
“Nu sântu vremile supt cârma omului, ci bietul om supt vremi.” - Miron Costin

  Publicaþie lunarã a Primãriei ºi Consiliului Local Mizil

Fondator  

Emil

PROSCAN      

NICHITIANA
„Lumina 

noastrã suferindã”
Am învãþat sã uitãm cu o

fervoare mai devastatoare decât
foamea. Ne grãbim, spre
unde? ªi uitãm ce? Iatã cã
la ei nu mai putem
ajunge, la cei ce ne-au
învãþat sã rãtãcim pe
apele somnului, în
cãutarea copilã-
riei.

Aceastã sãrbãtoare, care rea-
duce în conºtiinþa noastrã martirul
nãscut din dragostea lui Dum-
nezeu pentru oameni ºi reîn-
vierea Fiului, cade întot-
deauna la începutul pri-
mãverii, când toatã
natura reînvie. 

Dupã un
post îndelungat
ºi robotealã...

Sã fie “altfel” ? Un program nou
introdus în sistemul de învãþãmânt,
foarte „nimerit” pentru elevi, se
deruleazã începând din acest an
sub titulatura „ªcoala altfel”. 

Programul ”ªcoala
altfel” constã în derularea,
la nivelul fiecãrei unitãþi
de învãþãmânt, în sãp-
tãmâna 2-6 aprilie
2012, a unui orar
special format
doar din...

Primãria oraºului Mizil a
demarat proiectul “Consolidare ºi mod-
ernizare sediu Primãrie Oraº Mizil”,
finanþat de Banca Internationalã
pentru Reconstrucþie ºi Dez-
voltare (BIRD) ºi  bugetul
local.

Clãdirea Primã-
riei vechi va fi consoli-
datã, modernizatã ºi
refuncþionalizatã.
Imobilul, care la
momentu...
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TRADIÞIILE 
mai presus de 

neajunsuri

O SÃPTÃMÂNÃ...
altfel

PRIMÃRIA 
veche va fi nouã!

Ion auzise despre Iisus în
copilãrie, de la bunicul lui. L-a impresio-
nat viaþa Mântuitorului, pe care a simþit-o
ca pe o întregire a speranþei omeneºti. Iar
acea speranþã era simbolizatã de crucea pe
care Domnul Hristos a urcat-o pe Golgota,
a îndumnezeit-o ºi apoi a dat-o oamenilor,
þintuitã cu suferinþa ºi jerfa Sa, spre a fi
cãratã mai departe. Ion ºtia cã acolo, în
Crucea Aceea, se aflã mântuirea tuturor
greºelile ºi suferinþelor, prin Lumina
Învierii. ªi de atunci, din clipa în care a
înþeles primejdia ca lumina sã pãleascã,
Ion ºi-a pierdut zâmbetul. Nu a reproºat
nimãnui nimic, nu a cãutat vinovaþi, doar
s-a retras în singurãtatea albã a odãii, cio-
plind cruci de troiþã. 

În nopþile din Sãptãmâna Mare, le
va scoate! Le va pune la rãscruci, în calea
oamenilor! Care, trecând pe acolo, duºi de
pãcatele lor, vor înþelege... 

Poate vor înþelege! 
Aºa a fãcut! Asemenea unor cete

îngereºti, cu braþe de luminã gãlbuie,
izvorând din carnea lemnului, mulþimea de
cruci a apãrut în calea sãtenilor în sãp-
tãmâna în care Iisus îºi suia Golgota!

Paºii zãboveau în preajma troi-
þelor ºi oamenii priveau în tãcere, se închi-
nau plecând mai departe, gânditori.

În noaptea  Învierii, în bisericã,
Ion a stat în acelaºi loc, lângã icoana
Sfântului Spiridon. Dimineaþã ºi-a luat
Lumina vegheatã cu grijã în candela adusã

de acasã ºi a plecat prin cealaltã luminã, a
zilei, a noii zile! Curtea, grãdina, ferestrele
casei, pietrele curþii..., parcã fuseserã ºi ele
în bisericã! Tãcerea lor se îmbrãþiºa într-un
acelaºi zâmbet ascuns cu cel al lui Ion! A
mers pânã în fundul grãdinii, pânã acolo
unde începea muntele sã se ridice spre cer.
Soarele trimitea cãldurã ºi aburi pãmântul
trimitea spre Cer! Ion s-a aºezat pe o pia-
trã. Candela cu lumina învierii a aºezat-o
în iarba udã. Ca niºte lacrimi firele de iarbã
aveau! Mare nevoie de lacrimi era! Într-un
târziu Ion a plecat spre casã. Candela a
lãsat-o acolo în iarbã! Nu a uitat-o, aºa a
simþit! Parcã nu mai a intrat de o veºnicie
în casã. Tãcerea era peste tot altfel ºi parcã
complice cu noaptea luminii! Slujba în-
vierii, rugãciunile, lumina învierii, lacri-
mile..., erau aici! Ion simþea aceeaºi stare
de bine ca acolo, în bisericã! S-a aºezat pe
pat cu faþa în sus, ca ºi cum ar fi vrut sã
trimitã niºte gânduri mai proaspete spre
Cer! Ochii i s-au închis pentru ca Lumina
din el sã nu-l pãrãseascã! Câmpuri cu
grâne, coame de cai, stoluri de ciocârlii,
horele zilelor de sãrbãtoare, brazdele plu-
gului, ploile de varã aducãtoare de curcu-
beu, amarul verde al frunzelor de nuc, tro-
ienele uriaºe ºi blânde, floarea de cireº,
moara de apã, rãzboiul de þesut, suflarea
caldã ºi blândã a boilor, ºi lumina linã a
amurgului.

Apoi un înger s-a pogorât din
înalt spunându-i: „Sã nu mai fii trist, Ioane!
Dumnezeu ºtie ºi e aici, lângã tine! Ai sã
vezi!”...
– Hai bunicule, trezeºte-te! Trezeºte-te,
astãzi e Paºtele! Iisus a înviat!

Ion deschise ochii ºi, pentru
moment, se crezu în visul sãu, alãturi de
Înger! Se trezi apoi de-a binelea, privi
îngrijorat în jur ºi, în neînþelegere, întrebã
fetiþa pe care nu o cunoºtea, dar care îl

zgâlþâise sau probabil îl mângâiase.
– Cine eºti? ªi cum ai ajuns aici? întrebã. 
– Vorbeºti?! Vorbeºti! Mama spunea cã nu
vorbeºti...

Fetiþa fãcu o pauzã pentru a-l auzi
din nou pe „bunicul” vorbind, dar Ion,
parcã înþelegând, nu a mai spus nimic. S-a
ridicat ºi s-a aºezat pe marginea patului.
Frânturi din slujba de Înviere se perindau
acum în râsul cristalin al fetiþei cu pãrul
negru ºi lung. Era foarte frumoasã! Mâna
lui dreaptã s-a ridicat ºovãielnicã spre
fruntea ei ºi degetele au desenat o
mângâiere stângace.
– Am venit cu mama la tine..., sã-þi
aducem împãrþanie..., drob, cozonac,
pascã, miel, vin ºi ouã roºii. Dormeai ºi
mama nu a putut sã stea, trebuie sã mai
împartã prin sat ºi m-a lãsat pe mine... Eu
am rugat-o! Mi-a povestit de tine ºi mi te-
a arãtat azi-noapte la bisericã. Eu ºtiu cã tu
ai fãcut crucile ºi cã eºti bun ºi singur. ªi sã
nu mai fii trist! Am venit la tine... ºi am sã
mai vin, o sã vezi! Uite, ia un ou roºu...,
vreau sã ciocnim! Hai! Sã vezi cum te
câºtig!

Fetiþa îi puse oul în mânã, cioc-
nind cu ºiretenie jucãuºã, puþin în lateral. 
Oul lui Ion se sparse.
- Cristos înviat!
- Adevãrat a înviat!, ºopti Ion.
Fetiþa luã oul ºi începu sã-l cureþe.
- Îl mâncãm pe al tãu, cã s-a spart ºi apoi
ciocnim altul, da? Hai, muºcã tu primul!
- Ba tu! E oul tãu, l-ai câºtigat!
- Bine, uite am muºcat, acum e rândul tãu!
Ion se supuse, apoi luã mâinile fetiþei în ale
lui ºi o întrebã:
- Cum te cheamã?
- Ioana!...

ªi lumina din ochii lui Ion
lãcrimã pe obrazu-i secetos, ca un zâmbet! 

EEmmiill  PPRROOªªCCAANN

Lacrima  Învierii
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La salba de biserici a oraºului Mizil s-a mai adãugat încã
una. Miercuri, 4 aprilie 2012 a avut loc sfinþirea Paraclisului bis-
ericii, cu hramul „Sfânta Muceniþã Filofteia ºi Sfântul Dimitrie
cel Nou”. La acest eveniment au participat un numãr impresion-
ant de credincioºi din oraºul nostru, dar ºi din împrejurimi. 

Slujba de sfinþire a fost oficiatã de cãtre Pãrintele

Arhimandrit Veniamin Goreanu, consilier patriarhal, delegat al
Prefericitului Pãrinte Patriarh Daniel. Au mai participat: Pr.
Valentin Cazan - protoiereul Protoieriei Urlaþi, Pr. Pãun Cergãu -
parohul bisericii „Sfânta Muceniþã Filofteia ºi Sfântul Dimitrie
cel Nou”, Ieromonarh Cleopa – Stareþul Mãnãstirii Jercãlãi, Pr.
Sandu Alin - Parohia „Sfinþii Ioachim ºi Ana”, Pr. Ardeleanu
ªtefan - Parohia Fefelei, Pr. Ardeleanu Romulus - Parohia
„Sfântul Ioan”, Pr. Paraschivescu Viorel - Parohia Conduratu, Pr.
Radu Matei - Parohia Ciorani, Pr. Iancu Visarion - Parohia Fulga
de Sus, Pr. Oprea Constantin - Parohia Sãlciile, Pr. Petru -
Parohia Inoteºti, Pr. Tãnase Petroni - Parohia Fântânele, Pr. Ion -
Parohia Boldeºti Grãdiºte. 

La acest important eveniment a participat ºi domnul pri-
mar Emil Proºcan - iniþiatorul ideii construcþiei acestei biserici,
care s-a adresat enoriaºilor printr-o alocuþiune,  mulþumind celor
care au sprijinit ridicarea acestui mult dorit lãcaº.

Dupã terminarea slujbei, pe rând, oamenii au purces la
vizitarea sfântului altar, ocazie unicã pentru femei. Pelerinajul
vizitãrii altarului s-a prelungit pânã la ora 23.00.  

Un  nou  lãcaº  pentru  rugãciune

Cristina COLÞ
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Problemele primãriei sunt pro-
blemele dumneavoastrã ºi ale oraºului, 

deci, trebuie sã vi le cunoaºtem pentru a 
vi le rezolva. 

Vã reamintesc cã prin Dispoziþia de
primar nr 771/12.06.2009, modificatã ºi com-
pletatã de Dispoziþia 1672/6.06.2011, fiecare
stradã a fost repartizatã unui anumit funcþio-
nar, care în fiecare zi de vineri are obligaþia  sã
se deplaseze în sectorul arondat, sã constate
toate problemele existente acolo ºi sã le aducã
la cunoºtinþã instituþiei, inclusiv mie.

Publicaþia gratuitã a primãriei, 
POªTALIONUL, trebuie sã vã fie adusã

acasã de salariatul în a cãrui aron-

dare aveþi domiciliul.
În cazul în care nu aþi fost 

vizitat pânã acum sau problemele spuse de
dumneavoastrã au fost tratate cu superficiali-
tate, vã rog sã mã contactaþi personal. 

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

EEmmiill PPRROOªªCCAANN,,
PPrriimmaarruull oorraaººuulluuii MMiizziill

Ca sã înþelegem viaþa...trebuie s-o
trãim! Iatã, aºa a trecut doamna Maria
Borovinã prin 104 ani de viaþã. Pe data de
23 martie 2012, am sãrbãtorit-o din nou pe
doamna  Maria Borovinã, care la vârsta
dumneai, încã se bucurã de viaþã ºi de ceea
ce Dumnezeu îi oferã. Deºi de data
aceastã, domnul primar Emil Proºcan  a
lipsit de la sãrbãtorirea doamnei, aºa cum
era obiºnuit, i-a transmis gânduri de bine ºi
sãnãtate multã. Doamnele de la SPAS,
Loredana Tãnase, ºef serviciu ºi Simona
Petrescu, referent în cadrul aceluiaºi birou,
încãrcate cu daruri ºi de data aceasta, au
sãrbãtorit-o pe doamna Borovinã Maria
aºa cum se cuvine pentru o frumoasã
vârstã de 104 ani. 

Dupã cum ne-a relatat doamna

Maria, se simte încã foarte bine, þine chiar
toate posturile ºi-i mulþumeºte lui
Dumnezeu pentru fiecare zi datã.

La plecare, doamna ne-a spus cã
ne aºteaptã ºi la anul. Aºa sã de-a Dum-
nezeu! La mulþi ani încã o datã, Maria
Borovinã! 

Zona Persoana responsabilã Telefoane
1. Calea Buzãului, Tohaneanca

Plutar Mareº, Anastasiu
Gh. Bratianu

Crãciunescu, N. Iorga, 
N. Stãnescu

Mihaela Dinu 250 020

2. Bacovia, Leonida Condeescu,
Tase Dumitrescu, Paralela 45

M. Bravu - de la intrare dinspre
Buzãu pânã la inters. cu

str.Eroilor (pod)

Constantin Elisei 250 008 int 30

3. Eroilor, Soarelui, Ghica Vodã,
Mircea Vodã

Simona Petrescu 250 020

4. Decebal, Nuferilor,
Democraþiei, Victoriei

Aniºoara Doleanu 250 008 int 33

5. ªtefan Cel Mare, 13
Decembrie

Petre Elena 250 008 int 34

6. Tudor Vladimirescu Cornelia Toma 250 897
7. 13 Septembrie, Cuza Vodã Monica Tricã 250 020
8. N. Balcescu - de la pod pânã la

B-dul Unirii (case + blocuri)
M. Bravu de la pod pânã la B-

dul Unirii (fãrã bl. 112)

Gabriela Negoiþã 252 722

9. I.L.Caragiale, Avram Iancu,
Alba Iulia

Mirela Paraschivescu 250 008 int 26

10. 24 Ianuarie, Lt. Gheorghiu Daniela Aldea 250 008 int 40
11. Blajului, B-dul Unirii Nicoleta Tudorache 250 897
12. B-dul Gãrii, Spicului, Recoltei Ionel Dumitru 250 008 int 29
13. Valea Jiului Aniºoara Enache 250 008 int 40
14. 1 Mai Loredana Tãnase 250 020
15. G.Ranetti Georgiana Tãnase 253 309
16. Mr. Ivanovici, G-ral

Praporgescu
Elena Mãrãcine 250 008 int 29

17. M.Basarab, Spitalului, Spiru
Haret, Albinei

Ana Gicã 250 020

18. N. Bãlcescu de la intersectia
cu B-dul Unirii pânã la inters.

cu str. Er. R. Nicolae,
Eminescu, Ardealului,
Bucovinei, Vasile Lupu

Cecilia Frusinoiu 250 008 int 28

19. M. Bravu de la inters. cu B-
dul Unirii (inclusiv bl. 112)
pânã la str. Er. R. Nicolae

Sos. Vadu Sãpat

Mirela Bonciog 253 309

20. Er. R. Nicolae, Stadionului,
Primãverii

Emilia Ionescu 250 020

21. Transilvaniei, Agricultori,
Toamnei

Ionela Duþu 250 008 int 28

22. N. Bãlcescu de la intersectia
cu Er. R. Nicolae pânã la UM 

Mariana Plaiaºu 250 008 int 16

23. 22 decembrie, Þepes Vodã,
Ioan Vodã

Maria Mastragociu 250 008 int 38

24. Teilor bl. 9,9A, 10, 10A, 11,
11A, cãmin nefamiliºti (bl. 14)

Puica Sacuiu 250 132

25. Teilor casuþe +  bl. 5, 5A, 6,
6A, 7, 7A, 8, 8A

Daniela Toader
Cristina Colþ

250 008 int 42

26. M. Kogalniceanu, Tohani Silvia Viuleþ 250 008 int 16
27. Fefelei, Er. Enache Ilie, Lt.

Ionescu Gh, Cap. Pândaru 
D-tru, Nucilor

Madi Pãtraºcu 250 008 int 21

28. Aurel Vlaicu, Zorile Mariana Oprescu 250 008 int 24
29. Carpati, Ana Ipatescu Stelian Dragnea 250 062
30. Gh. Doja, C.D. Gherea, Ec.

Teodoroiu
Buciu Eustafie 250 008 int 29

31. Viºinului, Dr. Istrate Simona Radu 250 020

32. Bradului + cartier nou zona
Bradului

Gheorghiþã Elisei 250 062

33. Griviþei, Bucegi, Fnd.Lalelelor
Aleea Crizantemelor

Victoria Panait 250 008 int 25

34. M. Bravu - de la inters. cu str.
Er. R. Nicolae + blocuri uzinã

Aurelia Dragomir 250 020

Tabelul  cu  salariaþii  primãriei
care  trebuie  sã  vã  viziteze!  

DDiissppoozziiþþiiaa  ddee  pprriimmaarr  nnrr  777711//1122..0066..22000099,,  mmooddiiffiiccaattãã  ººii  ccoommpplleettaattãã  pprriinn
DDiissppoozziiþþiiaa  11667722//66..0066..22001111

pp rr iimmããvveerr ii

Pe data de 01.04.2012, în sala de
festivitãþi a Liceului „Grigore Tocilescu”
Mizil, s-a desfãºurat un frumos recital de
muzicã popularã româneascã, organizat de
Liga Tineretului împreunã cu Liceul
„Grigore Tocilescu”, având tema: „„MMuuzziiccaa
ppooppuullaarrãã  rroommâânneeaassccãã  îînnttrree  mmaanneelliizzaarree  ººii
ddeessffiiiinnþþaarree..  MMaanniiffeesstt  aannttii  ––  mmaanneellee..““

C e i
care ne-au încân-
tat prin tradiþiile
muzicii populare
au fost Formaþia
„Mugur Mugu-
rel”, cu un reper-
toriu diversificat
de muzicã lãutã-
reascã, doine, ba-
lade ºi muzicã
psalticã. 

Timp de
2 ore sala arhi-
plinã a demon-
strat cã încã e-
xistã culturã ºi în
muzicã, cã nu ne-
am pierdut tra-
diþiile iar mane-
lele, care nu pot
fi considerate un
gen muzical, sunt
pe cale de dispariþie, aºa cum este ºi nor-
mal sã se întâmple.

La acest întreg spectacol, a fost
prezent ºi domnul primar Emil Proºcan,
care a þinut un mic discurs despre adevãra-
ta muzicã ºi adevãratele valori.

„Bucuriile mele sunt realizãrile
care s-au fãcut în acest oraº. Ceea ce se
întâmplã aici, pentru mine este încã o
realizare. Spectacolul ce se desfãºoarã azi
aº spune cã este ºi  un act de protest la tot
ceea ce se întâmplã. Mult timp am crezut
cã totul este întâmplãtor, neputinþã, dar am
ajuns la concluzia cã nimic nu este întâm-

plãtor ºi poate cã de aceea este fãcut sã se
întâmple ºi lucruri bune. Eu nu pot consi-
dera manelele un gen muzical. Aceastã
muzicã face parte din politica de desfi-
inþare a identitãþii noastre. Nu sunt de
acord nici cu faptul cã a prins la public.
Perioada aceea în care-ºi atinsese apogeul
a fost una cruntã. Toþi tinerii cântau
manele, în orice maºinã ascultai manele.
Deja vorbesc la trecut pentru cã a scãzut
foarte mult aºa-zisa vâltoare a lor. Este
normal pentru cã ceea ce nu este autentic:
dispare foarte repede. Îi felicit pe cei care
au avut aceastã idee, care este o lacrimã
din ciorchinele de lacrimi format de-a lun-
gul timpului. Le doresc acestor interpreþi
care s-au prezentat în faþa noastrã, curajoºi
ºi dornici sã ne transmitã adevãrata va-
loare, sã molipseascã pe cât mai mulþi,
pentru cã repet, tinerii sunt viitorul nostru.

Îi ei stã toatã speranþa ca þara asta sã mai
existe.”

Au fost prezenþi de asemenea ºi
preoþii: Cleopa Florescu - Stareþul
Mãnãstirii Jercãlei – Urlaþi, Mihail Milea -
Buzãu, Gheorghescu Bogdan – preot
paroh Blejoi ºi pãrintele Spiridon Ionescu
– preot paroh Buzãu. 

O prezenþã încântãtoare a avu-o
doamna Atena Bratosin. Cântãreaþa de
muzicã popularã este interpreta unor
melodii specifice din zona Buzãului, cu
care a reuºit sã umple de alinare sufletele
oamenilor.

MMUUZZIICCÃÃ,,  TTRRAADDIIÞÞIIII  ªªII  VVAALLOORRII!!

1111000044
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Am intrat de-a dreptul în primã-
varã. Verdele îºi încearcã „forþele” de a
pune stãpânire pe pãmânt, ajutat de soare,
de pãsãri, pomi ºi oameni. Primãvara este
anotimpul iubirii de tot, de frumos, de

naturã, de vieþuitoare, de noi oamenii... 
Primãvara aduce cu sine ºi multe

treburi gospodãreºti, mai ales dupã o iarnã
nãpraznicã. Odatã cu încãlzirea vremii,
toatã lumea îºi aduce aminte cã trebuie sã

facã puþinã ordine prin casã, prin curte, în
faþa blocului, în faþa curþii...

În oraºul nostru s-au început
lucrãrile de primãvarã, astfel: din luna mar-
tie s-au început lucrãrile de curãþire a

pomilor în tot oraºul, sunt pregãtite în jur
de 60.000 de flori, care vor fi plantate la
începutul lunii aprilie, flori ca: petunii,
petunii curgãtoare, crãiþe, salvie, begonie,
urzicuþã, panseluþe, gazanie. Pe perioada

iernii unul din sectoarele aferente
Serviciului Public de Gospodãrie Comu-

nalã, în speþã, „Serviciul Întreþinere Strãzi”,
s-a ocupat de confecþionarea a 30.000 de
pavele, acestea urmând a fi amplasate în
locurile în care trotuarul a suferit stricã-
ciuni (cel mai mult pe strada Mihai Bravu,

dar sunt ºi altele) ºi zonele 
unde lipsesc trotuarele,
deºi este nevoie de aces-
tea (strada Fefelei, aceas-
ta înregistrând un risc
pentru cetãþenii din zonã,
neavând trotuar sunt nevoiþi sã meargã pe
ºosea), Mihai Bravu, partea dreapta spre
ieºire din Mizil aproape de Surpermarket-
ul Penny, pe o distanþã de aproximativ 50
de metri, unde sunt câteva case care nu au
trotuar, iar atunci când plouã le este foarte
greu sã iasã din curþi, zona de la pod spre
Buzãu pe partea stângã pânã la ieºire, iar pe

partea dreaptã dinspre Dallas pânã la inter-
secþia cu Nicolae Bãlcescu, aleile din ci-
mitir, cea principalã, dar ºi cele secundare.

Ca primã mãsurã de creºtere a efi-
cienþei luatã de cãtre ºeful Serviciului de
Gospodãrie Comunalã, este acea cã, în-
cepând cu aceastã primãvarã va aloca câte
un sector aparþinãtor oraºului nostru unui
angajat, iar acesta va rãspunde în con-
secinþã de toate problemele care apar în
acea zonã. Astfel, se sperã ca incidentele
de tipul distrugerilor vor putea fi evitate.

Reamintim cã deºi s-au amplasat
foiºoare în folosul cetãþenilor pentru timpul
liber, acestea continuã sã fie distruse. ªi voi
da un exemplu concludent aici este vorba
de foiºorul de lângã Agenþia de ºomaj, care
a rãmas fãrã masã. Nu mai vorbim de mi-
zerie, înscripþionãri vulgare ºi, mai presus
de toate acestea, nemulþumirile oamenilor
din aceastã zonã. La fel putem vorbi ºi de
cel de lângã societatea de cablu, o mizerie
de neimaginat, obscenitãþi indescriptibile.
Singurile care „mai rezistã” sunt cele din
zona Bazar, dar, din spusele locatarilor, se
pare cã rãutatea celor care vor doar sã dis-
trugã a ajuns ºi aici.  La fel cum am mai
spus ºi despre pomi. În parcul mare, pomii
care sunt bãtrâni deja, trebuie înlocuiþi, asta
s-a ºi urmãrit prin plantarea altor pomi, dar

dacã nu ºtim sau nu vrem sã lãsãm acei
pomi sã creascã, ce vom face? Ne vom
mulþumi cu un parc... chel?

Trecând, relativ peste aceste
aspecte, ne întoarcem la curãþenia din oraº,

care se lasã totuºi cam mult aºteptatã! 
Conform imaginilor, existã ºi

oameni gospodari ºi oameni care nu pun
prea mult accent pe acest lucru. Pe noi toþi
însã ar trebuie sã ne preocupe imaginea
oraºului nostru, care este de fapt imaginea
noastrã. 

Cristina COLÞ

AªA DA

AªA NU

Omul gospodar se cunoaºte... 
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În esenþã, ºahul este un produs al
vieþii sociale, fiind rezultatul natural al unui
anonimat colectiv. La prima vedere, ºahul
apare ca un joc colectiv care, dupã ce s-a
pãtruns în labirintul sãu infernal de vari-
ante, captiveazã! În timpurile noastre, sute
de mii de oameni, de toate vârstele îºi
petrec cu joc zile ºi nopþi. Aparþinând unor
timpuri strãvechi, ºahul supravieþuieºte
multor imperii sau transformãri politice,
prosperând neîncetat. Împãmântarea lui n-a
putut fi opritã nici de superioritatea culturii,
nici de grupãrile naþionale ºi statale, nici de
deosebirile de profesii.

Parlamentul European a aprobat
în ºedinþa de marþi 14.03.2012, declaraþia
scrisã 50/2011 cu privire la introducerea
ºahului în sistemul de învãþãmânt în
Uniunea Europeanã.

Aceastã propunere legislativã a
fost susþinutã ºi de trei europarlamentari
români, respectiv: Monica Macovei,
George Becali ºi Rareº Niculescu.

Propunerea invitã Comisia ºi
statele membre sã încurajeje introducerea
programului „ªahul în instituþiile de
învãþãmânt” – în sistemele educaþionale
din statele membre.

Federaþia Românã de ºah, ne dã
tuturor o veste ºoc! Aceºtia anunþã printr-
un comunicat de presã, cã s-a întrunit
numãrul necesar de semnãturi pentru

adoptarea de cãtre Parlamentul European a
declaraþiei care prevede ca introducerea
ºahului în ºcolile din România, sã fie obli-
gatorie! Ministerul Educaþiei este de acord,
ar face ºi prima mutare, dacã nu s-ar gãsi
într-o poziþie de „ºah-mat”. Nu are profe-
sori pregãtiþi sã predea secretele pieselor
albe ºi negre. Declaraþia scrisã 50/2011 a
fost înfiinþatã la 30 noiembrie 2011 ºi pen-
tru a fi aprobatã era nevoie ca pânã joi, 15
martie, 2012, în sesiunea parlamentarã care
s-a desfãºurat la Strasbourg, sã colecteze
semnãturile a cel puþin jumãtate plus unu
dintre membrii Parlamentului European,
lucru care s-a realizat. S-au stins 30 de
semnãturi ale parlamentarilor români pen-
tru ca declaraþia sã fie aprobatã. Acest do-
cument a fost iniþiat de cãtre Federaþia
Europeanã de ªah ºi Fundaþia Kasparov,
fiind sprijiniþi de Federaþia Românã de
ªah, prin preºedintele Constantin Du-
mitriu, fost europarlamentar.

Dar sã cunoaºtem ºi pãrerile
cadrelor didactice ºi ale elevilor din ºcolile
noastre.

„Sunt de acord cu acest lucru. Este
foarte binevenitã propunerea pentru intro-
ducerea ºahului în ºcoli, le dezvoltã
înþelepciunea, stãpânirea de sine, hotã-
rârea, motivaþia, precum ºi abilitãþi ana-
litice ºi decizionale” - prof. Victor Minea –
directorul Liceului „Grigore Tocilescu”

Mizil.
„Considerat Sportul Minþii, ªahul,

este un exerciþiu care se poate aºeza alãturi
de matematicã, fizicã, logicã etc. Ca o
pãrere personalã, consider cã în prezent
curricula ºcolarã este foarte încãrcatã, iar
soluþia ar fi reducerea numãrului de ore
obligatorii zilnice, urmând ca la finalul
zilei sã se desfãºoare activitãþi ca: sport,
muzicã, desen, poezie, ºah etc, la care ele-
vii sã participe opþional, în funcþie de încli-
naþii, aptitudini, talent. Nu cred cã este
oportun sã se introducã în mod obligatoriu
ºahul în ºcoli”-  prof. Dan Iacob - directorul
Grupului ªcolar „ Tase Dumitrecu”

„Din punctul de vedere al unui
învãþãtor consider cã ar fi benefic dar ºi dis-
tractiv întroducerea ºahului ca obiect de
învãþãmânt. Planurile cadru sunt acum la
stadiul de proiect ºi s-ar putea introduce
încã de la clasele mici acest obiect care
rãspunde la dezvoltarea logicii, dar ºi
îmbinã spiritual-ludic cu rigoarea ºtiinþi-
ficã” -  înv. Camen –Elena Vrânceanu.

„Este bine ca ºahul sã fie introdus
în ºcoli ca opþional la clasele II – VIII. ªahul
este un sport al minþii ºi faciliteazã dez-
voltarea memoriei ºi a logicii la copii
începând de la vârstele foarte fragede.
Copilul meu joacã ºah de la vârsta de 6 ani”-
prof. Luminiþa Niþu, directoare ºc. Nr.1.

„Copilul este privit ca o individu-
alitate. Fiecare are propriile sale abilitãþi,
de aceea consider cã ºahul trebuie introdus
ca o activitate opþionalã.” - educ. Valentina
Mititelu – Grãdiniþa nr.4.

„Idee excelentã, deoarece le dez-
voltã capacitãþile intelectuale, atenþie, con-
centrare, rãbdare, spiritul de competiþie le
formeazã personalitatea” – prof.  Ion
Tomescu, ªc „ Sfânta Maria”.

„Este o iniþiativã nerezolvatã dar
propusã de cca 40 de ani! Au militat pentru
ea titanii ºahului românesc: Mihai Ghinda,
Ghizdavu Dorel, Victor Ciocâltea, Elisa-
beta Polihroniade, Mihai Suba, Florin

Ghioghiu ºi alþii. Este un lucru magistral
dacã se va realiza. Tinerii vor deveni mai
inteligenþi, mai dornici de manifestrae ºi
exprimare, mai încrezãtori în viitorul de
mâine”. Maestrul FIDE Barbu Neculai.

”În ºah nu te poþi baza doar pe
legile sigure. În aceast aconstã marea sa
dificultate, dar ºi frum,useþe. Învãþând
ºahul, trebuie sã înveþi în primul rând pro-
pria sa experianþã. Dupã pãrerea mea, rolul
unui manual de ºah, este acela de a te
învãþa sã gândeºti intelectual, depãºind sin-
gur toate greutãþile.” M.Euwe – mare
maestru de ºah, fost campion mondial.

„ Mie mi-ar place! Este un joc al
intelectualilor iar nouã copiilor ne plac
jocurile” – elev Rareº Ristoiu, clasa IV-a,
ºc. Nr. 3.

„Introducerea ºahului ca materie
în ºcolile din România cu siguranþã va pune
o nouã carãmidã la baza personalitãþii tiner-
ilor. O idee excelentã pentru a da curs unei
noi civilizaþii!” – eleva Carmen Coºciug –
Liceul „Grigore Tocilescu”.

„ Îmi place ºahul ºi chiar doresc sã
fie ca materie în ºcoli” – eleva Elena
Rãºineanu.

„Opinia mea este cã ºahul poate fi
stimulativ în dezvoltarea intelectivã a copi-
ilor, jocul acesta crescând capacitatea  de
luare a unor decizii rapide, puterea de jude-
catã a jucãtorilor , capacitatea de anticipare
ºi de autocontrol. Cred totuºi cã “obligati-
vitatea” introducerii jocului de ºah în pro-
grama ºcolilor de masã  este o noþiune puþin
forþatã. Motivez prin aceea ca este de
preferat ca fiecare copil sã aibã posibili-
tatea sã aleagã pentru petrecerea unor ore
din curricula ºcolarã în funcþie de abilitãþile
personale, de pasiuni, dar mai ales în
funcþie de dorinþa fiecãruia, dintr-o paletã
mai largã de opþiuni:   ºahul, dansul, învã-
þarea utilizãrii unor instrumente muzicale,
gastronomia etc.“- Maria Tudorie – psi-
holog clinician

EEuuggeenn  GGrriiggoorree

““CCee  eessttee  ººaahhuull??  UUnnaa  ddiinnttrree  iizzbbiinnzziillee  oommeenniirriiii  aassuupprraa  ssaa  îînnssããººii..
PPeennttrruu  uunniiii  ººaahhuull  eessttee  mmuuzziiccãã,,  ppeennttrruu  aallþþiiii  ppiiccttuurrãã,,  ppeennttrruu  mmiinnee  ººaahhuull
eessttee  ppooeezziiee,,  ppooeezziiaa  lluupptteeii,,  aa  mmiinnþþiiii  ººii  aa  vvooiinnþþeeii””  -    PPaabblloo  NNeerruuddaa

SAHUL O NOUA MATERIE?

La finele lunii trecute, pe data de
23.03 a.c, în organizarea ºi gãzduirea Sãlii
de Sport a oraºului Mizil, s-a disputat
turneul contând pentru calificarea în faza
judeþeanã la handbal masculin a liceelor
din cadrul Olimpiadei Naþionale a Spor-
tului ªcolar.

Printre echipele calificate care s-
au întrecut pentru câºtigarea dreptului de a
juca finala acestui turneu au fost: 1 Mai
Ploieºti; Vãlenii de Munte; Toma Soco-
lescu; I.L. Caragiale; Grupul ªcolar „Tase

Dumitre-scu” Mi-
zil;Colegiul Ener-
getic Ploieºti; Co-
legiul Câmpina.

Pe parcursul ce-
lor 6 ore de con-
curs, cele 7 echipe
au dat ce au avut
mai bun pentru a
câºtiga ºi a accede
în faza fnalã. Ne
bucurãm cã o pre-
zenþã deosebitã a
avut ºi echipa
Grupului ªcolar

„Tase Dumitrescu” Mizil, condusã de
doamna Matei Angelica, profesor de sport,
care, deºi nu s-au numãrat printre câºtigã-
tori,  s-au prezentat exemplar, iar compo-
nenþii ei au promis cã pe viitor vor duce
numele echipei mai departe ºi nu se vor
lãsa.

Meciurile au avut urmãtoarele
rezultate (în ordinea desfãºurãrii):
1.      1 Mai – I.L.Caragiale, scor 14 – 5
2.      Vãleni – Socolescu, scor 5 – 8
3.      Câmpina – Energetic, scor 15 – 13

4.      1 Mai – Vãleni, scor 12 – 4
5.      Socolescu – Caragiale, scor 12 – 10
6.      Mizil – Energetic, scor 11 – 13
7.      1 Mai – Socolescu, scor 14 – 13
8.      Vãleni – Caragiale, scor 10 – 15
9.      Câmpina – Mizil, scor 14 – 13

Întrecerile au fost foarte disputate
ºi fiecare echipã îºi dorea victoria. Însã,
doar 4 din cele 7 formaþii au promovat în
finalã pentru locurile
1-4. Astfel, finala
micã a fost disputatã
între formaþia Ene-
rgetic ºi Socolescu.
Ambele grupãri s-au
mobilizat, dar câºtigã-
tori au fost hand-
baliºtii Energetic, cu
diferenþã de 8 puncte
(18 - 10).

Finala mare
s-a disputat între for-
maþiile din Câmpina ºi
1Mai. Ambele echipe
au fost dornice de a se
menþine în lupta din

etapa urmãtoare. Însã, handbaliºtii din
Câmpina s-au mobilizat exemplar ºi au
câºtigat meciul cu 1Mai, la o diferenþã de 3
puncte (13 - 10).

Clasamentul final al turneului de
handbal de la Mizil, a fost urmãtorul:

Locul I – Colegiul Câmpina
Locul II – 1Mai Ploieºti
Locul III – Colegiul Energetic

Ploieºti

CCOOMMPPEETTIIÞÞIIEEHHAANNDDBBAALL

CCrriissttiinnaa  CCOOLLÞÞ
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CASETA LUNII
Calendar aprilie

SArbAtori religioase 
ortodoxe

Aniversari si comemorari

Zile nationale

Luni Marþi Miercuri Joi Vineri Sâmbãtã Duminicã

3
10
17
24

4

11
18
25

5

12

19
26

6

13
20
27

7
14
21
28

1
8

15

22
29

2
9

16
23
30

8  aprilie    -  Duminica  Floriilor
15  aprilie    -  Învierea  Domnului  -  Sfintele  Paºti
16  aprilie  -  A  doua  zi  de  Paºti;  Sf.  Mc.  fecioare  Agapia,  Irina  ºi

Hionia    
17  aprilie    -    A  treia  zi  de  Paºti;  Sf.  Mc.  Simeon,  Ep.  Persiei;  Sf.

Acachie,  Ep.  Melitinei    
20  aprilie  -    Izvorul  Tãmãduirii;  Sfântul  Teotim,  Episcopul

Tomisului    
23  aprilie  -    Sfântul  Mucenic  Gheorghe    
24  aprilie  -    Sfinþii  Ierarhi  Mãrturisitori  Ilie  Iorest,  Sava  Brancovici

ºi  Iosif  din  Maramureº    

2  aprilie  -  Ziua  Internaþionalã  a  Cãrþii  pentru  Copii
3  aprilie  -  Ziua  Jandarmeriei  Române
4  aprilie  -  Ziua  Academiei  Române
6  aprilie  -  Ziua  NATO  
7  aprilie  -  Ziua  Mondialã  a  Sãnãtãþii
22  aprilie  -  Ziua  Planetei  Pãmânt
23  aprilie  -  Ziua  Bibliotecarului  
24  aprilie  -  Ziua  Justiþiei  Militare
27  aprilie  -  Ziua  Mondialã  a  Oraºelor  Înfrãþite
29  aprilie  -  Ziua  Veteranilor  de  Rãzboi

4  aprilie  -    59  de  ani  de  la  moartea  Regelui  României,  Carol  al  II-
lea  de  Hohenzollern

5  aprilie  -  80  de  ani  de  la  naºterea  marelui  poet  Fãnuº  Neagu  (d.  24
mai  2011)

8  aprilie  -  184  de  ani  de  la  naºterea  medicului  român  de  origine
francezã  Carol  Davila  (d.  26  aug.1884)

8  aprilie  -  39  de  ani  de  la  moartea  pictorului  spaniol  Pablo  Picasso  
11  aprilie  -  154  de  ani  de  la  naºterea  prozatorului,  dramaturgului  ºi

gazetarului  Barbu  Delavrancea,  membru  al  Academiei  Române  (d.  29
apr.1918)

20  aprilie  -  119  ani  de  la  moartea  scriitorului  ºi  mentorului  cultural
George  Bariþiu

24  aprilie  -  59  de  ani  de  la  moartea  istoricului  ºi  omului  politic
Gheorghe  Brãtianu

28  aprilie  -  104  ani  de  la  înfiinþarea  Societãþii  Scriitorilor  Români,
al  cãrei  prim  preºedinte  a  fost  poetul  ºi  publicistul  Cincinat  Pavelescu

30  aprilie  -  154  de  ani  de  la  naºterea  medicului  legist  ºi  farmacistu-
lui  brãilean  Mina  Minovici  (d.  25  apr.1933)

30  aprilie  -  79  de  ani  de  la  moartea  scriitoarei  Anna  Elisabeth
Brâncoveanu,  contesã  de  Noailles

IIrraann -11  aapprriilliiee
GGuuiinneeaa  -  33  aapprriilliiee
SSeenneeggaall  -  44  aapprriilliiee
AAnngglliiaa  -  2233  aapprriilliiee
AArraaggoonn  ((SSppaanniiaa))  -  2233  aapprriilliiee

TTaannzzaanniiaa  -  2266  aapprriilliiee
AAffrriiccaa  ddee  SSuudd  -  2277  aapprriilliiee  
TTooggoo  -  2277  aapprriilliiee
OOllaannddaa  -  3300  aapprriilliiee

SArbAtori Laice

NNIICCHHIITTIIAANNAA
Am învãþat sã uitãm cu o fer-

voare mai devastatoare decât foamea. Ne
grãbim, spre unde? ªi uitãm ce? Iatã cã la
ei nu mai putem ajunge, la cei ce ne-au
învãþat sã rãtãcim pe apele somnului, în
cãutarea copilãriei.

Ei, zeii nu mai sunt ºi nu-i putem
afla decât oprindu-ne, mãcar pentru o clipã
în loc, cu spaima de a fi muºcaþi de haita
stelelor. Ei, zeii: Nichita Hristea Stãnescu,
Petre Stoica, Marin Sorescu, Labiº... Prea
mulþi pentru un Nobel...

Într-un interviu pe care i l-a acor-
dat la 25 de ani de la terminarea liceului
colegului sãu Eugen Simion, Nichita se
explica astfel: 

„De fapt existenþa, succesiunea
trupurilor noastre poate fi comparatã cu o
piramidã cu vârful în jos. Toatã maturi-
tatea noastrã, toatã trãinicia gândirii noas-
tre ºi spiritualitatea noastrã se sprijinã pe
trupul unui copil care are ca vârstã o
clipã”.

Poetul de nãscuse la 31 martie
1933 ºi, în anul în care s-a stins (1983, 13
decembrie, ora 2 ºi 10 minute), împlinise
50 de ani. Era însã mai bãtrân cu o iluzie,
precum în poemul pe care i l-a dedicat
Adrian Pãunescu la aniversare: 

„Iar tu lumina noastrã suferindã, /
Când minutarul în alt an te mutã, /
Sãrbãtoreºte-þi vârsta în oglindã / S-avem
iluzia cã ai o sutã.”

Despre viaþa poetului nu ºtim
nimic, în afara celor ce se prefac a-i punc-
ta biografia; de fapt: „Poetul este aidoma
unei moaºe de þarã care ajutã femeile sã
nascã. Dar a confunda moaºa cu miracolul
naºterii ar fi un cântec al surzilor.”

Desigur, pânã în momentul
orbitor din catedrala Sfânta Sofia din
Ohrid, se ºtia cã Nichita este înger. Nu-i
putuserã tãia aripile prea mari, dar nici nu
au vrut ca lecþia lui de zbor sã ajungã în
sanctuarul (atât de arbitrar!) al Academiei
Suedeze.

Sau, cum a spus Fãnuº Neagu,
referindu-se la o altã academie fãrã fere-
stre: „Academia nu-i datoreazã nimic, iar
el ei nici atât, sunt douã instituþii complet
separate.” 

Poetul însuºi, într-o „scrisoare”
dedicatã lui Gheorghe Tomozei, se confe-
seazã: „Numai ceea ce se repetã / are va-
loare Tom / Ceea ce e singur, ceea ce e
unic / nu are valoare. / Eu am pierdut
numai lucruri / fãrã de valoare, am pierdut
/ numai ceea ce am iubit”.

ªi totuºi, îl mai ºtim încoronat la
Struga? Pentru cã alþii îl ºtiu: „1982.
Laureatul Coroanei de aur al Serilor de
poezie de la Struga, Nichita Stãnescu, e un
român. Nici un Poet în acest moment
solemn nu va fi meritat mai mult sã poarte
acest nume decât el. Nu-l cunoaºtem. În
spatele meu un grup de oameni în mulþime
au început sã ºopteascã: «E el, e el, e el... »

Se desprinde din grup un om încã
tânãr, cu o carurã puternicã: e el. Îl pri-
vesc. Dintr-o datã mã simt emoþionatã.
Mã emoþioneazã în primul rând privirea

lui, apoi surâsul. O privire blândã ºi tristã
care pare sã vinã de foarte departe, tris-
teþea care vine din nu ºtiu ce ranã. Poate
pentru cã a fost multã vreme atât de
aproape de muze. Mã emoþioneazã pentru
cã recunosc în el întruchiparea bunãtãþii.
El trãieºte aceastã sãrbãtoare. Este dis-
creþia întruchipatã. (...)
Nu-l voi uita niciodatã pe Nichita Stã-
nescu oprit pentru o clipã în care prezentul
a devenit eternitate, primind omagiul pu-
blicului, cu privirea înecatã în lacrimi, în
catedrala Sfânta Sofia din Ohrid.”
(Lucette Loual)

Nichita se dusese acolo, în
„Puposlavia”, pentru un scurt popas în
eternitatea pe care o presimþea: „Nu
numai cã m-am spãlat / dar m-am ºi par-
fumat / când mã vor desface / Sã nu le fie
silã de mirosul meu // Mi-am pus cãmaºa
cea mai curatã / ºi haina cea mai cãlcatã /
când mã vor desface / sã nu trebuiascã
cârpe murdare // ªi nici de mâncare n-am
mâncat / cum o sã mãnânc / ar fi o ruºine,
nu-i aºa / când mã vor desface / sã-mi
gãseascã mâncare în burtã. / Eu aº fi ple-
cat mai demult / dar ei ar fi putut sã-mi
desfacã în lipsã / cuvintele / de aceea stau
ºi mã spãl / ºi mã parfumez / ºi mã îmbrac
curat / ºi nu mãnânc / ºi nu plec.” (Lecþia
de anatomie din volumul „Oul ºi sfera“).

În Iugoslavia îi apãruse ºi ultimul
volum antum („Oase plângând“, editat în
1982, în colecþia revistei „Lumina“ din
Panciova), cu versuri memorabile ºi (vai!)
încãrcate de presimþirea luminii (aºa cum
o definea Poetul într-un „testament” co-
municat de Dora Stãnescu: „Lumina soa-
relui este orbitoare, dar atât. Adevãrata lu-
minã nu este nici mãcar cea a stelelor care
e cu mult mai orbitoare pentru ochiul apro-
piat lor, ci lumina care nu-ºi mai duce a-
minte de sursa ei. N-ai cum sã te fereºti de
ea. Trupul în care locuieºti e cu mult mai
departe decât þi-ai închipui depãrtarea.
Faptul cã el te doare sau faptul cã el îþi dã
tãcere, nu are nicio rubedenie cu tine.”) 

Citãm, din volumul amintit,
poezia dedicatã „lui Nichita Stãnescu ºi lui
Bogdan Bogdanovic” (sculptor ºi artist
plastic sârb)

Ultima: „Tu ce crezi: s-a nãscut,
vreodatã cineva / dintr-o pricinã rotitoare?
/ Tu ce crezi: s-a nãscut, vreodatã cineva /
dntr-o pricinã stãtãtoare? / Din ce cauzã, a
ºobolanilor, ºobolanii / vor sã nascã
ºobolani /? De ce libelulele se înmulþesc în
libelule? / ªi porcul, cu ignatul lui cu tot, /
numai în porc?  // Numai eu ºi cu tine, /
proºti idioþii, lipsiþii de ideal, / unul se
înmulþeºte prin cuvinte / ºi altul prin
semne. / ªi, totuºi, te întreb: de ce ºoare-
cele de câmp / vrea sã nascã ºi naºte ºoare-
ci de câmp? / A dracului ºi putoarea asta
de viaþã!”

LLuucciiaann  MMÃÃNNÃÃIILLEESSCCUU

Dummnezeu  ssã-ii  odihnesscã-nn  pace!
Preda  Elena  -  1922
Frusinoiu  Constantin  -  1933
Huºtiu  ªtefan  -  1952
Gheorghe  Traian  -  1955
Drãghici  Maria  -  1929
Panait  Olimpia  -  1935
Iana  Petrica  -  1946

Rãdulescu  Ion  -  1914
Bustea  Maria  -  1935
Pavel  Gheorghe  -  1929
Rotaru  Nicolae  -  1926
Vintilã  Maria  -  1931
Gheorghe  Niculina  -  1926

„Lumina  noastrã  suferindã”
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TRADIÞIILE  MAI  PRESUS
DE  NEAJUNSURI

Aceastã sãrbãtoare, care readuce
în conºtiinþa noastrã martirul nãscut din

dragostea lui Dumnezeu pentru oameni ºi
reînvierea Fiului, cade întotdeauna la
începutul primãverii, când toatã natura
reînvie. 

Dupã un post îndelungat ºi robo-

tealã pentru ca locuinþele sã fie curate ºi
reîmprospãtate, a început forfota în oraº
pentru ultimile cumpãrãturi pentru sãrbã-
torirea ºi masa de Paºti. Cu toate acestea,
situaþia financiarã a oamenilor nu le permite
„sã se întindã“ prea mult în cumpãrãturi. 

În urma unui sondaj fãcut, a rezul-
tat cã numai cca. 40% din cetãþenii cu care

am stat de vorbã vor avea pe masa de Paºti
tradiþionalele preparate din carne de miel.
Restul de 60% se mulþumesc cu ce au sau
cu ce îºi pot permite, chiar dacã asta
înseamnã ca de Sfintele Paºti, sã nu
savureze friptura de miel. 

Din cauza iernii care s-a lungit
mai mult decât de obicei, costurile pentru
furajarea animalelor au fost mai mari, iar
oierii spun cã anul acesta preþul mieilor va
fi mai ridicat ca cel de anul trecut. Cu alte
cuvinte, dacã anul trecut preþul se ridica la
15 lei pe kilogram, anul acesta preþul poate
ajunge ºi la 20 lei pe kilogram. Cu preþurile
care sunt ºi greutãþile aduse de criza eco-
nomicã,care au fãcut viaþa din ce în ce mai

scumpã, oamenii trudesc din greu pentru a
sãrbãtori an de an paºtele aºa cum se

cuvine. În ceea ce priveºte verdeþurile
tradiþionale, producãtorii din piaþa oraºului
spun cã cei mai fideli cumpãrãtori au rãmas
mai mult cei vârstnici. Deºi seminþele lor
sunt româneºti, marfa lor fiind practic eco-

logicã, se pare cã se dã o luptã crâncenã
între aceastã marfã naturalã ºi cea „artifi-
cialã”, adusã din import, mult mai „fã-
þoasä”, dar fãrã gust. O vânzare crescutã în
aceastã perioadã o au supermarket-urile.
„La noi vin, se uitã, iau un fir de ceapã în
mânã, un morcov, leuºtean sau ce este
interesat ºi îl pun la loc, nefiind încântati,

fata de „strãlucirea” pe care o au produsele
de import” – mi-a relatat un producãtor din
piaþa oraºului, care se ocupã de-o viaþã cu

producþia ºi desfacerea de verdeþuri ºi
legume. Mi-a mai spus cã producãtorii care
mai rezistã acum, sunt cei care fac asta de
mulþi ani ºi s-au învãþat ºi cu flux ºi cu
reflux. 

Mergând printre
tarabele ce expun  fel
de fel de pro-
duse, mã o-
presc la
o bã-

trânicã
care era
preocupa tã
sã-ºi aºeze marfa,
avea câteva legãturi de
pãtrunjel, ceapã, mãrar ºi cam atât.

O întreb cum îi merge, iar dum-
neai, ridicã privirea la mine ºi-mi spune:
„Îmi merge bine maicã!” Au mai urmat

câteva întrebãri la care am primit acelaºi
rãspuns mulþumitor. Cu aceastã „meserie“,
acea bãtrãnã a crescut 4 copii ºi era mulþu-
mitã cã asta face de-o viaþã, neplângându-
se de lipsa clienþilor. Deºi aceºtia se lãsau

aºteptaþi, spunea cã-i merge bine! 
Se pare cã deºi avem produse

crescute natural, foarte mulþi preferã sã le
cumpere pe cele importate. 

Pentru cã am vorbit de produsele
necesare unei mese de paºti,

trebuie sã nu uitãm cã
nu trebuie sã ne

lipseascã cea
mai însem-

n a t ã
c o p -

turã
p e

c a r e
o mã-

nâncã ro-
mânii în de-

cursul sãrbã-
torii Paºtelui, pasca.

Dupã o legendã din
Bucovina, pasca se face, pentru cã

Iisus înainte de a fi prins ºi rãstignit pe
cruce, le-a zis învãþãceilor sãi cã pânã atun-
ci au mâncat cu toþii copturi nedospite ºi

nesãrate, adicã turte sau azime, iar de acum
înainte vor mânca copturi dospite ºi sãrate,
care se vor numi paºte.

Pasca se face dintr-un aluat bine
dospit în care se pune sare ºi lapte dulce.
Forma este rotundã, grosimea e cel mult de
un lat de deget cu împletituri (sucituri) pe
margini ºi cele de la mijloc în formã de
cruce, care însemneazã crucea pe care a
fost Mântuitorul rãstignit. 

Între împletituri se pune, de regulã,
brãnza de vaci dulce, framântatã cu ou ºi
zahãr, unsã deasupra cu galbenuº de ou ºi
împodobitã cu stafide. 

Pasca se face fie în Joia mare, fie
în  Sâmbãta mare.

Cristina COLÞ

Lumânarea de Înviere
În noaptea Învierii, fiecare participant la Înviere trebuie sã aducã cu sine

ºi o lumânare pe care o aprinde ºi o þine aprinsã în tot timpul sãvârºirii Sfintei
Învieri. Dupã Înviere, fiecare se întoarce cu lumina aceasta, numitã în cele mai
multe pãrþi lumina Învierii, acasã. Pe vremuri, dupã ce proprietarul pãºea peste
prag, se închina, iar apoi stingea lumânarea în
grindã, afumând-o pe aceasta cu semnul cru-
cii. Dupã numãrul crucilor se socoteau anii de
când e casa sau câþi ani s-a trãit în ea. 

Lumânarea e pãstratã cu cea mai
mare sfinþenie tot anul, pentru a o avea la în-
demânã ºi a o putea aprinde în întâmplãri
primejdioase, când solicitam ajutorul divin.

Mielul
Mielul îl simbolizeazã chiar pe Iisus

Hristos, care s-a jertfit pentru pãcatele lumii ºi a
murit pe cruce ca un miel nevinovat. Mielul este
simbolul lui Iisus în întreaga tradiþie creºtinã.
Rugãciunile pentru binecuvântarea mieilor dateazã
din secolul al VII-lea. Ulterior, mielul fript a devenit
un fel principal pe masa de Paºte a tuturor creºtinilor.

Iepuraºul
Iepurele, cel mai fertil animal, era vãzut ca

un simbol al renaºterii întregii naturi. Prima apariþie
a iepuraºului ca simbol al Paºtelui a avut loc în
Germania. 

Tradiþia iepuraºului de Paºti, care aduce cadou ouã
vopsite copiilor cuminþi, a fost alãturatã lui Moº Crãciun
în inimile copiilor din lumea întreagã.

DDuuppãã  oo  lluunnggãã  aaººtteeppttaarree,,  aa  ssoossiitt  ddiinn  nnoouu  pprriimmããvvaarraa!!  AAcceesstt
aannoottiimmpp  mmiirriiffiicc,,  ccaarree  rreennaaººttee  iimmppllaaccaabbiill  îînn  ffiieeccaarree  aann,,  aadduuccee  oo
ddaattãã  ccuu  vveenniirreeaa  lluuii  ººii  cceeaa  mmaaii  mmaarree  ººii  cceeaa  mmaaii  îînnsseemmnnaattãã  ssããrrbbãã-

ttooaarree  ddee  ppeessttee  aann,,  PPaaººtteellee..

Crucea

Ouãle „roºii”
Ouãle simbolizeazã mormântul lui 

Iisus, care s-a deschis la Învierea sa din morþi. 
De aceea, când sparg ouãle prin ciocnire, dar ºi 
când se salutã, creºtinii îºi spun: „Hristos a înviat! 
- Adevãrat a înviat!”. Existã credinþa cã cei care 
ciocnesc, se întâlnesc pe lumea cealaltã. Ouãle simbolizeazã ºi 
reîntinerirea, primãvara. În Egiptul antic, oul era simbolul 
legãmântului vieþii ºi reprezenta, totodatã, sicriul ori camera mortuarã. În tradiþia
popularã de la noi, ouãle de Paºti sunt purtãtoare de puteri miraculoase: vindecã
boli, protejeazã animalele din gospodarie, aparã de rele.

Ouãle încondeiate s-au constituit, la români, într-o mãrturie a datinilor,
credinþelor ºi obiceiurilor pascale, integrându-se între elementele de o deosebitã
valoare ale culturii spirituale populare, care definesc particularitãþile etnice ale
poporului nostru.

EEssttee  ssiimmbboolluull  iiuubbiirriiii  lluuii  DDuummnneezzeeuu  ppeennttrruu
ooaammeennii  ººii  ssiimmbboolluull  jjeerrttffeeii  lluuii  IIiissuuss  HHrriissttooss  ppeennttrruu  ssaall-
vvaarreeaa  oommeenniirriiii..  CCrruucceeaa  aa  ffoosstt  ddeeccllaarraattãã  ccaa  ssiimmbbooll  aall
ccrreeººttiinnããttããþþiiii  ddee  ccããttrree  îîmmppããrraattuull  CCoonnssttaannttiinn,,  îînn  ccaaddrruull
CCoonnssiilliiuulluuii  ddee  llaa  NNiicceeeeaa,,  îînn  aannuull  332255  dd..  HH..

Pasca
GGoossppooddiinneellee  pprreeggããtteesscc  ddee  SSffiinntteellee  PPaaººttii  ppaassccaa..  

AAcceeaassttaa  aarree  oo  ffoorrmmãã  rroottuunnddãã,,  ppeennttrruu  ccãã  
ssee  ccrreeddee  ccãã  ssccuutteecceellee  lluuii  HHrriissttooss  aauu  ffoosstt  rroottuunnddee..  
AAvvâânndd  llaa  mmiijjlloocc  oo  ccrruuccee,,  ppaassccaa  eessttee
îîmmppooddoobbiittãã  ppee  mmaarrggiinnii  ccuu  aalluuaatt  îîmmpplleettiitt..
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Oamenii de lângã noi
Dupã cum v-am obiºnuit, vã

prezentãm oameni ai Mizilului, oameni
care, deºi sunt în vârstã, locuiesc singuri
din diferite motive. Unii sunt pãrãsiþi de
familiile lor sau, cel mai rãu caz este acela
când nu au familie, când viaþa le-a luat tot,
lâsându-i pradã propriilor lor existenþe.

De data aceasta nu voi prezenta
un caz atât de dramatic, dar cu siguranþã un
caz care meritã toatã admiraþia noastrã.

Este vorba de doamna Paraschiv
Paraschiva, în vârstã de 84 de ani. Deºi
este din Chiºinãu, locuieºte în Mizil.
Cãsãtoritã aici, vãduvã de 15 ani, are o sin-
gurã fatã, dar viaþa nu a lãsat-o sã-i fie alã-
turi, aºa cum ºi-ar fi dorit. Bucuria dum-
neaei este atunci când cineva îi deschide
poarta. Se bucurã atunci când este vizitatã,
iar acest lucru îi dã puterea de a merge mai
departe. Iatã ce mi-a relatat.

„Mã mândresc cu fata mea, cu
nepoata mea ºi cu cei doi strãnepoþi pe care
îi am. Deºi nu îi vãd foarte des, mã
viziteazã atunci când au timp. În rest sunt
singurã. Mã gospodãresc ºi încerc sã merg
mai departe, chiar dacã la vârsta mea nu
mã mai pot bucura de anumite lucruri ºi de
viaþã, aºa cum o fãceam cândva. Se
apropie Paºtele ºi, dupã cum vedeþi, pentru
mine Paºtele înseamnã sã ne curãþim
sufletele, casele, curþile, iar eu am început
sã fac curãþenia specificã acestei perioade.

Cum natura înfloreºte lângã noi,
aºa ºi noi trebuie sã înflorim alãturi de ea!
Îmi este mai greu, am picioarele care nu
mã mai ajutã prea mult, dar cu ajutorul lui
Dumnezeu, fac ceea ce pot. Sufãr ºi de
niºte boli, stau cu punga de pastile pe
masã. Adevãrul este cã la batrãneþe omul
devine neputincios, stã la mâna altuia pen-
tru a-l ajuta, începe sã nu mai vadã, sã nu

mai audã. Eu încã mã încãpãþânez sã mã
mai miºc, sã nu cad pradã neputinþei. Îi
mulþumesc lui Dumnezeu cã trãiesc ºi pot
sã sãrbãtoresc ºi în acest an Sfintele Paºti.

În cãmãruþa mea unde stãm acum,
mã simt ca în rai. Mã mai viziteazã un
nepot, îmi mai aduce mâncare, mai gãtesc
ºi eu, dar nu mai pot aºa bine. Aº vrea sã
vã spun cã am avut noroc aici de niºte ve-
cini extraordinari, am o familie care mã
viziteazã zilnic, mã mai ajutã la treburile
prin curte, lucru pentru care le mulþumesc
din toatã inima. Cine spune cã nu existã
Dumnezeu, nu ºtie ce înseamnã viaþa! 

Eu vin din Chiºinãu. Am încercat

sã fac o comparaþie a oamenilor de acolo ºi
cei de aici. Oameni rãi existã ºi colo ºi
colo. Diferenþa este cã în Chiºinãu,
oamenii sunt puþin mai primitori. Dar,
dupã exemplul vecinilor mei, pot spune cã
ºi aici am fost foarte bine primitã. Mizilul
este un oraº cald, se cunoaste cã este
gospodãrit de un om gospodar. Nu l-am
cunoscut pe domnul primar, mi-ar face
plãcere sã-l cunosc, eu îi doresc, acum în
prag de primãvarã  ºi apropierea Sfintelor
Paºti, multã sãnãtate ºi „Paºte Fericit”!

Vã mulþumesc cã m-aþi vizitat ºi
vã doresc asemenea „Paºte Fericit”!

VVâânndd  uurrggeenntt  aappaarrttaammeenntt  ccuu
ttrreeii  ccaammeerree  ssiittuuaatt  îînn  zzoonnaa  MMFFAA,,  mmuullttii-
ppllee  îîmmbbuunnããttããþþiirrii  ººii  ddiivveerrssee  aallttee  ffaacciilliittããþþii..
RReellaaþþiiii  llaa  tteelleeffoonnuull  00776666  332288  997799..

Vând apartament  cu douã
camere, zona centralã, cu îmbunãtãþiri.
Preþ negociabil. Telefon: 0729. 122.441

Vând 4000 m vie, foarte
bune întreþinutã, 16 rânduri-14 feþe
ºpalier. Informaþii suplimentare la tele-
fonul: 0729 912 771.

Vând 6200 mp viþã-de-vie
nobilã altoitã. Relaþii suplimentare la
telefonul: 0244 442 287.

Vând porci, marimi variate.
Strada Valea Jiului, nr 24, preþ negocia-
bil.

Vând casã în Mizil, 5
camere, 2 holuri, 700 mp, teren, boltã
de viþã, pomi fructiferi, preþ negociabil.
Tel: 0733121189

Vând casã, situatã pe str.
Democraþiei, 6 camere, apã, canalizare,
curent electric. Preþ negociabil. Relaþii
la tel: 0724 923 563.

TERENURI

APARTAMENTE

CASE

DDIIVVEERRSSEE

Cu bucurie ºi nãdejde sã primim 
Din cer, o luminã miri-

ficã strãpunge universul ºi se
aprinde la Ierusalim. Lumina
Taborului coboarã pe pãmânt ºi,
din mânã-n mânã, cuprinde tot
globul. Miracol sau tainã?
Bucurie ºi speranþã. Certitudine
ºi împlinire.

Acolo, sus, cineva ne
iubeºte ºi nu ne-a uitat! A lumi-
nat pãmântul ºi sufletul nos-
tru. Dar noi, cei de pe
pãmânt, am meritat sã
primim acest dar divin?
Am îndeplinit porunca
Tatãlui Ceresc, ne-am
pregãtit pentru reîn-
noirea sufletului, ca sã
putem primi cu ade-
vãrat Lumina Învierii?

Pentru cã
Dumnezeu ne-a dat
posibilitatea sã în-
gropãm patimile sufle-
teºti ºi sã primim harul
divin ºi bun în inima
noastrã. Sã îndreptãm tot
ce am greºit, sã lãsãm în
urmã ce este greu ºi întunecat
ca sã putem lumina chipurile
noastre cu fapte frumoase. Sã
dãruim iubire, ca sã primim
luminã ºi din Lumina Învierii sã
avem înþelepciunea vieþii noas-
tre de a trãi ºi a ne manifesta ca
entitate umanã ce recunoaºtem

moartea ºi învierea. Cãci recu-
noscând acestea, trãim cu multã
grijã faþã de viaþa noastrã.

Acum clopotele biseri-
cilor vestesc o nouã înviere.
Natura s-a trezit la viaþã ºi s-a

reîmprospãtat. 

Miros de verde crud,
adulmecã nãrile noastre. Florile
pomilor coloreazã tabloul miri-
fic al primãverii. Gâze ºi fluturi

gingaºi zboarã peste tot. Razele
soarelui mângâie sufletul nostru
ºi încãlzeºte dorinþa de a fi cu
adevãrat oameni. Pânã ºi cerul
azuriu a îmbrãcat haina nouã a
învierii. Sã ne privim unii pe
alþii, sã fim îngãduitori, blânzi ºi
înþelepþi!

La aceastã mare sãrbã-
toare gândurile mele se îndreap-
tã spre toþi cei dragi mie: pre-

oþilor duhovnici, care sunt
mesagerii Domnului nostru
Iisus Hristos, familiei mele,
cunoºtinþelor, vecinilor ºi
tuturor oamenilor de pe
acest pãmânt.

Doresc ca lumina Învierii
sã reverbereze în sufletul
fiecãruia, oferind copiilor
înþelepciune ºi bucuria de a
simþi cu adevãrat fru-
museþea ºi candoarea co-
pilãriri, tinerilor împlinirea

idealurilor, vârstnicilor ali-
nare ºi mângâiere din partea

celor dragi.
Primind toate acestea,

în cor sã rostim „Hristos a învi-
at!” ºi într-un glas „Adevãrat a
înviat!”

Buucuuraþi-vvã  ºi
trãiþi  Luumina  divinã  a

învierii!

Mã rog la tine Doamne
Sã luminezi cu har,
Lumina vieþii tale
Sã ne-o trimiþi ca dar.

Sã luminezi pãmântul cu viaþã, sãnãtate,
Cu pace, demnitate.
Sã luminezi pe cei ce ne conduc,
Ca sã primim în dar, dreptate ºi belºug.

Mã rog la tine, Doamne,
Ca Învierea ta, iertarea mea sã-mi fie,
Cãci ochii, ridicându-mi la cer
Ruºine sã nu-mi fie. 

Iar eu, un om în viaþã trecãtor
Mereu sã-þi mulþumesc
De viaþa ce mi-ai dat-o
Ca eu sã o trãiesc.

ªi Învierea ta sã bucure pãmântul
Cu fluturi albi, cu chimparoºi ºi
tuberoze,
Cu mii de luminiþe ºi candele aprinse
Cu oameni radioºi ºi inimi împlinite.

Iar corul celor cu sufletul curat
Sã cânte într-un glas: „Hristos a Înviat!”
ªi inima vibrând sã ne rãspundã într-un
gând: „Adevãrat a înviat!”

FFlloorreennttiinnaa  VVaassiilliiccããFFlloorreennttiinnaa  VVaassiilliiccãã

Lumina  Învierii!

Cristina COLÞ
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Sã fie “altfel” ? Un program nou
introdus în sistemul de învãþãmânt, foarte
„nimerit” pentru elevi, se deruleazã
începând din acest an sub titulatura „ªcoala
altfel”. 

Programul ”ªcoala altfel” constã
în derularea, la nivelul fiecãrei unitãþi de
învãþãmânt, în sãptãmâna 2-6 aprilie 2012,
a unui orar special format doar din acti-
vitãþi cu caracter non-formal. Simultan se
organizeazã  ºi fazele naþionale ale olim-
piadelor ºcolare.

Programul îºi propune implicarea,
deopotrivã a elevilor ºi a dascãlilor, în
activitãþi nonformale, interesante, care sã le
valorizeze talentele, preocupãrile extra-
ºcolare ºi competenþele în domenii cât mai
diverse ºi interesante. 

Fãrã catalog, elevii se vor simþi cu
siguranþã mult mai relaxaþi ºi, cine ºtie,
poate se vor descoperi noi abilitãþi ale aces-
tora într-un spectru cât mai larg. Programul
are ca scop din punctul de vedere al profe-
sorilor, o apropiere de elevi, o cunoaºtere
mult mai largã în privinþa idealurilor lor ºi
bineînþeles, o creºtere a activitãþilor cu re-
zultate calitative superioare în învãþãmânt.

Clopoþelul “ªcolii altfel” va suna,
pentru prima datã, în 2 aprilie 2012. Va
suna pentru un altfel de orar, pentru acti-
vitãþi care depãºesc curriculumul naþional
ºi care, sperã cadrele didactice, va aduce
plus-valoare întregii comunitãþi ºcolare:
competenþe, coeziune, spirit de echipã ºi,
nu în ultimul rând, un zâmbet elevilor ºi
dascãlilor implicaþi. 

„Un lucru merituos ar fi ca acest
program sã aibã rezultatele propuse, dar ºi
mai merituos ar fi ca astfel de programe sã
se desfãºoare zilnic. Teoria pe care s-a
mers în desfãºurarea acestui program le
oferã elevilor doar o anumitã perioadã,
bãtutã-n cuie, pentru... relaxare! Un pro-
gram de acest gen, evaluat zi de zi în
unitãþile de învãþãmânt, ar putea motiva ºi
implica elevii într-o gamã întreagã de
activitãþi, care sã le creioneze un drum în
viaþã ºi în societate”, este una din pãrerile
profesorilor. 

Acesta fiind un program “pilot”,
profesorilor le-a fost destul de greu sã rea-
lizeze un program strict pentru aceastã sãp-
tãmânã,  s-au cam “înghesuit” în activitã-
þile ce urmau a fi introduse, þinând cont de
cerinþele elevilor, de posibilitãþile unitãþii
de învãþãmânt ºi al coordonatorului proiec-
tului.

Fiecare ºcoalã din oraºul nostru ºi-
a pregãtit un program adecvat metodolo-
giei pentru “sãptãmâna altfel”, deci voi
relata pe scurt activitãþile cele mai impor-

tante ale ºcolilor  din oraºul nostru, dar ºi
pãrerile conducerilor despre acest nou pro-
gram.

„Aceastã sãptãmânã „altfel” este
necesarã pentru a diversifica activitatea
ºcolarã, dar consider cã acest tip de acti-
vitãþi ar trebui sã se desfãºoare permanent,
zilnic, dupã orele de curs obligatorii, care
ar putea fi diminuate. Aceastã sãptãmânã
completeazã activitãþile educative desfã-
ºurate în timpul semestrului de cãtre elevi
împreunã cu dirigintii de la clase.” - mi-a
relatat domnul director al Grupului ªcolar
„Tase Dumitrescu”, domnul Iacob Dan.

Elevii Grupului ªcolar “Tase Du-
mitrescu” vor parcurge în aceastã sãp-
tãmânã urmãtoarele activitãþi: educaþie
pentru sãnãtate ºi stil de viaþã sãnãtos
(„Alimentaþia echilibratã, un viitor sãnã-
tos”, „Eu am ales sã nu fumez”, „Mens
sana in corpore sano”), vizite de studiu
(„Unde va lucra viitorul tehnician în: co-
merþ, turism, adiministraþie publicã“,
„Cum aratã un mediu de lucru real – vizitã
la Budureasca, „ªcoala de altãdatã” - vizitã
la arhivele judeþene Prahova, activitãþi
tehnico-ºtiinþifice („Mari descoperiri ºtiin-
þifice dupã opere literare – vizionare de
film ºi dezbatere), activitãþi culturale
(„Cãlãtor în pas de dans”, „Detectiv în
lumea profesiilor”, „Paºtele în Anglia ºi
România – tradiþii ºi obiceiuri pascale la
români“, „Pe urmele învãþãmântului româ-
nesc” – vizite, film, excursie, diseminare,
„Ecranizãri dupã operele literale” – vizitã
ºi dezbatere,  excursie la Muzeul Antipa ºi
pe Naþional Arena, Bucureºti), concursuri
sportive inter-clase, activitãþi sportive
(ºah), „Relaþia dintre carte ºi film”, culturã
generalã („Matematica distractivã”), acti-
vitãþi pentru consilierea în carierã („Cum
mã prezint la interviu”, „Târgul micilor
antreprenori în turism”, „Strategii de viaþã
ºi carierã”), activitãþi de educaþie civicã
(„Exigenþe ale unui comportament civi-
lizat”, „Codul bunelor maniere”).

“Cu siguranþã aceastã sãptãmânã
va fi una beneficã pentru toþi elevii. Ne-am
gândit la lucruri mult mai diversificate pe
viitor, dacã acest program va continua.
Deocamdatã, nu am avut o pregãtire, o
bazã, însã sperãm cã va ieºi bine.”- mi-a
spus doamna Maria Divoiu, director
adjunct al Liceului “Grigore Tocilescu”
Mizil.

Activitãþile pe care elevii din
cadrul Liceului „Grigore Tocilescu” le vor
parcurge în sãptãmâna „altfel” sunt:
vizionare de filme artistice, excursii la
Muzeul Antipa si Naþional Arena  Bucu-
reºti, activitãþi de consiliere ºi orientare

ºcolarã – discu-
þii individuale,
chestionare, in-
vitarea unor pã-
rinþi cu profesii
diverse, jocuri
logice, „infor-
mare ºi sensibi-
lizare în tema-
ticã – „Adoles-
centul cu HIV-
SIDA”, “Psi-
hologia adoles-
centului” - în-
tâlnire cu un
psiholog, “Un mediu curat o viaþã mai
bunã” - activitãþi de Cercetãºie la Marginea
Pãdurii Budureasca, vizitã la aºezãmântul
de copii de la Valea Plopului,  “Let’s do it
Tocilescu”, cocurs de talente - “A VI-a are
talente”, activitate cultural-religioasã -
turul bisericilor din oraº, concurs de culturã
generalã, “Codul bunelor maniere”, activi-
tate artisticã – expoziþie de desene. Nici
clasele I-IV nu vor duce lipsã de activitãþi.
Ele vor participa în aceastã sãptãmânã la
întreceri  sportive, realizarea unor panouri
în sala de clasã pe tema ,,Primãvara ºi sãr-
bãtorile ei”,  „Paºtele la români”.

Mergem acum la ªcolile cu clase-
le I – VIII din oraºul nostru, sã vedem aici
cum va decurge o „sãptãmânã altfel”. M-
am oprit la ªcoala  nr. 2 „Sfântul Nicolae”.
Aici am stat de vorbã cu domnul director
domnul Mitrea Ion, care mi-a spus câteva
cuvinte despre acest nou program: 

„Ca idee mi se pare un lucru foarte
bun pentru copii. Îi va ajuta, cred eu, sã
vinã cu plãcere la ºcoalã, vor învãþa lucruri
noi, sã socializeze mai bine, îi vom
cunoaºte ºi noi în alte ipostaze decât cele
de pânã acum. Cred cã avantajele sunt
numeroase. Sper cã va fi un succes!“  Iatã
o parte din activitãþile pe care le vor des-
fãºura în aceastã sãptâmânã.

„Educaþia pentru teatru” – ore de
lecturã ºi vizionãri de piese de teatru,
„Vreau sã fiu frate cu Pãmântul” – acþiuni
de ecologizare a curþii ºcolii, „Matematica
ºi jocul” -  activitãþi de culturã generalã,
„Origami” – atelier de creaþie, „Paºi cãtre o
generaþie altfel” – activitate de educaþie
civicã,  „Salvezi o viaþã, salvezi o lume” –
acordarea primului ajutor, „Copii ºi muzi-
ca” – rebusuri muzicale ºi audiþii muzicale,
„ Eu am ales sã nu fumez”, „Viaþa ºi opera
lui Caragiale” – concurs, „Suntem ceea ce
mâncãm” – dezbatere, „Bucuriile picturii”
– realizarea unor felicitãri pictate cu ocazia
Paºtelui.

„La noi nu e nimic nou, în sensul

cã tot timpul aveam activitãþi extra ºcolare,
ceea ce este nou pentru noi, este cã acum
sunt concentrate pe perioada unei sãp-
tãmâni ºi cã elevii nu vor primi note în
aceastã sãptãmânã, însã absenþe vor
primi.” – mi-a declarat ºi doamna Luminiþa
Niþu, directoare la ªcoala nr.1. Ca activitãþi
pe parcursul acestei sãptãmâni, vor
desfãºura:

Vizionare de spectacole, excursii,
activitãþi de bricolaj, vizionare de PPT-uri,
realizare de afiºe (noncomerciale - exem-
plu anti-drog, anti-fumat etc..) activitãþi de
voluntariat (igienizarea curþii ºcolii,
plantare de pomi), vizitã la unitatea de
pompieri, studiu de caz (vizite la magazine
ºi documentare asupra produselor), reali-
zarea de desene tematice, activitãþi de sãnã-
tate (vizita unui pediatru), activitãþi spor-
tive (competiþii inter-clase). Toate se vor
concretiza cu diplome, expoziþii, albume.

„Sãptãmâna altfel mi se pare un
program destul de important pentru elevi,
dar ºi pentru ºcoli. Antrenarea elevilor în
activitãþi de acest gen îi poate stimula sã-ºi
dezvolte spiritul muncii în echipã, creativi-
tatea ºi chiar descoperirea de noi calitãþi. O
apropiere mai caldã faþã de profesori, cu
siguranþã va fi construnctiv pentru ambele
pãrþi”, mi-a declarat domnul Tomescu Ion,
director la ªcoala nr.3 „Sfânta Maria”
Mizil.

Ca activitãþi ce le vor desfãºura pe
parcursul acestei sãptãmâni, regãsim: „În
lumea culorilor” - activitãþi plastice, desene
cu materiale neconvenþionale, „Minte sãnã-
toasã într-un corp sãnãtos” - educaþie sani-
tarã, „Mâini dibace”-  atelier de picturã,
desene, ouã încondeiate, „Dar de verde ºi
albastru” - drumeþii, „Sã protejãm natura” -
activitãþi de curãþenie ºi ecologizare, „În
paºi de dans” - concurs de dans ºi muzicã,
„Campionii primãverii” - întreceri spor-
tive, vizionãri filme, „Pe urmele marilor
domnitori”. 

Prima perioada de înscriere în anul
ºcolar 2012 – 2013 pentru clasele pregãti-
toare ºi clasele întâi, s-a încheiat pe data de
27 martie a.c. Câte locuri au fost disponi-
bile, câte s-au ocupat ºi dacã vã mai puteþi
înscrie copilul dupã aceastã perioadã, am
aflat de la domnii directori ai ªcolilor cu
clasele I-VIII „Sfânta Maria”, „Sfântul
Nicolae”,  ªcoala nr. 1 ºi Liceul „Grigore
Tocilescu”. Astfel:

Liceul „Grigore Tocilescu” a avut
un numãr de 25 de locuri pentru clasa 0
(pregãtitoare), dar înscrierile au fost peste
numãrul de locuri disponibile. Pentru clasa
întâi tot 25 de locuri au fost disponibile ºi
au fost peste 30 de înscrieri. Admiterea se
va face dupã criteriile de departajare apro-
bate de Inspectoratul ªcolar. Dacã se va
permite mãrirea numãrului de locuri, va

urma o altã înscriere în perioada 2-9 mai .
La „Sfântul Nicolae”, înscrierile

au fost sub asteptãri, în sensul cã din 47 de
locuri disponibile pentru clasa întâi s-au
ocupat doar 20 locuri, iar din 25 de locuri
disponibile pentru clasa pregãtitoare, s-au
ocupat doar 2 locuri. Restul locurilor se
sperã a se ocupa în perioada 2-9 mai, când
se va organiza o nouã rundã de înscrieri.
Aici existã o problemã de mentalitate în
rândul cetãþenilor de etnie romã, care con-
siderã cã perioada de înscriere este în sep-
tembrie ºi nu se grãbesc sã-ºi înscrie copiii
la ºcoalã. Mai este ºi problema actelor
necesare de care aceºtia nu dispun în totali-
tate, însã se sperã ca locurile la aceste douã
clase sã se ocupe integral.

La ºcoala „Sfânta Maria” înscrie-
rile au fost cu mult peste numãrul admis,

astfel au fost ocupate 60 de locuri pentru
clasa I-a, urmând a se forma douã clase ºi
35 de locuri pentru clasa pregãtitoare. Deºi
intenþia iniþialã a fost de a se forma douã
grupe, se va renunþa la una ºi va exista o
singurã grupã.

ªi la ªcoala nr. 1 înscrierile au fost
peste numãrul de locuri disponibile, astfel
au fost 57 de locuri disponibile pentru clasa
întâi, iar cererile au fost pentru 65 de locuri,
iar la clasa pregãtitoare au existat 50 de
locuri disponibile ºi s-au depus cereri pen-
tru 55 de locuri.

În linii mari, se observã cã soli-
citãrile au fost mult mai numeroase. Deºi
unii pãrinþi sunt uºor speriaþi de cum se vor
descurca copilaºii lor la clasele pregãti-
toare, ei au îndrãznit totuºi sã-i înscrie. 

Copii nu vor fi evaluaþi prin cali-

ficative ºi vor avea o orã de joacã pe zi, care
va fi cel mai probabil la prima orã
dimineaþa, asta pentru a-i aºtepta ºi pe cei
mai somnoroºi sã-si facã prezenþa în salã. 

Sãlile pentru ei trebuie special
amenajate, cu mobilier adecvat vârstei lor,
încãperile vor fi, dupã caz, decorate cu pic-
turi tematice ºi sã existe ºi un loc de joacã
în salã. Pentru toate acestea este nevoie de
investiþii pe care ºcolile nu le pot susþine
deocamdatã. Se sperã ca cei care au luat
decizia acestei schimbãri în învãþãmânt sã
se gândeascã ºi la cerinþele necesare acestei
schimbãri. Programul va fi probabil asemã-
nãtor cu cel al claselor I-IV, cu ora de 45 de
minute ºi pauza de 15 minute. 

Le dormim succes micilor cura-
joºi!

OO SSÃÃPPTTÃÃMMÂÂNNÃÃ......  AAAALLLLTTTTFFFFEEEELLLL

Despre înscrierile în anul ºcolar 2012 - 2013

Cristina COLÞPaginã realizatã de
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CONSILIUL LOCAL MIZIL
Bulevarddul  Unirii,  nr.14,  codd  1058800

Tel.  0244/2520027,  0244/2500088;  faxx  0244/251120;  e-mmail::  ::  primaria@primaria-mmizzil.ro

H  O  T  Ã  R  Â  R  E
privind  vânzarea  prin  licitaþie  publicã  a  terenului  în  suprafaþã  de  35  m2,    situat  în  intravilanul

oraºului  Mizil,    str.  Mihai  Bravu,  nr.  193A,  teren  proprietate  privatã  a  oraºului  Mizil

Consiliul Local al oraºului Mizil;
Având în vedere:

- cererea  d-lui. Lupu Ion, domiciliat în Mizil, str. Mihai Bravu, nr. 193, sc. A, ap. 12, et. 2, prin
care solicitã cumpãrarea suprafeþei de teren de 35 m2, situat în str. Mihai Bravu, nr. 193A, teren
ce aparþine proprietãþii private a oraºului Mizil, concesionat solicitantului prin contractul nr.
21.513/16.10.2007;
- planul de amplasament ºi delimitare cadastralã a terenului din str. Mihai Bravu, nr. 193A, în
suprafaþã de 35 m2, înregistrate la OCPI Prahova la data 23.12.2011 sub nr. cadastral 21.121;
- raportul de specialiate nr. 13.229/27.03.2012 prezentat de dna. Radu Veronica- referent biroul
urbanism;
În temeiul art. 45, alin 3, art. 123, alin. 1 ºi 2 din Legea nr. 215/2001, privind administraþia pu-
blicã localã, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, Consiliul Local al oraºului
Mizil, adoptã prezenta:

H  O  T  Ã  R  Â  R  E
Art.1. Se aprobã vânzarea prin licitaþie publicã a terenului ce aparþine domeniului privat al
oraºului Mizil, teren în suprafaþã de 35 m2, situat în intravilanul oraºului Mizil, str. Mihai Bravu,
nr. 193A, delimitat conform schiþei anexa 1, parte integrantã din prezenta hotãrâre, înregistrat la
OCPI Prahova sub nr. cadastral 21.121 din data de 23.12.2011.
Art.2. Înainte de organizarea licitaþiei publice în vederea vânzãrii, Biroul patrimoniu din cadrul
autotitãþii executive va proceda la efectuarea evaluãrii preþului vânzãrii, evaluare ce se va face de
evaluator autorizat pentru stabilirea preþului minim de pornire al licitaþiei.
Art.3. Se aprobã Caietul de Sarcini prevãzut în anexa 2 la prezenta hotãrâre. 
Art.4. Prezenta hotãrâre intrã în vigoare la data aducerii la cunoºtinþã publicã prin afiºare la se-
diul Primãriei orasului Mizil ºi în presa localã.
Art.5. Toate cheltuielile prilejuite cu organizarea licitaþiei ºi a actelor de vânzare – cumpãrare cad
în sarcina adjudecãtorului licitaþiei vânzãrii terenului.
Art.6. Biroul patrimoniu ºi Direcþia economicã vor asigura procedurile de evaluare ºi de organi-
zare a licitaþiei publice pânã la momentul adjudecãrii terenului scos la vânzare prin licitaþie pu-
blicã.
Art.7. Prezenta hotãrâre va fi comunicatã persoanelor prevãzute la art. 6, de cãtre consilierul
juridic al Consiliului Local Mizil.

PREªEDINTE   DE ªEDINÞÃ                                               CONTRASEMNEAZÃ,
CONSILIER Stoicescu ªtefan                                                   SECRETAR ªtefan Marcel

Mizil, 29.03.2012 
Nr. 44
8.ex/Tehnored.  PV
Adoptatã cu 16 voturi „pentru” ºi în conf. cu art. 46, alin. (1) un consilier nu a participat la vot 

OOrraaººuull  MMiizziill  ––  ppaarrtteenneerr  îînnttrr-uunn  pprrooiieecctt  eeuurrooppeeaann  ppeennttrruu  pprroommoovvaarreeaa  ““EEccoonnoommiieeii  vveerrzzii””

Proiectul european RE-GGREEN  “Regional  policies  towards  GREEN  buildings”
(Politici regionale pentru clãdiri ecologice), al cãrui lider este Centrul de inovaþie portughez
INTELI – Inteligência em Inovação, iar Oraºul Mizil este unul dintre parteneri, a fost aprobat pe
16 decembrie 2011 pentru finanþare prin Programul INTERREG IVC al Comisiei Europene. 
Iniþiativa îºi propune sã contribuie la îmbunãtãþirea politicilor de dezvoltare regionalã care
vizeazã promovarea “regiunilor verzi”, cu accent pe reabilitarea clãdirilor prin promovarea efi-
cienþei energetice ºi a energiei regenerabile. De fapt, sectorul construcþiilor este principalul emiþã-
tor de gaze cu efect de serã, datoritã faptului cã aproximativ 40% din consumul final de energie
are loc în clãdiri. 

Însã paradigma “economiei verzi” nu se referã numai la reducerea consumului de
energie ºi a emisiilor de gaze cu efect de serã, ci ºi la promovarea dezvoltãrii economice, crearea
de locuri de muncã ºi incluziunea social, aºa cum au stabilit Organizaþia pentru Cooperare ºi
Dezvoltare Economicã, Organizaþia Naþiunilor Unite ºi Comisia Europeanã. 
Proiectul îºi propune, de asemenea, sã promoveze schimbul de experienþã orientat spre identifi-
carea ºi transferul bunelor practici, metodologiilor ºi proceselor pentru dezvoltarea ºi imple-
mentarea de noi instrumente de politicã în ceea ce priveºte clãdirile ecologice, cu scopul reabil-
itãrii clãdirilor existente în sectorul public.

Un alt obiectiv se referã la încurajarea soluþiilor inovatoare de politicã pentru clãdirile
ecologice, precum achiziþii publice verzi, sprijinirea regiunilor în renovarea ºi reabilitarea atât a
clãdirilor publice cât ºi private. Astfel, autoritãþile publice pot acþiona ca exemple de lider în intro-
ducerea mãsurilor de eficienþã energeticã în clãdiri aflate în proprietate publicã. 
Alãturi de INTELI (Portugalia) ºi Oraºul Mizil, ceilalþi partenri ai proiectului sunt: Universitatea
din Postdam (Germania), Municipalitatea din Dabrowa Gornicza (Polonia), Agenþia Regionalã
pentru Energie Tartu (Estonia), Nordregio – Centrul Nordic pentru Dezvoltare Urbanã (Suedia),
Autoritatea Regionalã Extremadura (Spania), Municipalitatea Dublin (Irlanda), “Building for the
Future” (Marea Britanie) ºi Agenþia pentru Energie Spodnje Podravje (Slovenia). 

Informaþii suplimentare se pot obþine de la: Petronela Sturz – Coordonator proiect
Adresa: Bd. Unirii, nr. 14, Mizil, judeþul Prahova; Telefon/fax: 0244-250551
E-mail: primaria@primaria-mizil.ro 

ªedinþa Consiliului LocalRE
G

RE
EN

OORRAAªªUULL
MMIIZZIILLRegional  Policies  

Towards  Green Buildings
Mizil, 27 martie 2012

CCOOMMUUNNIICCAATT
DDEE  PPRREESSÃÃ

IINNTTEERRRREEGG  IIVVCC

Pe  data  de  29  martie,  în  prezenþa  con-
ducerii  Primariei  ºi  a  invitaþilor,  plenul
Consiliului  Local,  sub  preºedinþia  de  sedinþa  a
domnului  consilier  Stoicescu  ªtefan,  s-aau
întrunit  în  ºedinþa  ordinarã,  având  înscrise  pe
ordinea  de  zi  urmãtoarele  proiecte  de  hotãrâri:
1.  Aprobarea  proceselor  verbale    din  datele  de
23.02.  ºi  22.03.2012;
2.  Proiect  de  hotãrâre  privind    unele  mãsuri
organizatorice  pentru  realizarea  activitãþii  de
comerþ  pentru  persoanele  fizice  ºi  juridice  în
clãdirea  din  Piaþa  oraºului  Mizil ;
3.  Proiect  de  hotãrâre  privind  declanºarea  pro-
cedurii  de  organizare  a  concursului  pentru  ocu-
parea  postului  de  ªef  Serviciu  administrativ,
aprovizionare,  transport  la  Spitalul  Orãºenesc
,,Sfânta  Filofteia”  Mizil;
4.  Proiect  de  hotãrâre  privind  aprobarea
Organigramei  ºi  Statului  de  funcþii  al
Spitalului  Orãºenesc  ,,Sfânta  Filofteia”  Mizil ;
5.  Proiect  de  hotãrâre  privind  numirea
reprezentanþilor  Consiliului  Local  al  oraºului
Mizil  în  Comisiile  de  evaluare  ºi  asigurare  a
calitãþii  educaþiei  în  unitãþile  de  învãþãmânt
preuniversitar  de  stat  din  oraºul  Mizil;
6.  Proiect  de  hotãrâre  privind  decontarea
sumelor  reprezentând  drepturile  de  deplasare  a
personalului  didactic  din  instituþiile  de
învãþãmânt  preuniversitar  din  oraºul  Mizil
pentru  luna  februarie  2012;
7.  Proiect  de  hotãrâre  privind  aprobarea
burselor  ºcolare  ce  se  vor  acorda  elevilor  din
unitãþile    de  învãþãmânt  preuniversitar  de  stat
din  oraºul  Mizil  pentru  anul  2012;
8.  Proiect  de  hotãrâre  privind  aprobarea  „PUZ
–  moficare  indicatori  urbanistici  (POT)  ºi  a
distanþelor  minime  obligatorii  faþã  de  limitele
laterale  posterioare,  pentru  amplasare  locuinþã
P+1  (S=394mp)”  din  oraºul  Mizil,  str.  Tase
Dumitrescu,  nr.6,  judeþul  Prahova;
9.  Proiect  de  hotãrâre  privind  însuºirea
rapoartelor  de  evaluare  pentru  terenurile  în
suprafaþã  de  3.142  mp,  respectiv,  1.985  mp  ºi
a  construcþiilor  aflate  pe  acestea,  situate  în
intravilanul  oraºului  Mizil,  str.  Mihai  Bravu,
nr.  136;
10.  Proiect  de  hotãrâre  aprobarea  denumirilor
unitãþilor  de  învãþãmânt  de  pe  raza  oraºului
Mizil;
11.  Proiect  de  hotãrâre  privind  atribuirea  unui

spaþiu  cu  altã  destinaþie  decât  acela  de  locuinþã
Organizaþiei  Orãºeneºti  P.N.L.  Mizil  pentru
sediul  organizaþiei;
12.  Proiect  de  hotãrâre  privind  îndreptarea  de
erori  materiale  din  cuprinsul  HCL  nr.
35/25.04.2005 ;
13.  Proiect  de  hotãrâre  privind  abrogarea  arti-
colului  6  din  HCL  nr.  14/26.01.2012 ;
14.Proiect  de  hotãrâre  privind  acordarea
sporului  de  15%  la  salariul  de  bazã  corespun-
zãtor  timpului  lucrat,  personalului  funcþionari
publici  ºi  contractuali  din  aparatul  de  speciali-
tate  al  Primãriei  oraºului  Mizil;
15.  Diverse.
La  propunerea  executivului,  Consiliul  Local
aprobã  completarea  ordinii  de  zi  cu  urmãtoa-
rele  proiecte  de  hotãrâre:  Proiect  de  hotãrâre
privind  vânzarea  prin  licitatie  publicã  a  terenu-
lui  în  suprafaþã  de  35  m2,    situat  în  intravilanul
oraºului  Mizil,    str.  Mihai  Bravu,  nr.  193A,
teren  proprietate  privatã  a  oraºului  Mizil;
Proiect  de  hotãrâre  privind  concesionarea  prin
licitaþie  publicã  a  suprafeþei  de  teren  de  60.000
mp,  situatã  în  intravilanul  oraºului  Mizil,  Tar-
laua  4,  Parcela  52-PP,  Lot  3,  teren  proprietate
privatã  a  oraºului  Mizil,  în  scopul  realizãrii
investiþiei  “Parc  fotovoltaic  cu  putere  instalatã
între  3-55  MWH”;  Proiect  de  hotãrâre  privind
vânzarea  prin  licitaþie  publicã  a  terenului  în
suprafaþã  de  4.500  m2,  situat  în  intravilanul
oraºului  Mizil,    str.  Spicului,  nr.  1,  teren  ce
aparþine  domeniului  privat  al  oraºului  Mizil;
Dupã  discutarea  ºi  avizarea  proiectelor  de
hotãrâre,  Consiliul  Local  a  hotãrât  adoptarea
punctelor  înscrise  pe  ordinea  de  zi  cu  unani-
mitate  de  voturi,  cu  excepþia  proiectului  de
hotãrâre  privind  vânzarea  prin  licitaþie  publicã
a  terenului  în  suprafaþã  de  35  m2,    situat  în
intravilanul  oraºului  Mizil,    str.  Mihai  Bravu,
nr.  193A,  teren  proprietate  privatã  a  oraºului
Mizil  ºi  proiectului  de  hotãrâre  vânzarea  prin
licitaþie  publicã  a  terenului  în  suprafaþã  de
4.500  m2,  situat  în  intravilanul  oraºului  Mizil,
str.  Spicului,  nr.  1,  teren  ce    aparþine  domeniu-
lui  privat  al  oraºului  Mizil  care  a  fost  adoptate
cu  16  voturi  “pentru”  ºi    în  conf.  cu  art.  46,
alin.  (1)  din  Legea  nr.215/  2001,  legea  admi-
nistraþiei  publice  locale,  un  consilier  nu  par-
ticipã  la  vot,  întrucât  are  un  interes  patrimoni-
al  cu  proiectul  dezbãtut.

EEXXEERRCCIIÞÞIIUU  DDEE  AALLAARRMMAARREE  PPUUBBLLIICCÃÃ
Pe data de 03.04 a.c. a avut loc exerciþiul de alarmare publicã organizat de Comitetul

Local pentru Situaþii de Urgenþã al oraºului Mizil, privind Planul de desfãºurare a exerciþiului de
alarmare publicã  în caz de cutremur, în situaþia în care un posibil cutremur ar atinge o intensitate
maximã de 8 grade pe scara Mercali.

La ora 11.00, prin semnale electrice s-a transmite semnalul „ALARMÃ LA DEZAS-
TRE”, care s-a compuns din 5 sunete a 16 secunde fiecare, cu pauze de 10 minute între ele. La
Primãria oraºului Mizil s-a desfãºurat un exerciþiu de evacuare în caz de cutremur din partea
I.S.U „ªerban Cantacuzino” al judeþului Prahova, de cãtre: Col.Teodorescu Gheorghe Marian,
cãpitan Colezea Felix, cãpitan Stoica Gigel ºi referent Savu Daniela.

Scopul  acestui  exerciþiu  este:
- antrenarea autoritãþilor publice locale, C.L.S.U ºi C.O.A.T., operatorilor economici pentru con-
ducerea activitãþilor pe timpul alarmei la dezastre ºi acþiunilor de intervenþie pentru limitarea ºi
înlãturarea urmãrilor cutremurului ºi realizarea mãsurilor de protecþie ºi intervenþie;
- antrenarea personalului din formaþiunile participante pentru desfãºurarea activitãþilor pe timpul
alarmei la dezastre ºi acþiunilor de intervenþie pentru limitarea ºi înlãturarea urmãrilor cutremu-
rului;
- pregãtirea populaþiei ºi salariaþilor pentru cunoaºterea semnalelor de alarmare ºi aplicarea
mãsurilor de protecþie individualã ºi colectivã; 
- perfecþionarea deprinderilor participanþilor în vederea organizãrii cooperãrii C.L.S.U ºi formaþi-
unilor de intervenþie în situaþii de urgenþã cu celelalte forþe stabilite.
- Verificarea viabilitãþii planului de analizã ºi acoperire a riscurilor al oraºului Mizil, a sistemului
de înºtiinþare – alarmare ºi a operativitãþii fluxului informaþional – decizional al.C.L.S.U

1. În timpul cutremurului
- pãstreazã-þi calmul, nu intra în panicã;
- închide sursele de foc;
- adãposteºte-te sub o grindã, toc de uºã, birou
sau masã;
- nu fugi pe uºã, nu sãri pe geam, nu alerga pe
scãri;
- dacã conduci un autovehicul, opreºte cât mai
aproape de axul strãzii; nu pãrãsi mijlocul de
transport în timpul miºcãrii seismice;
- dacã eºti pe stradã, deplaseazã-te cât mai
departe de clãdiri, fereºte-te de cãderea ten-
cuielilor, a coºurilor, a parapetelor; evitã aglo-
meraþia, nu alerga;
- nu bloca strãzile, lasã cale liberã pentru
maºinile serviciului de ambulanþã ºi ale ser-
viciilor specializate pentru intervenþie;
- ascultã numai anunþurile posturilor de radio
ºi TV ºi ale organelor de drept.

2. Imediat dupã cutremur
- nu pãrãsi locul în care te afli;
- închide sursele de foc;
- dacã s-a declanºat un incendiu, încearcã sã-l
stingi;
- anunþã serviciile specializate de intervenþie;
- acordã primul ajutor celor afectaþi;
- calmeazã persoanele intrate în panicã sau spe-
riate;
- îmbracã-te corespunzãtor anotimpului;
- dupã seism, pãrãseºte cu calm clãdirea fãrã a
lua lucruri inutile, verificã mai întâi scara ºi
drumul de ieºire;
- dã prioritate celor rãniþi, copiilor, bãtrãnilor ºi
femeilor;
- ajutã echipele specializate de intervenþie,
respectând dispoziþiile acestora.

RReegguullii  ccee  ttrreebbuuiiee  rreessppeeccttaattee  llaa  ccuuttrreemmuurr
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Un moment artistic deosebit a
avut loc în oraºul nostru pe data de 19.03.
a.c la Centrul Cultural “Adrian Pãunescu”
Mizil, spectacolul de teatru cu piesa “Mã
mut la mama” în interpretarea actorilor
Adriana Trandafir, Andreas Petrescu ºi, un
pic, Gabriel Fãtu,.

“Mã mut la mama” este o come-
die scrisã de Andreas Petrescu ºi produsã
de Compania de teatru D’Aya ºi Centrul
Cultural pentru UNESCO „Nicolae Bãl-
cescu“ Bucureºti.

Este vorba de doi fraþi, cu vârste
apropiate de 30 de ani, unul pãrãsit de
soþie, iar celalalt înºelat de iubitã. 

Amândoi hotãrãsc sã se reîntoar-
cã acasã la mama, pentru a continua sã

trãiascã partea cu
copilãria. 
Mama,vãduvã fi-
ind, deºi e singurã
în casã, are un iu-
bit. Student!!! Ce-
ea ce îi ºocheazã
pe cei doi fii ai ei.

Când apar bãie-
þii acasã, apar ºi
conflictele. În pri-
mul rând apar
geloziile de rigoa-
re,  fiecare are sen-
zaþia cã „mãmica“
(un diminutiv care
pe mama o scoate
din sãrite de câte
ori îl aude, ea fiind

de pãrere cã preþioºii fii ai ei sunt suficienþi
de mari ºi “aºezaþi la casele lor” ca sã-i
mai spunã “mãmica”),  îl iubeºte mai mult
pe celãlalt, iar ideea cã mama are un iubit,
cã ºi ea are dreptul la dragoste, la viaþã, e
de neconceput în mintea celor doi: Mama
este MAMA. ªi atât!!! Ei nu ºi-au imagi-
nat-o niciodatã ca FEMEIE!

O comedie uºor dramaticã,  o
poveste veselã, optimistã, dar cu accente
tragice, care poate fi o bucãþicã ruptã din
viaþa de familie a noastrã, a tuturor, despre
ceea ce ar putea însemna o familie feri-
citã.... Sau, drumul spre idealitate atunci
când speranþa te învaþã sã trãieºti frumos ºi
sã te bucuri de fiecare clipã! Multe rãs-

turnãri de situaþie, fiecare încearcã sã îºi
marcheze teritoriul, dar, de fiecare datã, cu
rãbdare ºi toleranþã, cu nervii întinºi, dar ºi
cu mult umor, totul se poate rezolva....

Spectacolul a avut un succes
neaºteptat în faþa publicului aflat în salã,
acesta ridicâdu-se în picioare ºi aplaudând
minute în ºir. S-a simþit cã piesa a fost pe
gustul tuturor, ºi a celor mari ºi a celor
mici, iar umorul de calitate a fost savurat.
A fost un succes! 

Binenþeles cã actorii nu ne puteau
pãrãsi fãrã a ne trasmite gândurile lor: “Vã
mulþumin cã ne-aþi dat ocazia sã venim ºi
aici, sã vã încântãm, sã jucãm în faþa dum-
nevoatrã ºi trebuie sã ºtiþi cã dumneavoas-
trã ne daþi încredere în noi. Publicul este
cel mai bun
critic al nos-
tru. Cu sigu-
ranþã vom mai
avea prilejul
de a reveni în
Mizil, lucru
care ne va bu-
cura enorm”. 
Actriþa Adria-
na Trandafir,
ne-a mãrturisit
cã aceastã pie-
sã i-a fost de-
dicatã ei . 
A m â n d o i
“fiii” au ruga-
t-o sã le fie

“mamã”. 
A fost într-adevãr o piesã reuºitã,

apropiatã de fiecare dintre noi, pe care cu
siguranþã nu o vom uita. Chiar ºi la
“finalul finalului”, nu ºtiam dacã piesa s-a
terminat sau... mai vine ceva... ca de altfel,
pe tot parcursul piesei, deoarece ºi plecãci-
unile celor trei actori, în special al “fra-
þilor”, ne insufla senzaþia cã ne întoarcem
în atmosfera piesei. 

Pentru cei care au fost prezenþi, vã
aºteptãm ºi la alte spectacole, iar pentru
cei care nu aþi reuºit sã ajungenþi, faceti tot
posibilul ºi rupeþi-vã o orã ºi jumãtate din
timpul dumneavoastrã pentru a vedea
aceste minunate spectacole, care... ajung ºi
la Mizil!

Pe data de 27 martie a.c, aflându-
ne în preajma zilei de 31 martie, zi în care
sãrbãtorim 79 de ani de la naºterea marelui
poet Nichita Stãnescu, Biblioteca oraºului
Mizil, în parteneriat cu Centrul Europe
Direct Mizil, Centrul Cultural “Adrian
Pãunescu” ºi domniºoara Geta Stanciu,
profesor de Limba ºi Literatura Românã la
Grupul ªcolar “Tase Dumitrescu” Mizil, l-
au omagiat pe marele poet, prin poezie,
recitaluri ºi o prezentare pe scurt a vieþii lui
pânã în ziua în care acesta s-a stins din
viaþã, la vârsta de 50 de ani.

La acest eveniment nu a lipsit nici
domnul primar Emil Proºcan, care a þinut
sã ne vorbeascã despre prea-iubitul dintre
poeþi ºi mereu viu, Nichita Stãnescu.

“De fiecare datã când sunt pus în
astfel de situaþii, de a vorbi despre oameni
atât de importanþi, oameni deosebiþi, mã
cuprinde un sentiment ciudat. Consider cã
trebuie sã ai mult curaj sã poþi vorbi despre
asemenea grandori ai literaturii noastre. Nu
am avut privilegiul sã-l cunosc, dar i-am
cunoscut soþia ºi o parte dintre prieteni.
Comportamentul lui Nichita Stãnescu era

unul simplu, dacã mai existã cazuri de
infantilitate, egoism, la el, niciodatã nu s-a
întâmplat asa ceva. El era cel care se
cãznea sã îngenuncheze în faþa unui om.
Vocea lui Nichita Stãnescu se aseamãnã
foarte mult cu voci ai unor oameni extraor-
dinar de inteligenþi precum: Cãlinescu,
Iorga care, în timp ce vorbesc, se gândesc
la frazele ce urmeazã a fi spuse. Deci, iatã,
aceºti oameni fac douã lucruri deodatã.
Aceºti oameni, care fac parte din galaxia
universalã a spiritualitãþii, au ceva ce li se
dã la naºtere, ceva ce nu poate fi cumpãrat.
Toþi aceºti oameni importaþi, fac parte
dintr-o masã reprezentativã a acestui po-
por, care, din pãcate, nu apare pe nicãieri.
Mass-media, cea care prin puterea ei de
convingere ar putea sã ducã mai departe
aceste nume mari ºi sã-i nu-i lase uitaþi în
istorie, nu o face. ªi acest lucru este destul
de grav pentru noi, deoarece ne vom pierde
identitatea. De aceea, voi tinerii, aþi putea
sã pãstraþi vii aceste nume, sã le omagiaþi
ori de câte ori aveþi ocazia ºi sã nu-i uitaþi.
Ceea ce vreau eu sã vã spun vouã, tineriilor
de azi, este cã viaþa asta nu este aºa cum ne-

o aratã o zi, orice zi din viaþã..., viaþa este
un fenomen complex în jurul cãruia trãim,
dar reuºim foarte puþin sã simþim ceea ce
ne înconjoarã. Aceºti oameni, sunt ceea ce
noi nu vedem. “O armatã de apostoli” care
au menirea de a ne trage de mânecã ºi a ne
traduce ceea ce este în jurul nostru. Vã
mulþumesc cã aþi fost prezenþi astãzi, aici,
acesta fiind un pas spre o lume normalã pe
care ne-o dorim”.

Domniºoara Geta Stanciu despre
Nichita Stãnescu.

“ Pe 31 martie 1933, într-un loc
dãruit, Dumnezeu ne-a dãruit fericire pânã
la nefericire, ne-a dãruit un purtãtor al sen-
timentelor lumii, Nichita Stãnescu. A exis-
tat întotdeauna în Nichita Stãnescu un con-
trast ascuns, care-i fãcea geniul verbal atât
de imprevizibil, punându-i întreaga fiinþã
sub pecetea râsu-plânsului, o contradicþie
intimã care cu vremea îl va însingura ºi-l va
cufunda într-o suferinþã fãrã leac. Când
gloria e fireascã, parcã nici nu mai e glorie.
Nichita e o stare. Nichita are vârsta

metaforei. Nichita Stãnescu ºtia sã simtã

fiorul la atingerea cu pãmântul þãrii, cu
istoria ei. A lãsat sã curgã pe lângã el, gân-
dul pur, iluminat de zbor.  Marele poet,
Nichita Stãnescu a fost un fermecãtor, care
a scris “pentru cã poezia este lacrimã care
plânge cu ochi”. Ultimul vers gândit de
Nichita. Pe acesta nu-l vom cunoaºte nicio-
datã. “E un adevãr cã ne naºtem. E un
pãcat, repedea noastrã moarte”. ªi mai
spunea poetul: “ Dacã nu eºti în stare sã
recunoºti iarba dupã verde ºi apa dupã sete,
nu-i va fi niciodatã nimãnui dor de tine”.
Ne e dor de Nichita. Îl vom cãuta în
veºnicie “pe cel ce locuieºte în limba
românã”.

La final, copiii aparþinãtori cercu-
lui de muzicã din cadrul Centrului Cultural
“Adrian Pãunescu”, Denisa Dorina Gata,
Onuþu Cosmina ºi Mihai Ivancea, au
susþinut un frumos recital de muzicã . 

Le mulþumim tuturor pentru
prezenþã ºi pentru gândurile lor aduse lui
Nichita Stãnescu. La mulþi ani, Nichita
Stãnescu!

“MÃ MUT LA MAMA”... la Mizil!

Omagiu adus marelui poet, NICHITA STÃNESCU

Paginã  realizatã  de CCrriissttiinnaa  CCOOLLÞÞ
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Grupaj  informaþional PRIMÃRIA 
VECHE VA FI NOUÃ!  PPrriimmããrriiaa  MMiizziill  oorrggaanniizzeeaazzãã

llaa  CCeennttrruull  CCuullttuurraall  „„AAddrriiaann  PPããuunneessccuu””,,
„„ªªccooaallaa  ddee  ddaannss  ppeennttrruu  aadduullþþii””,,  îînncceeppâânndd
ccuu  ddaattaa  ddee  2288  aapprriilliiee  22001122,,  oorreellee  1144..0000..
PPrrooffeessoorr  SSiinnccrrããiiaann  CCrriissttiinnaa..

VVeeþþii  aavveeaa  ooccaazziiaa  ssãã  vvãã  rreellaaxxaaþþii  ppee  rriittmmuurrii
ddee  ddaannssuurrii  ccaa::  CChhaa-CChhaa,,  SSaammbbaa,,  QQuuiicckk-
sstteepp,,  VVaallss,,  TTaannggoo,,  ddaarr  ººii  aalltteellee..  
ÎÎnnddrrããzznniiþþii  ppeennttrruu  oo  vviiaaþþãã  mmaaii  ffrruummooaassãã,,
ddaannssâânndd!!

  JJooccuull  ppee  ttaabbllaa  ccuu
6644  ddee  ppããttrrããþþeellee  nnuummiitt  ººaahh  aa
îînncceeppuutt  ssãã-ii  aattrraaggãã  ddiinn  ccee  îînn  ccee
mmaaii  mmuulltt  ppee  ccooppiiii,,  ttiinneerreett,,  ddaarr
ººii  ppee  cceeii  ttrreeccuuþþii  ddee  pprriimmaa
ttiinneerreeþþee..  AAssttffeell,,  îînn  oorrggaanniizzaarreeaa
CCeennttrruulluuii  CCuullttuurraall  „„AAddrriiaann
PPããuunneessccuu””  ddiinn  MMiizziill,,  ssããmmbbããttãã
1100  mmaarrttiiee  aa..cc  aa  aavvuutt  lloocc  uunn
iinntteerreessaanntt  ººii  ppuutteerrnniicc  ssiimmuullttaann
ddee  ººaahh,,  ooffeerriitt  ddee  mmaaeessttrruull
FF..II..DD..EE,,  BBaarrbbuu  NNeeccuullaaii,,  ccoomm-
ppoonneenntt  aall  eecchhiippeeii  PPeettrroolluull
PPllooiieeººttii,,  mmuullttiippllãã  ccaammppiiooaannãã
nnaaþþiioonnaallãã,,  aaccttuuaallmmeennttee  iinn-
ssttrruuccttoorr-  ccoooorrddoonnaattoorr  llaa  cceerrccuull  ddee  ººaahh  ccee
ffuunnccþþiioonneeaazzãã  llaa  MMiizziill..  CCeeii  1133  pprroottaaggoonniiººttii::
PPooppaa  RRããzzvvaann,,  SSoorraa  AAlleexxaannddrruu,,  CCrriivvããþþ
MMiihhaaii,,  PPããdduurree  SSoorriinn,,  RRoommaann  SSoorriinn,,  IIaaccoobb
CCoonnssttaannttiinn,,  LLaazzããrr  NNiiccoollaaee,,  DDrraaggnneeaa  SSttee-
lliiaann  ººii  AAnngghheell  MMiirrcceeaa,,  aauu  jjuuccaatt  ccuu  mmuullttãã
aammbbiiþþiiee  ººii  ddããrruuiirree  ddiiffeerriittee  vvaarriiaannttee  aallee  mmii-
nnuunnaattuulluuii  ssppoorrtt,,  sspprree  ddeelleeccttaarreeaa  cceelloorr

pprreezzeennþþii..
DDoommnnuull  pprriimmaarr  EEmmiill  PPrrooººccaann  aa  aavvuutt  uunn
mmeessaajj  ddee  ttrraannssmmiiss  ttuuttuurroorr  ººccoolliilloorr,,  ppeennttrruu
iimmpplliiccaarreeaa  aacceessttoorraa  llaa  îînnssccrriieerreeaa  ccââtt  mmaaii
mmuullttoorr  ccooppiiii  llaa  aacceesstt  ccuurrss,,  mmaaii  aalleess  ccãã
ººaahhuull  eessttee  uunn  ssppoorrtt  ccaarree  ssee  ppaarree  ccãã  pprriinnddee
ffooaarrttee  bbiinnee  llaa  ccooppiiii,,  eeii  ssuunntt  îînnccããnnttaaþþii  ººii  aarr  ffii
uunn  lluuccrruu  mmeerriittooss  ccaa  aacceesstt  ssppoorrtt  ssãã  ffiiee  iinnttrroo-
dduuss  ccaa  mmaatteerriiee  ddee  îînnvvããþþããmmâânntt..  

  PPeennttrruu  zziiuuaa  ddee  88  MMaarrttiiee,,
PPrriimmããrriiaa  MMiizziill  aa  oorrggaanniizzaatt  ssââmmbbããttãã,,  1100
mmaarrttiiee,,  uunn  mmiinnuunnaatt  ssppeeccttaaccooll  aarrttiissttiicc
„„FFeemmeeiiaa  ––  UUnniivveerrss  ººii  ccuullooaarree””..

SSppeeccttaaccoolluull  aa  îînncceeppuutt  llaa  oorreellee
1100..0000  ººii  aa  þþiinnuutt  mmaaii  bbiinnee  ddee  ddoouuãã  oorree  îînn

ccaarree  ccooppiiii,,  mmaarrii  ººii  mmiiccii,,  ddee  llaa  cceerrccuurriillee::
ccaannttoo  ppooppuullaarr,,  ccaannttoo  mmuuzziiccãã  uuººooaarrãã,,
ddaannss  mmooddeerrnn,,  ddaannss  ppooppuullaarr,,  ppiiaann,,  oorrggãã,,
ººii-aauu  eexxpprriimmaatt  pprriinn  mmuuzziiccãã,,  ddaannss  ººii
ppooeezziiee,,  ddrraaggoosstteeaa  ººii  ggrraattiittuuddiinneeaa  lloorr  ppeenn-
ttrruu  ttooaattee  mmaammeellee  ddiinn  lluummee..  SSaallaa  aarrhhii-

pplliinnãã  ddee  eelleevvii,,  pprrooffeessoorrii,,
ppããrriinnþþii  ººii  bbuunniiccii  aa  ffããccuutt
aattmmoossffeerraa  ººii  mmaaii  ffrruu-
mmooaassãã..  PPee  llâânnggãã  aattmmooss-
ffeerraa  ppllããccuuttãã  ppee  ccaarree  aa-
cceeººttii  mmiinnuunnaaþþii  ccooppiiii  aauu
ccrreeeeaatt-oo  ppeennttrruu  mmããmmii-
cciillee  lloorr  ººii  ttooaattee  mmããmmiicciillee
ddiinn  lluummee,,  aa  aavvuutt  lloocc  ººii  oo
pprreezzeennttaarree  AAVVOONN,,  ttoott
ppeennttrruu  mmããmmiiccii  bbiinneeîînnþþee-
lleess!!  OO  zzii  ssuuppeerrbbãã  ººii  mmoo-
mmeennttee  ddee  nneeuuiittaatt!!

  VVãã  rreeaammiinnttiimm  ccãã  llaa  eettaajjuull
ppiieeþþiiii  ggããssiiþþii  aarrttiiccoollee  ddee  îîmmbbrrããccããmmiinnttee,,
îînnccããllþþããmmiinnttee,,  aacccceessoorriiii,,  jjuuccããrriiii  eettcc..    

SSttaanndduurriillee  ppee  ccaarree  llee  ººttiiaaþþii  aaffaarrãã  ssee  aaffllãã
aaccuumm  llaa  eettaajjuull  nnooiiii  ppiieeþþee!!

  BBiibblliiootteeccaa
oorraaººuulluuii  MMiizziill  ccee
ccuupprriinnddee  ººii  cceennttrruull
„„BBiibblliioonneett””  ººii-aa  îînnccee-
ppuutt  aaccttiivviittaatteeaa  îînnccee-
ppâânndd  ccuu  lluunnaa  mmaarrttiiee,,
aa..cc    ººii  vvãã  ppuunnee  llaa  ddiissppoozziiþþiiee
ccããrrþþii  ººii  cceennttrruull  ddee  ccaallccuullaa-
ttooaarree  aaffllaattee  îînn  pprrooggrraammuull
„„BBiibblliioonneett””..  

SSeeddiiuull  ssee  aaffllãã  llaa
CCeennttrruull  CCuullttuurraall  „„AAddrriiaann
PPããuunneessccuu””  MMiizziill..

Luni  9  aprilie  2012,  înprezenþa  domnului  primar  EmilProºcan  ºi  a  unor  oaspeþi  deose-biþi,  a  avut  loc  dezvelirea  bustu-lui  marelui  poet  AdrianPãunescu,  amplasat  în  parcul  dinfaþa  policlinicii..
La  acest  eveniment  aufost  prezenþi  toþi  iubitorii  depoezie  care  au  îmbrãþiºat  aceastãiniþiativã..  

Primãria oraºului Mizil a demarat
proiectul “Consolidare ºi modernizare
sediu Primãrie Oraº Mizil”, finanþat de
Banca Internationalã pentru Reconstrucþie
ºi Dezvoltare (BIRD) ºi  bugetul local.

Clãdirea Primãriei vechi va fi
consolidatã, modernizatã ºi refuncþiona-
lizatã. Imobilul, care la momentul lansãrii
proiectului avea un singur nivel, se va
transforma într-un imobil subsol + parter +
mansardã, pãstrându-ºi aspectul din punct
de vedere arhitectural, dar crescând
suprafaþa utilã de la 378 m2 la 670 m2.

Clãdirea va funcþiona ca sediu al
Primãriei, la subsol va avea spaþii admi-
nistrative ºi de depozitare, la parter vor
funcþiona birouri din diverse departamente
ale Primã-
riei, iar în
podul man-
sardat vor fi
amenajate
birouri, sãli
de ºedinþe ºi
un spaþiu
special pen-
tru confe-
rinþe. 
Finisajele
vor fi în
concordanþã
cu specifi-
cul arhitec-
turii de sf.
de sec XIX,
iar sisteme-
le pentru în-
cãlzire ºi iluminat vor din cele mai mo-
derne ºi eficiente. 

“Proiectul urmãreºte consoli-
darea, extinderea, modernizarea, dar ºi
punerea în valoare a monumentalitãþii ºi
arhitecturii clãdirii, care a fost ºi trebuie sã
rãmânã un jalon urbanistic de excepþie, dar
ºi un reper spiritual în istoria localitãþii
noastre! 

Edificiul, supus acum acestor
minuþioase operaþiuni de “revitalizare”, a
fost propietatea lui Leonida Condeescu,
primarul Mizilului de acum aproximativ
100 de ani. Este cel care a reuºit sã
opreascã un minut  expresul de Berlin în
staþia CFR Mizil ºi sã scrie pe tãbliþele
vagoanelor Bucureºti-Breslau, via Mizil,
dar ºi cel care avea sã elaboreze ºi sã punã
în aplicare primul plan urbanistic al
oraºului, distrus în proporþie de peste 70%
de un incendiu devastator la 13 septembrie
1866 (primarul de atunci, Matei Jaravete,
fiind alungat de localnici pentru cã nu s-a
organizat pentru astfel de situaþii cu sufi-
ciente sacale de apã).
Plinã de istorie este aceastã clãdire!

Ioan Luca Caragiale, marele dra-
maturg, era un obiºnuit al acestei case,
vizitele lui aici devenind, la un moment
dat, ceva firesc. Încurajat de Caragiale,
Condeescu reuºeºte sã-ºi realizeze un vis
mai vechi, construind un teatru! Arhi-
tectura balconului ºi a lojelor fiind realiza-
tã  în stil clasic, deosebit de frumoasã.
Finanþarea nu a fost din partea statului, ci
de la un înstãrit al vremii, pe nume Plutar
Mareº.

Matei Eminescu, fratele Lucea-
fãrului, a fost de nenumãrate ori în aceastã
casã! Aici a cunoscut-o pe sora primarului,
Ana Condeescu, cu care de altfel s-a ºi
cãsãtorit, având împreunã 4 copii. Deci,
patru din nepoþii lui Mihai Eminescu sunt
mizileni!

Tot aici, în casa sa primitoare,
Leonida Condeescu a avut ca oaspeþi pe C.
Dobrogeanu-Gherea, N. Grigorescu,
George Ranetti ºi multe alte personalitâþi
ale vremii, ceea ce dovedeºte aplecarea
primarului de atunci spre cultul intelectu-
alitãþii ºi personalitãþilor de renume.
Astfel, Mizilul a devenit cunoscut, apreci-
at, respectat, creionându-i-se astfel ade-
vãrata personalitate. Am convingerea cã
cele întâmplate în acea perioadã, au stârnit
curiozitãþi ºi interes ºi pentru alte perso-
nalitãþi de mai târziu, un exemplu fiind  cel
al lui Geo Bogza, care avea sã declare în
1938 cã unul din visele sale a fost sã
viziteze Mizilul!

Un gest extraordinar mi se pare a

fi cel fãcut de cãtre Leonida Condeescu,
care a lãsat Mizilului,  prin testament, casa
în care a locuit, spre a fi Primãrie! Un gest
care vorbeºte de la sine despre senti-
mentele afective ºi de preþuire pe care le-a
avut pentru Mizil ºi oamenii de aici! 

ªi din aceste motive acest proiect
vine ca un act de dreptate pentru multa
istorie ascunsã în tãcerea acestei clãdiri! 

Este multã istorie ºi în locurile în
care noi locuim acum, de aceea vã sugerez
sã încercãm sã publicãm istoria Mizilului
nostru în POªTALIONUL! Este o istorie
interesantã, sunt adevãruri despre cei ce au
trãit înaintea noastrã, fapte cu care trebuie
în mod normal sã ne mândrim ºi care tre-
buie sã fie scoasã la lumina cunoaºterii!”,
ne-a declarat dl primar Emil Proºcan.

Mai trebuie adãugat faptul cã s-a
avut în vedere pãstrarea ºi renovarea tutu-
ror elementelor originale de arhitecturã
interioarã ºi exterioarã, astfel încât imo-
bilul, la final, sã fie identic cu cel iniþial. 

În situaþii de urgenþã, clãdirea va
deveni cartier general al Comitetului pen-
tru situaþii de urgenþã, birourile fiind tran-
sformate în spaþii adecvate acestui scop:
de la spaþii pentru depozitarea ºi distribuþia
de apã ºi alimente, spaþii pentru acordarea
de prim ajutor ºi spaþii pentru desfãºurarea
întâlnirilor Comitetului pentru situaþii de
urgenþã. 

S-au avut în vedere amenajãrile
unor reþele de comunicaþie specifice situ-
aþiilor de urgenþe, inclusiv un sistem de
alertare ºi transmisiuni date, în condiþiile
manifestãrii efectelor unor evenimente
dezastruoase.

Valoarea proiectului de conso-
lidare ºi modernizare este de 1.460.423,31
lei, iar termenul de finalizare a lucrãrilor
este 31 august 2012. 

CCrriissttiinnaa  CCOOLLÞÞ
Paginã realizatã de
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În data de 03.04 ºi 04.04 partici-
paþi ai  Ligii Tineretului Creºtin Ortodox
din Mizil, împreunã cu: elevii clasei a 9-a
din cadrul Liceului “Grigore Tocilescu” -
coordonator

Istrate Constantin, elevii clasei a 7-a de la
ªcoala „Sfânta Maria”- coordonator Niþu
Virgil ºi elevii clasei a 6-a a  ªcolii nr. 1-

coordonator Florin Brânzoi, au
purces la plantarea altor 350 de
pomi (salcâmi ºi plopi ameri-
cani) în zona Han, locul de
lângã biserica nou construitã ºi
stadionul oraºului Mizil. 

Acþiunea de plantare s-a

realizat în colaborare cu Centrul
Europe Direct Mizil, care s-a
ocupat de achiziþionarea acestor
pomi ºi cu finanþarea directã a
Primãriei oraºului Mizil.

Încercaþi sã rupeþi o orã ºi jumãtate din timpul 
dumneavoastrã liber, pentru un film.

Intrarea este gratuitã Primar Emil PROªCAN

Telefon
0769 610 015

Executãm la comandã:  
ziare, reviste, agende,

postere, calendare, 
tipizate, formulare 

financiar - contabile

VÃ AªTEPTÃM!
În  cadrul  unor  manifestãri  culturale  organizate  de

Primãria  Mizil,  vã  invitãm  la  un  regal  de  filme  care  vor  rula  pe
scena  Casei  de  Culturã  Mizil,  în  ziua  de  vineri  a  fiecãrei  sãp-
tãmâni,  începând  cu  orele  18.00.

Filmele  prezentate  sunt  selectate,  respectând  criteriile
calitative  cultural  artistice  ºi  educative,  iar  instalaþia  de  proiecþie
ºi  sonorizare  este  de  ultimã  generaþie.  Nu  rataþi  aceastã  ocazie  de
a  face  o  incursiune  în  astfel  de  lumi,  altfel  de  vieþi,  având  ocazia
sã  vã  relaxaþi  ºi  sã  vã  îmbogãþiþi  spiritual.  În  salã  se  impune
respectarea  normelor  elementare  de  conduitã  ºi  disciplinã.

Programul  filmelor  ce  urmeazã  a  fi  proiectate  se  gãseºte
afiºat  la  Casa  de  Culturã  Mizil.

A ÎNFLORIT 
MMMMAAAAGGGGNNNNOOOOLLLLIIIIAAAA!

Plantarea de pomi continuã

PPrriinn  zziidduurrii  îînnnneeggrriittee,,  pprriinn  iizzuull  uummeezzeelliiii,,
AAll  mmoorrþþiiii  rreeccee  ssppiirriitt  ssee  ssttrreeccuurrãã-nn  ttããcceerree;;
UUnn  ssiinngguurr  ggllaass  îînnggâânnãã  ccuuvviinntteellee  ddee  mmiieerree,,
ÎÎnncchhiissee  îînn  ttrraattaajjuull  ssttrrããvveecchhiiii  eevvaanngghheelliiii..

CC-uunn  mmuucc  îînn  mmâânnii  mmooººnneeaagguull  ccuu  bbaarrbbaa  ccaa  zzããppaaddaa,,
DDiinn  ccããrrþþii  ccuu  ffiillee  uunnssee  nnoorroodduull  îîll  îînnvvaaþþãã,,
CCãã  mmooaarrtteeaa  ee  îînn  lluuppttãã  ccuu  vveecciinniiccaa  vviiaaþþãã,,

CCãã  ddee  ttrreeii  zziillee-nnvviinnggee,,  ccuummpplliitt  mmuunncciinndduu-ººii  pprraaddaa..

OO  mmuuzziiccãã  aaddâânnccãã  ººii  pplliinnãã  ddee  bbllâânnddeeþþee
PPããttrruunnddee  ttâânngguuiiooaassãã  ppuutteerrnniicciillee  bboollþþii::

""PPiieeiirreeaa,,  DDooaammnnee  ssffiinnttee,,  ccããzzuu  îînn  oorriiccee  ccoollþþ,,
ÎÎnnvveenniinnâânndd  pprree  îînnssuuººii  iizzvvoorruull  ddee  vviieettee,,

NNiimmiiccaa  îînnaaiinnttee-þþii  ee  oommuull  ccaa  uunn  ffuullgg,,
SS-aacceesstt  nniimmiicc  îîþþii  cceerree  oo  rraazzãã  mmâânnggããiiooaassãã,,
ÎÎnn  ppââllccuurrii  ssuunnããttooaarree  ddee  ppllâânnsseettee  dduuiiooaassee

AA  nnooaassttrree  rruuggii,,  PPããrriinnttee,,  oorrggaanneelloorr  ssee  ssmmuullgg""..

AAppooii  ddiinn  nnoouu  ttããcceerree,,  ccuuttrreemmuurr  ººii  ssffiiaallãã
ªªii  nneeggrruull  îînnttuunneerriicc  ssee  ssppeerriiee  ddee  ººooaappttee......

DDoouuããsspprreezzeeccee  ppaassuurrii  rrããssuunnãã......  mmiieezz  ddee  nnooaappttee......
DDeeooddaattãã-nn  nneeggrree  zziidduurrii  lluummiinnaa  ddãã  nnããvvaallãã..

UUnn  ccllooccoott  lluunngg  ddee  ggllaassuurrii  vvuuii  ddee  bbuuccuurriiee......
CCoolloo-nn  aallttaarr  ssee  uuiittãã  ººii  pprreeooþþii  ººii  ppooppoorr,,

CCuumm  ddiinn  mmoorrmmâânntt  rrããssaarree  CChhrriissttooss  îînnvviinnggããttoorr,,
IIaarr  iinniimmiillee  ttooaattee  ss-uunneesscc  îînn  aarrmmoonniiee::

""CCâânnttããrrii  ººii  llaauuddee-nnããllþþããmm
NNooii,,  ÞÞiiee  uunnuuiiaa,,

PPrriimmiinndduu-ll  ccuu  ppssaallmmee  ººii  rraammuurrii,,
PPlleeccaaþþii-vvãã  nneeaammuurrii,,
CCâânnttâânndd  AAlleelluuiiaa!!

CChhrriissttooss  aauu  îînnvviiaatt  ddiinn  mmoorrþþii,,
CCuu  cceetteellee  ssffiinnttee,,

CCuu  mmooaarrtteeaa  pprree  mmooaarrttee  ccããllccâânndd-oo,,
LLuunniinnaa  dduuccâânndd-oo

CCeelloorr  ddiinn  mmoorrmmiinnttee!!""

MMiihhaaii  EEmmiinneessccuu  

|nvierea


	pag buna1
	pag buna2
	pag buna3
	pag buna4
	pag buna5
	pag buna6
	pag buna7
	pag buna8
	pag buna9
	pag buna10
	pag buna11
	pag buna12

