarea misionarã a Sf. Ap. Pavel.
Pãrinþii Sf. Dimitrie fãceau parte dintr-o
pãturã socialã distinsã. Erau bogaþi dar ºi
buni creºtini. A fost botezat ºi a primit o
frumoasã educaþie creºtinã, crescând în
dragostea de Dumnezeu ºi de semeni. Este
încercat de greutãþi încã din tinereþe. Îi mor
pãrinþii de la care moºteneºte nu numai
avuþiile rãmase, dar ºi cinstea bunului
nume. Este aºezat mare dregãtor îm-
pãrãtesc în locul tatãlui sãu, cârmuind cu
vrednicie cetatea Tesalonicului, propovã-
duind tesalonicenilor ca un al doilea Pavel
dreapta învãþãturã a credinþei în Hristos ºi
aducând pe mulþi la aceastã credinþã, fãrã
sã se teamã de împãrat. Dus în faþa
împãratului nu se înfricoºeazã, ci mãr-
turiseºte deschis în faþa lui cã Domnul
Iisus, în care crede, este Dumnezeu ade-
vãrat. La porunca împãratului este aruncat
într-o închisoare care era un loc îngrozitor,
o baie mare ºi pustie. Pe când se afla el în
aceastã închisoare, s-a pus la cale sã se facã
în cetate petreceri mari, la care trebuia sã

participe ºi împãratul. Cu acest prilej aveau
loc lupte între cei mai puternici. Printre
aceºti luptãtori se afla un oarecare Lie,
foarte puternic, pe care nimeni nu îl putea
birui. Lua viaþa celor ce se încumetau sã se
lupte cu el ºi dintre aceºtia foarte mulþi erau
creºtini, aruncaþi în luptã cu el ca
rãzbunare. Din istoria vieþii Sf. Dimitrie,
atunci când el se afla în închisoare, era un
tânãr creºtin cu numele de Nestor, care a
mers la sfânt ºi i-a mãrturisit cã el are nã-
dejdea în Hristos care îi va ajuta sã se lupte
cu nelegiuitul ucigaº ºi încurajând-ul Sf.
Dimitrie ºi însemnând-ul cu semnul crucii
i-a zis: „Du-te, cã pe Lie vei birui ºi pe
Hristos vei mãrturisi”. Tânãrul Nestor s-a
luptat cu Lie ºi a biruit, dar împãratul s-a
mâniat pentru pierderea lui Lie ºi aflând cã
Dimitrie l-a îndemnat ºi îmbãrbãtat pe
Nestor ca sã se lupte cu Lie, a poruncit sã-
i ucidã ºi în dimineaþa zilei de 26 Octom-
brie, pãtrunzând în temniþã, ostaºii s-au
nãpustit asupra lui cu suliþele, iar el cu mult
curaj ºi-a ridicat mâna dreaptã pentru ca
prima suliþã sã-l împungã în coastã aºa cum
a fost împuns ºi Hristos Domnul, în-
chipuind astfel patimile sale. ªi aºa în pace
el a dat sufletul sãu în credinþa lui Hristos
Domnul. De aceeaºi moarte muceniceascã
a avut parte ºi Nestor.

Dupã moartea sa, trupul Sf.
Dimitrie a fost luat noaptea de mai mulþi
creºtini ºi l-au îngropat cu multã evlavie ºi
cinste. Din mulþimea minunilor sãvârºite
de sfintele lui moaºte se poate vedea
apropierea sa de cetatea Tesalonicului,
arãtându-se un adevãrat ocrotitor al ei. A
izbãvit-o de robia barbarilor, a potolit
foametea ºi moartea de acolo. Prin Sf.
moaºte se vãdeºte menirea omului care
înseamnã nemurirea. Sfinþii sunt cei dintâi
care o împlinesc prin prezenþa vie ºi lucrã-
toare a lor în mijlocul creºtinilor cãrora le-
a slujit pe pãmânt ºi le slujeºte ºi în cer
fiind. În acest sens Sf. Dimitrie este un
exemplu strãlucit. 

Se ºtie cã religia creºtinã a fost
îmbrãþiºatã la început de cei sãraci, necãjiþi
ºi oameni simpli. Însã bogaþii, învãþaþii ºi
mai marii cetãþilor cu rãspunderi în soci-
etatea timpului au primit mai târziu creºtin-

ismul sau cei din urmã. Sf. Dimitrie, deºi
fãcea parte din aceastã clasã înaltã, este o
excepþie, iar actul sãu de credinþã l-a cons-
finþit public prin martiraj. 

Actul acesta este cu atât mai
important cu cât el fãcea parte din pro-
tipendada societãþii respective, adversara
creºtinismului, încât mãrturisirea  sa pu-
blicã a zguduit puternic pãgânismul,
punând un semn de întrebare în conºtiinþa
tuturor duºmanilor lui Hristos.

Sf. Dimitrie depãºeºte limitele
istoriei, ale timpului ºi locului. Sf. sale
moaºte rãmân o moºtenire generalã a
creºtinilor din toate timpurile ºi locurile.

Prin ele el ºi-a câºtigat universalitate în
timp ºi spaþiu.

Acum când Biserica, Corabia
sfântã a lui Hristos este puternic clãtinatã
de viforul ºi vâltoarea ispitelor lumii de
astãzi, sã nu uitãm cã Sf. Dimitrie este
lângã noi. De aceea sa-l rugãm zicându-i:
„Sf. Dimitrie cel prea milosârd, te rugãm
cu credinþã, izbãveºte-ne pe noi cei cuprinºi
de toate felurile de primejdii. Împacã viaþa
noastrã, ca pururi sã te mãrim pe tine”.
Amin!

DDiiaacc..  ªªtteeffaann  AArrddeelleeaannuu  
PPaarroohhiiaa  FFeeffeelleeii  ––  MMiizziill

25

OCTOMBRIE,

ZIUA

ARMATEI

ROMÂNE

Sf.  Mare  Mucenic  Dimitrie  Izvorâtorul  de  Mir
(26  Octombrie)
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Metodele de tratament care nu dau
greº în aceastã boalã, au în vedere:
îmbunãtãþirea stilului de viaþã, care constã
într-o hranã sãnãtoasã (legume cu frunze
verzi, sardine, scrumbii, fructe de mare, se-
minþe de susan, bogate în calciu ºi magne-
ziu), în eliminarea sedentarismului, re-
nunþarea la fumat, la consumul de alcool ºi
de bãuturi carbogazoase. Pentru a fi puter-
nice, oasele trebuie sã fie hrãnite, antrenate ºi
bine susþinute de muºchi.

HRANA  ALCALINÃ,  BENEFICÃ  
PENTRU  OASE

Starea de sãnãtate generalã, inclusiv
a oaselor, depinde de nivelul de aciditate din
organism (ph-ul). De aceea, alimentaþia sãnã-
toasã trebuie sã conþinã alimente alcali-
nizante în proporþie de 75%, având rolul sã
limiteze efectul celor acide, care nu trebuie sã
depãºeascã procentul de 25%.

VEGETALELE  PROTEJEAZÃ  OASELE  
Fructele ºi legumele, precum caise-

le, prunele, bananele, nucile, migdalele, mor-
covul, cartoful, salata, dovleacul au efect
alcalinizant. 

Pentru oase sãnãtoase, puternice,
cele mai eficiente surse de calciu sunt tot cele
vegetale. Consumaþi ceapã, usturoi, toate
soiurile de varzã, conopidã, praz, andive ºi
broccoli. De asemenea, pentru cã roºiile sunt
foarte bogate în licopen (un tonic dovedit al
oaselor), beþi zilnic câte douã pahare de suc
de roºii, timp de 14 zile pe lunã. În acelaºi
timp, vegetalele bogate în vitamina C (camu-
camu, mãceºele, pãtrunjelul, afinele) sti-
muleazã producþia de colagen, un protector al
articulaþiilor.

FASOLEA  VERDE  PREVINE  
PIERDERILE  DE  CALCIU  DIN  OASE

Studiile recente ale cercetãtorilor
britanici Roald Fidhenn ºi Kathy Shervin de
la prestigioasa Universitate din Erdinbourg,
demonstreazã cã unele forme ale vitaminelor
B5, B6 ºi P, regãsite în banala fasole,
împiedicã pierderile de calciu din oase, com-
bãtând astfel osteoporoza. La o concluzie
similarã au ajuns ºi specialiºtii de la

Academia Românã, Secþia Medicalã.
Cercetãrile efectuate în acest sens au
dovedit cã la 80% dintre persoanele care au
consumat multã fasole în tinereþe ºi la
vârste adulte riscul de osteoporozã sau de
alte boli cauzate de lipsa de calciu, potasiu
ºi de fier este foarte mic.

„Fasolea verde este nu numai un
aliment important, ci o farmacie cu impor-
tante rezerve de vitamine (C, B1, B2, B3,
B6,B9), minerale (potasiu, nichel, litiu,
cobalt, crom, fier), triptofan ºi de aminoa-
cizi”, precizeazã Eugen Giurgiu, doctor în
biochimie, cu competenþe în fitoterapie ºi
nutriþie.

VITAMINA  K  PREVINE  
OSTEOPOROZA

Specialiºtii susþin cã oasele se reîn-
noiesc continuu, remodelându-se, dar pentru
a beneficia de aceastã ºansã, sistemul osos
are nevoie de anumite elemente nutritive pre-
cum calciul, vitamina D, dar ºi de vitamina
K. Cercetãrile au arãtat cã vitamina K este
beneficã nu doar în tratamentul necesar spri-
jinirii coagulãrii sângelui, dar ºi pentru
menþinerea oaselor sãnãtoase în preocuparea
de a preveni osteoporoza. Sursele naturale
care conþin aceastã vitaminã sunt legumele
verzi precum broccoli, varza de Bruxelles,
salata verde ºi spanacul. Mai mult, cercetã-
torii recomandã limitarea consumului de
alcool, deoarece un consum regulat de 50-70
de grame de alcool pe zi poate fi dãunãtor,
chiar ºi în cazul tinerilor.

PLANTELE  MENÞIN  SÃNÃTATEA
ÞESUTULUI  OSOS  

Un studiu foarte amãnunþit, despre
eficienþa hameiului în medicina tradiþionalã
europeanã ºi asiaticã, precizeazã cã în toate
þãrile unde creºte hameiul, planta este folositã
cu prioritate ca un calmant psihic. Un alt
studiu de ultimã orã, demonstreazã cã
efectele sedative ale conurilor de hamei sunt
puternice ºi sunt bine tolerate de organism.

Dar cercetãrile medicului german
H. Goetz aratã cã hameiul, folosit în cure
succesive de trei sãptãmâni, previne insta-
larea osteoporozei, fiind un fitoextrogen efi-

cient (hormoni de naturã vegetalã).
De asemenea, consumul moderat de

bere, cel mult 330 ml pe zi, protejeazã densi-
tatea osoasã, spun specialiºtii.

Coada-calului conþine siliciu, un
element esenþial în formarea oaselor. Intern,
se administreazã câte douã cãni de infuzie pe
zi, preparatã dintr-o linguriþã de plantã la o
canã de apã. Tot intern, se recomandã ºi
infuzia de coada-ºoricelului, preparatã, de
asemenea, dintr-o linguriþã de plantã uscatã
care se infuzeazã într-o canã de apã, timp de
zece minute; extern se recomandã bãi ºi
frecþii cu tinctura obþinutã din aceastã plantã.
Leacul acesta poate fi preparat ºi în casã din
florile plantei care se introduc într-o sticlã, iar
deasupra se toarnã vodcã sau þuicã de cel
mult 38 de grade.

Planta se macereazã vreme de 14
zile la soare sau lângã o sursã de cãldurã, apoi

leacul se strecoarã ºi se pãstreazã în sticluþe.
Seara se frecþioneazã zonele cu probleme.

SPORTUL  BLÂND,  
BUN  PENTRU  OASE

Miºcarea stimuleazã sãnãtatea, dar
pentru protecþia sistemului osos ºi pentru
articulaþiile sensibile specialiºtii recomandã
anumite tipuri de miºcare, blânde, care se
practicã zi de zi: mersul pe jos, drumeþiile
montane pe teren denivelat, urcatul scãrilor,
ciclismul sau înotul.

În acelaºi timp, practicarea unor
sporturi precum: baletul, dansul de societate
sau gimnastica ritmicã, necesitã un control
riguros al caloriilor. 

Studiile efectuate pe aceastã temã
au dovedit cã sistemul osos al balerinelor este
afectat de timpuriu de osteoporozã ºi de
deformarea oaselor.

RECOMANDÃRI PENTRU SANATATEASANATATEA
OASELOROASELOR
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