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Editorial

O prim var cu speran e

Prim vara este un anotimp cu mare
semnifica ie pentru tot ciclul vie ii. Înseamrena tere, trezire la via i bucurie.
Acest început de an este îns pu in mai
greu decât de obicei. În aceast prim vatrebuie s ne redescoperim puterea de
a trece peste greut i, oricare ar fi ele i s
ie im înving tori. De aceea, ca primar, dar

mai ales ca membru al acestei comunit i,
îi sf tuiesc pe to i oamenii s r mân uni i,
cu încredere în Dumnezeu, c i acest an
mai dificil va trece i va l sa în urm doar
o amintire a necazurilor. Criza economic
i celelalte probleme pot fi dep ite prin
munc i r bdare. Fie ca aceast prim var s aduc atât în sufletele, cât i în

min ile noastre, un suflu
nou i proasp t plin de
speran . Nu în ultimul
rând vreau s le urez
tuturor doamnelor i
domni oarelor un sincer
La Mul i Ani cu ocazia Lunii M
orului.
Al dumneavoastr prieten i primar,
Gheorghe Popa
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Cu ocazia
rb torilor
prim verii,
primarul i
consilierii locali ureaz
tuturor doamnelor i
domni oarelor un sincer
LA MUL I ANI
i clipe fericite al turi
de cei dragi!
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A început efectuarea
cadastr rii gratuite

Reduceri pentru cet enii care
pl tesc taxele i impozitele pân
la 31 martie 2010
CMYK
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A început efectuarea
cadastr rii gratuite
nurilor extravilane (fiecare cet ean va ti
unde are bucata de teren) definitv i nu vor
mai exista probleme de suprapuneri sau
neîncadr ri în teren. Astfel, se va face i
clarificarea propriet ilor de inute cu care
figureaz fiecare cet ean la serviciul taxe
i impozite.

Administra ia local a comunei Mischii
a hot rât ca s pt mânal doi reprezentan i
ai Oficiului de Cadastru i Publicitate Imobiliar s se deplaseze în localitate. În luna
martie, cet enii vor fi în tiin i s se prezinte la prim rie unde vor fi realizate fi ele
de interviu. Aceste fi e vor cuprinde datele tehnice, juridice ale imobilelor i asupra
propriet ilor de inute de cet eni. De re inut, c aceste fi e de interviu vor fi întocmite chiar dac cet enii nu se prezint la
reprezentan ii OCPI. În urma realiz rii
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acestei lucr ri fiecare cet ean care are în
proprietate bunuri va scuti o sum destul
de important prin realizarea cadastrului
gratuit. Înregistrarea în cadastru i în cartea funciar se va face în mod gratuit. În
urma efectu rii cadastrului se vor putea
deschide i succesiunile legate de mo teniri care pân acum nu au putut fi deschise
datorit costului mare care presupunea inventarierea terenului. În urma efectu rii
cadastrului se va putea vinde i cump ra
mult mai u or. Se va clarifica situa ia tere-

Pentru o bun desf urare a
lucr rilor de Cadastru General
Gratuit a fost întocmit i un grafic
privind planul de activit i pe anul
2010, din care reamintim câteva
etape:
- fi a de interviu:
31.03.2010
- colectarea datelor din teren i
integrarea acestora:
29.04.2010-29.07.2010
- întocmirea documentelor tehnice:
30.07.2010-30.08.2010
- verificarea i actualizarea documentelor tehnice:
30.08.2010-30.09.2010
- publicarea documentelor tehnice i
solu ionarea contesta iilor:
1.10.2010-22.11.2010
- modificarea documentelor tehnice
(în cazul contesta iilor):
23.11.2010-6.12.2010
- deschiderea documentelor oficiale
de eviden a imobilelor (înscrierea
în cartea funciar ):
7.12.2010-17.12.2010
Aceast lucrare se va întinde i pe parcursul anului 2011-2012.

Pietruirea drumurilor agricole
Un alt proiect pe care
prim ria inten ioneaz s -l
depun este pentru pietruirea drumurilor agricole, în
acest fel accesul în câmp se
va face foarte u or i pe
toat durata anului. Valoarea
acestui proiect este de 1
milion de euro, suma fiind în
totalitate acoperit din
fonduri europene. “Consider
aceasta este datoria
primarului în mod special,
de a asigura dezvoltarea
comunit ii locale prin
realizarea de proiecte i
atragerea de fonduri europene în comun ”, sus ine
primarul comunei Mischii.
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Cabinet medical gata
de inaugurare
medical i gr dini a din satul Mlec ne ti. În acest an,
autorit ile locale din comuna Mischii au reu it s realizeze o dorin foarte mare
a cet enilor din satul Mlene ti, aceea de a avea cât
mai aproape un cabinet medical la care s apeleze ori
de câte ori este nevoie, pentru a- i trata problemele de
tate.
În acest cabinet medical
va activa un medic, foarte
bine preg tit iar programul
dispensarului va fi zilnic. În
ceea ce prive te spa iul i
calitatea realiz rii acestui
dispensar trebuie tiut c sa lucrat la standarde foarte bune, pentru a se
putea oferi serviciile dorite cet enilor din satul
Mlec ne ti. În cursul acestui an autorit ile locale, au în vedere realizarea unui alt cabinet medical i în satul C line ti, datorit faptului c acolo se afl foarte mul i cet eni b trâni care nu se
pot deplasa. Prim ria comunei Mischii mai are
dou proiecte depuse pentru evaluare, proces
care va avea loc la sfâr itul lunii februarie i în
care sunt cuprinse asfaltarea drumului, extindere gard Motoci i realizarea unor spa ii verzi.
“Sper, i sunt convins, c toate vor ie i a a cum neÎn luna martie, a a cum am am propus, aveam anse foarte mari de a ob ine
spus i în numerele anterioare, acest proiecte. A a cum spuneam i în alte numere
se va deschide oficial cabinetul ale ziarului, în luna martie va avea loc o selec ie pentru

proiectul privind realizarea unor spa ii verzi. Am mari
speran e c vom ob ine finan area, dar despre aceste
dou proiecte vom vorbi în num rul urm tor”, a declarat primarul localit ii.

De vorb cu cet enii:

Reporter: Ce p rere ave i despre
domnul primar?
Nat Haralambie: Am o p rere foarte
bun , este foarte activ, a e cut multe pentru aceast comun .
Rep: Cu ce probleme v confrunta i?

N.H: Am avut probleme cu inunda iile,
dar totul a intrat în normal pentru c au fost
cute canaliz ri
Meil Ion: Domnul primar a f cut
multe i sper m s î i dea interesul pentru
comun la fel de mult ca i pân acum.
Lupescu Iona: De când a câ tigat

postul de primar al acestei comune, tot ce
dânsul i- a propus a f cut. Sper ca i în
continuare s poat realiza tot ce î i va propune.
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Alcoolul, o vitamin
prost în eleas

Alcoolul este folosit concomitent ca aliment i ca substanpsiho-activ . Ca aliment are
valoare nutritiv prin puterea
caloric i substan ele ce interfereaz cu procesele metabolice. Ca substan psiho-activ
este sedativ. El nu este perceput ca un drog ci ca parte integrant din via , cultur i economia noastr .
Cantitatea consumat face
din alcool aliment sau drog. Statistic, între 10-15% din popula ie
are la un moment dat în via o
problem legat de consumul de
alcool, iar 20-40% se adreseaz
unui medic.
Doza de alcool considerat
inofensiv pentru un om s tos este conform recomand rilor Organiza iei Mondiale a S ii de 7 grame alcool pur/zi.
20 grame alcool pur = 500
ml bere/200 ml vin/40 ml b utuspirtoas
(1 unitate de alcool)

Se consider consum moderat: - b rba i: 2 unit i/zi
- femei: 1 unitate/zi
- persoane peste 65 ani:
1 unitate/zi
Se consider consum cu risc:
- b rba i: peste 14 unit i/s pt mân
- femei: peste 7 unit i/s pmân .
Alcoolemia reprezint cantitatea de alcool pur din 1l de
sânge . De exemplu 1‰ = 1 ml
alcool pur în 1 litru de sânge.
Ea depinde de greutate, sex,
perioada de timp în care s-a consumat alcoolul.
- 5-10% din alcool se elimin prin pl mâni, urin , transpira ie ;
- 90-95% este prelucrat de
ficat ;
- într-o or se elimin 7-10
grame alcool, ceea ce înseamn
o sc dere a alcoolemiei cu 0,15
‰ / or .

Efectul general al alcoolului
asupra organismului este acela
de toxic celular:
· la nivelul sistemului
nervos produce distrugerea neuronilor, atrofie cortical ;
· la nivelul aparatului cardio-vascular determin miocardiopatie, hipertensiune arterial ;
· la nivelul aparatului digestiv produce steatoza hepati, hepatita cronic , ciroza hepatic , gastrita cronic , reflux
gastro-esofagian, malabsorb ie
intestinal ce duce la denutri ie,
pancreatita acut i cronic ;
· la nivelul extremit ilor
membrelor produce parestezii,
furnic turi, amor eli, tremur turi;
· determin impoten a .
Cel mai afectat organ este
ficatul, dar cel mai important organ afectat este creierul, întrucât celulele nervoase distruse nu
se regenereaz , la fiecare consum de alcool distrugându-se
câteva mii de celule. În timp, sunt
afectate func iile psihice, scade
capacitatea de concentrare, se
modific discern mântul, starea
de dispozi ie.
Consumatorii de alcool care
beau excesiv, zilnic, perioade
lungi, devin dependen i. La aceste persoane, lipsa alcoolului creeaz o stare de r u cu gre uri,
rs turi, transpira ii, tremur turi, fric , nelini te i chiar convulsii. Aceast stare se nume te sevraj, care este grav i poate duce chiar la moarte. Este o
urgen medical ce se trateaz
în spital .
Alcoolismul este o maladie
fizico-psihic complex . Exist
posibilitatea ca orice individ cu
anumite tr turi fizice i psihice, într-o situa ie conflictual i
legat de o anumit atitudine fa
de via , s ajung la consum
exagerat de alcool.
La baza producerii dependen ei de alcool nu stau anumi i factori determinan i, ci numai factori predispozan i:
- cauze ereditare: alcoolismul nu se mo tene te, dar copiii
din familiile de alcoolici au un risc
de 4 ori mai mare de a deveni

dependen i; mo tenirea social :
condi ii, obiceiuri, pe care i cu
care cre tem, dar ele nu sunt
neap rat normale;
- cauze psihice: atitudinea
fa de via = nesiguran a de
sine, dependen a de ceilal i, capacitatea redus de a suporta
nepl ceri sau e ecuri, refularea
sentimentelor, starea de confort
psihic redus;
- cauze profesionale : angaja ii care nu au un program de
lucru bine stabilit, angaja ii din
construc ii, produc torii i distribuitorii de b uturi alcoolice,
omerii, femeile f serviciu;
- cauze educa ionale: copiii
nesupraveghea i sau din contr ,
copiii r sf i i cu sita ie material foarte bun ;
- cauze conflictuale: în familie, la locul de munc ;
- cauze sociale: atitudinea
opiniei publice denot o larg acceptare a consumului exagerat
de alcool la s rb tori, petreceri;
în schimb, nu se ofer sprijin alcoolicilor care încearc s revila normalitate.
În practic , o mare parte din
afec iunile pentru care se prezint pacien ii la cabinetul medical, e legat de consumul exagerat de alcool. Regimul igienodietetic ce face parte din tratamentul zilnic nu contraindic consumul de alcool în cantit i mici
la toate afec iunile. Totul ine de
modera ie i de consecven în
respectarea tratamentului. O
problem o constituie consumul
de alcool la copiii nesupraveghea i. Aten ie, p rin i!
Alcoolismul este o boal la fel
de grav ca orice alt boal cronic i de aceea, trebuie recunoscut i acceptat de pacient,
medic i familie. Tratamentul se
începe sub supraveghere în spital, se continu la domiciliu,
având sprijinul permanent al familiei.
Sunt pacien i care au spus
“NU” alcoolului i ast zi sunt
to i.
Sunt a tepta i la cabinet to i
cei care vor s fac primul pas
în tratament.
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Proiect
european
pentru
crearea
unui
parc solar
fotovoltaic
Existen a acestui proiect const în executarea unui parc fotovoltaic care va produce curent electric, puterea sa fiind de 12 MWh. Pentru realizarea acestui parc este
necesar o suprafa de 1,6 ha la o putere
de 1megawatt/h. Acest proiect va fi creat
pe domeniul public i amplasat pe islazul
din punctul, numit popular „Peretul” i pân
la limita propriet ilor din Vi ina. Beneficiile acestui parc sunt foarte mari, în primul

rând el va produce energie pentru asigurarea consumului unit ilor apar inând domeniului public (prim rie, coli, c min cultural, cabinete medicale, iluminat public), toate

aceste unit i vor beneficia de curent gratuit. Prin realizarea acestui parc se vor crea
i locuri de munc .
Pentru întocmirea documentelor necesare prim ria nu va pl ti nici un ban, acestea fiind pl tite conform contractelor dup
ob inerea finan rii proiectului. Realizarea
proiectului se face în proportie de 98% cu
bani europeni si numai 2% contribu ie local . Prin realizarea proiectului de cre tere a competitivit ii economice, autorit ile
locale sper s evite anumite cheltuieli, pl i,
subven ii, legate de consumul de energie
electric .
În România, nu exist la acest moment
câmpuri amenajate cu serii de panouri fotovoltaice, care s genereze cantit i însemnate de energie electric solar , dar exist
în acest moment institu ii publice care utilizeaz în timpul verii energia solar , transformat în energie electric , pentru func ionare. Aceste încerc ri au ar tat cât de
necesare sunt preocup rile pentru ca elementele din strategia energetic na ional ,
cu privire la ponderea energiei regenerabile în consumul total de energie electric în
ar , aceste previziuni din strategiile na ionale, s aib con inut, substan , s nu fie
doar fantasme i deziderate.
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Salvarea noastr suntem chiar noi
Un mediu insalubru este un mediu nefavorabil s
ii noastre
De eurile menajere reprezint un deosebit
pericol în aspect sanitar-igienic i epidemiologic,
deoarece calea de formare a lor trece prin a eri urbane i rurale, starea sanitar a c rora depinde de cantitatea resturilor menajere, structura
i localizarea lor. „Fac un apel c tre to i cet enii,
în ceea ce prive te gunoiul menajer, care rezult
din activit ile gospod re ti, s fie distrus prin ardere iar restul, care nu permite acest lucru, s fie
depozitat într-o groap în cap tul gr dinii, deoarece gropile comunale de gunoi au fost închise.
În zilele urm toare pe la poarta fiec rui cet ean
vor trece persoane care vor încheia contracte de
ridicare a gunoiului. Rog to i cet enii s încheie
aceste contracte pentru suma de 8 lei pe lun ,
acesta urmând s fie ridicat de dou ori pe lun .
Dac cet enii vor în elege acest aspect se va
rezolva i problema gunoiului menajer i va deveni de domeniul trecului,” sus ine primarul comunei Mischii, Gheorghe Popa.

Activit i agricole de sezon
1. Fertilizarea culturilor senate în toamn
Grâul, orzul i rapi a, sem nate toamna au nevoie de fertilizare în timpul repausului vegetativ. Lunile ianuarie i februarie, datorit precipita iilor abundente sub form de ninsoare, lapovi i ploaie, dar i a temperaturilor extrem de sc zute, nu
au oferit gospodarilor momentul
optim de aplicare a îngr emintelor chimice cu azot. De aceea
este indicat ca imediat ce se poate ie i în câmp s se treac la
fertilizarea culturilor de toamn .
Trebuie amintit c un kilogram
de azot distribuit când trebuie
aduce pân la 21 Kg de grâu;
de aceea aplicarea azotului (sub
form de uree, azotat de amoniu sau nitrocalcar) merit investi ia i osteneala agricultorului.

Fiecare „fereastr ” bun de lucru, pentru cei care nu au reu it
î i are tot terenul, trebuie folosit în acest scop.
2. Preg tirea patului germinativ
Patul germinativ este stratul
de p mânt, gros de obicei de 510 cm, de la suprafa a solului cu
combinatorul sau grapa de discuri, pentru crearea de condi ii
optime pentru sem nat, încol irea semin elor, r rirea i cre terea plantelor.
Prin lucrarea de preg tire a
patului germinativ se urm re te:
- nivelarea terenului;
- restabilirea afân rii normale a solurilor;
- conservarea apei în sol –
care se face prin mobilizarea
superficial a acestuia, m run irea bulg rilor i întreruperea ca-

Material realizat de dr. ing. agronom Titu Bu u
pilarit ii dintre stratul de la su- grape cu discuri în agregat cu
prafa gros de 2-3 cm, care se grape cu col i reglabili i combiusuc , i restul solului care î i natorul, ca ultima lucrare înainte
streaz apa. Stratul de sol afâ- de sem nat.
nat de la suprafa , previne us3. Asigurarea cu semin e cercarea solului pe adâncime mai tificate
mare;
Folosirea semin elor de cali- combaterea buruienilor; tate, certificate i tratate repreefectul maxim este când buru- zint o verig important i gaienile sunt în faza tân , abia ranteaz ob inerea de produc ii
rite, iar solul este uscat;
care s mul umeasc ranul i
- sporirea eficacit ii erbi-i ofere i un venit suplimencidelor aplicate înainte de sem - tar (profit).
nat i a îngr mintelor chimice.
Folosirea de semin e de poPe terenurile arate din toam- rumb din p tul duce la ob inerea
, i dac solul este afânat, bine de produc ii mici, iar la final chelnivelat i cur at de buruieni, pri- tuielile pe uitatea de suprafa
vara se lucreaz cu grapa cu dep esc veniturile, ceea ce este
col i reglabili i apoi se seam - nerentabil. Sta iunea de Cerce. La aceast variant nu se tare – Dezvoltare Agricol imfolosesc erbicide volatile. Dac nic-Craiova, vine în sprijinul
terenul este tasat, neuniform i dumneavoastr cu urm toarea
îmburuienat, atunci se vor folosi ofert :

Specifica ie

Soiul

Tratament fungicid Pre vânzare
RON/Kg
1. S mân porumb
F376
Royal Flo
7,5
OLT
Royal Flo
7,5
Rapsodia
Royal Flo
7,5
Danubian
Royal Flo
7,5
F475M(3 LUNI) Royal Flo
7,5
2. S mân floarea soarelui Performer
Royal Flo
15,0
3. S mân lucern
Magnat-Baza
18,0
4. Orzoaic prim var
Consum
0,8
5. Ov z
Consum
0,8
6. Maz re
Vedea
1,4
Pre ul include T.V.A.
Tratamentul este cu fungicid.
Rela ii suplimentare la telefon: tel/fax 0251468159; mobil: 0765233012.

Realitatea Mischii-ului

7

Cur enia de primavar

Sub deviza
deviza “Bunul
“Bunul
Sub
gospodar îî ii face
face
gospodar
prim vara
vara cur
cur enie!”
enie!”
prim

Luna martie este luna în care
se demareaz cur enia de privar . Comuna Mischii se afl
ezat într-o zon capricioas
din punct de vedere al naturii,
cunoscut fiind faptul c vara sunt
lduri uscate, ploi toren iale,
vânt iar iarna este foarte grea.
“De i am avut o iarn foarte grea
consider c noi, ca i adminis-

tra ie public , ne-am f cut datoria, întrucât s-a putut circula pe
toate drumurile principale i laterale. Acest lucru s-a realizat
cu buldoexcavatorul din dotare
i cu ajutorul colegilor mei din
cadrul prim riei”, sus ine primarul comunei.
Dup îndep rtarea z pezii au
venit ploile iar foarte mul i cet -

eni au început s aib probleme
cu apele acumulate, acestora li
s-au inundat cur ile, dar nimeni
nu a cur at an urile. Acest lucru s-a întâmplat numai dup interven ia energic a primarului
i a celor de la ajutorul social.
“Vine prim vara i odat cu
ea i topirea z pezii, din acest
motiv doresc s apelez la to i
cet enii s dea dovad de spirit
gospod resc, de bun sim i s
treac la cur irea i efectuarea
an urilor acolo unde este cazul,
în fa a propriet ilor pe care le
de in. Este tiut faptul c , în baza
Legii 515/2002, nou , Consiliului Jude ean, dar i Consiliilor
Locale i Primarilor ne revin
obliga ii clare i precise în ceea
ce prive te organizarea, conducerea, îndrumarea, coordonarea
i controlul întregii activit i de
gospod rire i înfrumuse are a
localit ilor. Îns aceste obliga ii
nu ne împiedic dreptul de a avea
i ini iative de ordin gospod resc
i de a extinde aria preocup rilor care s dea un plus de cur enie i frumuse e habitatelor
comunitare. Tocmai de aceea,
am convingerea ferm c ini iativa noastr va g si ecoul cuve-

nit în rândurile cet enilor din
Mischii. Trebuie în eles faptul c
localitatea este foarte mare, întinderea drumurilor i a canalelor fiind de aproximativ 20-30
km, iar prim ria are în dotare
doar un singur buldoexcavator,
care nu va putea face fa pe
toat raza comunei.
Dac cet enii nu vor în elege c este nevoie i de sprijinul
lor, s-ar putea ca locuin ele acestora s fie inundate. Primul obiectiv ar fi constituirea, la nivelul
fiec rei localit i, a unor echipe
de voluntari la care s fie atra i
elevi, tineri iubitori ai naturii, gospodari de frunte, precum i ceeni care beneficiaz de ajutoare sociale în baza Legii nr.
416/2001. Apoi urmeaz promovarea ini iativelor i ac iunilor
cet ene ti pentru salubrizarea i
igienizarea satelor i drumurilor
comunale. Tot în cadrul aceleaia i ini iative intr cur area islazurilor comunale prin distrugerea i îndep rtarea arbu tilor
parazi i i mu uroaielor, strângerea i depozitarea vegeta iei uscate care obtureaz an urile i
canalele”, a mai declarat primarul comunei Mischii.
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Originea i simbolurile zilei de 8 martie,
rb toarea interna ional a femeii
munte, a venit gerul i ea i oile
au fost transformate în pietre.
Aceasta este una din legendele populare care explica “babele”, forma iuni stâncoase care
se g sesc în mun ii no tri.

Origini istorice
Descoperirile arheologice
arat c se celebra prima zi a
prim verii înc de acum 8000 de
ani. i pe vremea dacilor simbolurile prim verii erau confec ionate în timpul iernii i se purtau
doar dup 1 Martie. M
oarele erau atunci pietricele albe
i ro ii în irate pe o a . Alte surse ar tau c m
oarele constau în monede care erau atârnate de fire sub iri de lâna, negru cu alb. Tipul de moned , aur,
argint sau bronz indica statutul
social. Ele erau purtate pentru a
avea noroc i pentru a avea o
vreme bun .

tei, Dochia a crezut ca prim vara a revenit i a plecat cu turma
de oi pe munte. Urcând muntele, vremea s-a f cut frumoas ,
a ca Dochia a renun at, pe
rând, la cojoacele pe care le purta. Când a ajuns in vârf, vremea
s-a transformat în vifor i atunci
s-a ar tat M
or: “Vezi cât de
u este s stai în frig i umezeal ” a gr it el, “tu, cea care iai obligat fiica s spele haine în
râul înghe at.” Apoi a disp rut.
trâna a r mas singur pe

orul,
rb toare solar
orul este mai cu seama un simbol solar. El este un
simbol al Soarelui care a început s biruie amor eala i frigul
iernii si a c rui victorie clar va
fi marcat prin echinoxul de privar , când zilele vor deveni
mai lungi decât nop ile. M
orul nu se poart ca o juc rie sau
ca o podoab , el se poart cu
demnitate, ca un lucru sfânt.
„Cine voie te ca M
orul sa
aib efectul dorit, acela trebuie
-l poarte cu demnitate” (S. Fl.
Marian).
În trecut, fetele chiar trebuiau sa nu se lase seduse de fl i
cât timp purtau M
orul. Acest
obicei este un simbol al consacr rii sufletului acelei femei c tre
spiritualitate, c tre Con tiin a Divina simbolizat de Soare.
orul este un talisman,
aduc tor de s tate, bel ug, noroc, fericire, este o bucat de
Soare. Spiritul este considerat a
fi Scânteia Divin , parte din Spiritul Suprem a lui Dumnezeu Tal i în acest sens spiritul este
un Soare la scara microcosmi. Tocmai de aceea, M
orul era în vechime un ban de argint, care se prindea la gât sau

la mân cu un fir împletit din a
ro ie i alb . „Banul alb e simbolul Soarelui prim verii, pe care
toate popoarele lumii i-l închipuie alb, cu cai albi, cu haine
albe, cu arme albe, pentru ca albul este biruitor. M
orul se
leag ori înainte de r rirea
Soarelui sau mai bine deopotricu aceasta, i scopul lui este
sa aduci o jertf Soarelui, purtându-i cu tine chipul, cam cu
acela i rost cum purtam noi o
cruce ori un chip al lui Cristos în
sân. Printr-asta te faci prieten cu
Soarele, i-l faci binevoitor i- i
da ce-i st în putin ” (G. Co buc). Împletirea alb-ro ie a nurului se reg se te în steagul c lu arilor, la bradul de nunt , la podoabele junilor, la sambra oilor
i în multe alte obiceiuri str vechi.
Firul ro u semnific focul,
ldura Soarelui. Firul alb, iarna
care tocmai a trecut. Simbolistica cromaticii alb-ro u este una
arhetipala, semnificând in alchimie, prin roza alba i cea ro ie
unitatea contrariilor. La un mod
mai profund iarna care a trecut
a avut rolul ei tainic, de a oferi
naturii un r gaz de lini te, de interiorizare i de preg tire pentru
o noua etapa. Odat ce aceasta
preg tire a luat sfâr it, Soarele,
simbol al Con tiin ei Divine, se
manifest ca for activa, dinamica prin care poten ialit ile
acumulate sunt aduse la manifestare, la împlinire i la des vâr irea lor spiritual .

Ziua mamei
Ziua mamei se s rb torea înc de pe vremea zeilor din Olimp când exista un festival dedicat
mamei tuturor zeilor i zei elor pe nume Rhea în Grecia Antica. În 1910, la Copenhaga apare pentru
prima dat ideea zilei femeii când se s rb torea mi carea femeilor pentru egalitate în drepturi i
egalitate de anse. 7 ani mai târziu se na te i ziua de 8 Martie cu prilejul grevei muncitoarelor din
Sankt Petersburg.
Ziua femeii a fost recunoscut ca rb toare interna ional în 1977, devenind o tradi ie în
majoritatea rilor din Europa i în SUA, fiecare s rb torind-o a a cum o simte. Ziua de 8 Martie este
pe plan interna ional Ziua Femeilor Militante, a celor datorit c rora noi, femeile, avem drept de vot,
dreptul la proprietate, dreptul la educa ie, la divor , la asisten medical , la contracep ie. Dreptul de a
alege si de a spune Nu! Una dintre aceste ri este Anglia, unde pe 8 Martie au loc mar uri i întruniri
în memoria acestor Femei.
spândi i c ldur i iubire de ziua femeii i nu uita i c iubirea înnobileaz i face via a mai
frumoas al turi de cel lâng care vre i s tr i.

Legenda babei Dochia
O femeie b trân , Dochia,
avea o fiic vitreg pe care o ura.
Într-o zi de iarn geroasa, Dochia i-a dat o hain foarte murdar cerându-i s o spele la râu
pân devine alba ca z pada. Pe
sura ce o sp la, haina devenea tot mai neagr . Înghe at de
frig i cuprins de disperare, fata
plângea când a ap rut M isor,
un b rbat tân r care i-a oferit o
floare magic i a sf tuit-o s se
întoarc acas . Când a ajuns fata
acas , pânza era alba ca i neaorul este un obicei minunat de a oferi în special persoanelor de sex feminin sau copiilor la 1
ua. B trânei Dochia nu i-a venit Martie mici podoabe înso ite de un nur alb i rosu. De i la ora actual semnifica ia lui straveche s-a
î i cread ochilor. V zând pierdut în mare m sur , M
orul continu totu i s fie larg r spandit în zilele noastre.
floarea ro ie, prins în p rul fe-

Semnifica ia m

orului

Realitatea Mischii-ului

9

Calendar cultural
– februarie 2010
4 februarie – Cosniceanu, Maria (n.
1935), lingvist – 75 ani de la na tere;
- Neam u, Petre (n. 1950), dirijor60 de ani de la na tere
6 februarie - Gomoiu, Victor (1882-

Grigore
Vieru
1960), medic - 50 ani de la moarte;
7 februarie - Adler, Alfred (1870-1937),
doctor i psiholog austriac, fondator al colii
individuale – 140 ani de la na tee;
- Sinclair, Lewis (1885-1935), scriitor american, laureat al Premiului nobel pentru literatur (1930) – 125 ani de la na tere;
9 februarie - Berg, Alban (1885-1935),
compozitor austriac – 125 ani de la na tere;
- Coetzee, Joh Maxwell (n. 1940),

Jean
Negulescu

sciitor sud-african, laureat al Premilui Nobel
pentru Literatur (2003) – 70 ani de la na tere;
10 februarie - Carada, Eugeniu (18361910), scriitor, publicist, economist - 100 ani
de la moarte;
- Cebotari, Maria (19101949), cânt rea de oper – 100 ani
de la na tere;
12 februarie - Burghele, Theodor (1905-1977), medic chirurg i urolog, membru titular i pre edinte al
Academiei Române – 105 ani de la
na tere;
13 februarie - rare, Petru (n.
1935), poet - 75 de ani de la na tere;
- Shockley, William Bradford – (1910-1989), fizician i inventator american de origine britanic .
Împreun cu John Bardeen i Walter
Houser Brattain, Shockley a inventat
tranzistorul, inven ie pentru care cei
trei au primit în 1956 Premiul Nobel
pentru Fizic – 100 ani de la na tere;
14 februarie - Coroban, Vasile
(1910-1984), istoric i critic literar –
100 ani de la na tere;
- Cuciuc, Aserghei (n.
1940), pictor – 70 ani de la na tere;
- Garsin, Vsevolod (18551888), scriitor rus – 155 ani de la na tere;
- Vieru, Grigore (19352009), poet – 75 ani de la na tere;
15 februarie - Cirimpei, Victor – (n.
1940), folclorist – 70 ani de la na tere;
- Corbu, Haralambie (n. 1930), critic i istoric literar – 80 ani de la na tere;
- Maiorescu, Titu (1840-1917), filosof i critic literar – 170 ani de la na tere;
- Vestli, Anne Catrine (n. 1920),
scriitoare norvegian – 90 ani de la na tere;
16 februarie - Milo Ion (n. 1930), poet
– 80 ani de la na tere;
18 februarie - Gladkov, Gennadij (n. 1935),
compozitor rus – 75 ani de
la na tere;
- Romanescu,
Nicolae P. (1854-1931),
om politic – 156 ani de la
na tere;
19 februarie - Sorescu, Marin (1936-1996),
scriitor – 74 ani de la na tere;
20 februarie - Cibotaru, Arhip (n. 1935),
scriitor - 75 ani de la na Maria
tere;
21 februarie - Ziua Ilu

Titu
Maioescu
Interna ional a Limbii Materne;
22 februarie - Alexandrescu, Grigore
(1810-1885), poet – 200 ani de la na tere;
- Chopin, Frederic Francis (18101849), compozitor polonez - 200 ani de la
na tere;
23 februarie - Handel, Georg Friedrich
(1685-1759), compozitor, organist violonist

Marin
Sorescu
german - 325 ani de la na tere;
- Iliu , Maria (n. 1955), cânt rea
de muzic popular – 55 ani de la na tere;
24 februarie - Vrânceanu, Silvia (n.
1940), pictori – 70 ani de la na tere;
26 februarie – Negulesco, Jean (19001993), pictor, regizor, scenarist i regizor de
filme – 110 ani de la na tere.
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Postul cel Mare – un
pelerinaj duhovnicesc
spre Înviere

Perioada în care ne afl m este una cu
totul aparte. Este timpul în care fiecare
cre tin caut s fie cât mai preg tit pentru
marele praznic al Învierii. În
sensul acesta Biserica propune trei s pt mâni premerg toare i apte de post prin care s
ne putem cur i de toate gândurile i pornirile rele. Este o
perioad mohorât i totu i vesel , de tânguire i de iertare,
într-un cuvânt postul este o perioad a poc in ei, un pelerinaj
care duce spre Înviere.
Potrivit regulilor Triodului,
Postul cel Mare este anticipat
de „Duminica vame ului i fariseului”. În aceast duminic
ne sunt prezentate dou modele de rug ciune: o rug ciune pe
care fariseul o face înaintea lui

Dumnezeu în laud i
dispre fa de cei din
jur, o rug ciune pe
care Dumnezeu n-o
prime te i, a a cum
spune Mântuitorul,
acesta „s-a întors acaîngreuiat de p cate” i cea a vame ului
care are în ea rodul
poc in ei, al gândului
smerit, a a cum ne înva Sfântul Efrem Sirul: „A a Doamne, d ruie te-mi ca s -mi
d gre alele mele i
nu osândesc pe fratele meu”. Apoi, în
„Duminica fiului risipitor” este o Sfânt
Evanghelie, i de data
aceasta sub form de
parabol , în care este
amintit via a noastr
omeneasc . Nu numai
plec m din casa p rinteasc , adic din
Sfânta Biseric , unde
suntem îmbr ca i în
hain de lumin prin
Taina Sfântului Botez,
dar ne i înstr in m de
Dumnezeu. Aceast
Sfânt Evanghelie ne aduce aminte de c derea cea dintâi a lui Adam, care alunec
în aceast vale a plângerii, iar durerea, în-

tristarea i suspinul sunt roade ale p catului, roadele mor ii, roadele disper rii i ale
pierderii harului Duhului Sfânt. Cel înstr inat se întoarce cu poc in la tat l s u i
cere s fie iertat c a gre it înaintea cerului i înaintea lui. Este primit i îmbr cat în
haina str lucitoare a fiilor lui Dumnezeu.
„Poc i-v i v îndrepta i !”
„Duminica Înfrico atei Judec i” deja
ne pune în fa a ochilor imaginea evalu rii
interioare a sufletului, când omul trebuie s
gândeasc ce va face, a a cum citim în
Faptele Apostolilor, atunci când Sfântul
Apostol Petru a început s predice i s
vorbeasc despre Învierea Mântuitorului.
To i cei de fa au sim it ceva interior, o
mi care interioar , ca o criz , ca o judecaa sufletului i într-un glas au întrebat: „Ce
facem b rba i fra i? Ca s primim Îmia lui Dumnezeu i înv tura despre
Înviere”, iar Sfântul Petru le-a r spuns:
„Poc i-v i v îndrepta i !”. Deci aceasta este formula de baz , formula de început a tuturor activit ilor ce urmeaz s le
împlinim în Postul Pa telui. Am putea spune c fapta este o lucrare cu caracter i
inten ie, iar când ne gândim la judecat trebuie s ne întreb m ce am f cut i ce trebuie s facem. Faptul c suntem înc în
via i c mai avem zile de tr it demonstreaz c înc mai exist speran e de îndreptare, care se pot împlini numai în Dumnezeu, Cel ce este „calea, adev rul i viaa”. Dac ne întoarcem via a de la Dânsul,
atunci ajungem cu totul în moarte.
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erau înfierbântate . A a i noi în rug ciune
Îl chem m pe Dumnezeu pentru a r mâne
cu noi i pentru a spune, asemene celor trei
Apostoli pe Tabor: „Bine este nou a fi aici”.

Trebuie s ajungem din nou în Îmia lui Dumnezeu!
Duminica dinaintea începerii postului
este semnificativ , o numim „Duminica Izgonirii lui Adam din Rai”. Ea ne aduce
aminte tocmai de locul cel mai fericit în care
ne-a a ezat Dumnezeu, de locul comuniunii, al cuminec rii i comunic rii noastre cu
El. Trebuie s ajungem din nou în Împ ia lui Dumnezeu. Pentru aceasta postul
este atât de folositor, atât de împlinitor.
Aduce aminte de gre ala lui Adam care,
n-a postit, a a cum spune Sfântul Vasile
cel Mare în Omilii la Post: „Adam n-a postit
i a fost alungat din Rai într-un loc în care
durerea, întristarea i suspinul l-au obligat
posteasc ”. Evident c prin aceast
duminic noi st m fa în fa cu chemarea noastr spre Înviere i ne amintim de
str mo ul nostru Adam care nu s-a înfrânat. A a se face c prima s pt mân a
postului este cur itoare, este un post aspru, este un post de rug ciune, un post de
medita ie, un post care ne antreneaz cu
totul, suflet i trup, pe calea mântuirii. Ne
îndeamn Mântuitorul Hristos ca postul
nostru s fie, nu ca al fariseilor, ci s fie un
post al decen ei, un post al sufletului, un
post al comunic rii cu Dumnezeu: „Tu îns ,
când poste ti, unge capul t u i fa a ta o
spal , ca s nu te ar i oamenlor c poste ti,
ci Tat lui t u care este în ascuns”(Matei
6, 17-18), adic intr în lini te i stai de
vorb cu Tat l cel ceresc, spunându-I tot
ceea ce ai pe suflet, ca El s te vindece i,
spune mai departe Sfântul Evanghelist
Matei, parafzând cuvintele Mântuitorului, :
„Tat l care vede în ascuns î i va r spl ti
ie”.
„Acest soi de demoni nu pot fi goni i decât prin post i rug ciune”
adar, postul este, al turi de rug ciune, una dintre aripile cu care zbur m spre
Dumnezeu. Prin post Moise a v zut pe
Dumnezeu pe muntele Sinai, prin post i

rug ciune proorocul Ilie L-a întâmpinat pe
Dumnezeu în susur lin i a vorbit cu El, prin
post proorocul Isaia a primit tainele cere ti,
prin post to i drep ii i patriarhii din Vechiul
Testament au primit Tainele dumnezeie ti,
au primit Revela ia, pentru c postul subiaz mintea noastr i o face str verzie,
sub iaz via a noastr i o apropie de Dumnezeu. Prin post se opresc înt rât rile patimilor, se opresc pornirile ispitelor, divolul
este îndep rtat i nu mai lucreaz asupra
greut ii noastre corporale ci este biruit a a
cum ne spune Mântuitorul Hristos: „Acest
soi de demoni nu pot fi goni i decât prin
post i rug ciune”. Deci rug ciunea este o
deschidere spre Dumnezeu, este deschiderea sufletului nostru ca s intre Dumnezeu
în noi. Avem nevoie de rug ciune, avem
nevoie ca s ne apropiem de Împ ratul cel
Ceresc care s primeasc efectiv lucrarea
noastr i s fie întradev r cu noi. Sfin ii
Apostoli Luca i Cleopa, pe drumul Emausului, Îl rugau intens pe Mântuitorul Hristos s r mân cu ei pentru c inimile lor

În aceste zile trebuie s ne concentr m mintea i sufletul spre lucrarea
duhovniceasc
Prin postul acesta de patruzeci de zile
urc m treapt cu treapt spre Înviere. Ca
i Moise pe Muntele Sinai, ca i Ilie pe
Muntele Horeb, la fel i noi urc m pe muntele fericirilor ca s ajungem la Sfânta Înviere unde, de pe vârful Golgotei, vom putea fi p rta i la lucrarea mântuitoare a lui
Hristos care ne-a cur it de p cate. De
aceea este bine ca în aceste zile s ne concentr m mintea i sufletul spre lucrarea
duhovniceasc , adic spre înfrânarea minii, spre înfrânarea sufletului i a inimii, spre
înfrânarea voin ei i dirijarea ei spre ceea
ce este binecuvântat de Dumnezeu. Sfânta Scriptur ne spune c nu este suficent
numai postirea de hran , nu este suficent
numai înfrânarea de la bucate, ci este important ca în acest post s iert m mai mult,
fim mai iert tori, mai binevoitori, mai
bucuro i, pentru c Mântuitorul Hristos vine
i se s le luie te în inimile noastre doar
dac g se te aici un spa iu binecuvântat i
fericit. A adar, este de importan capital
ne cur im, s ne apropiem de Dumnezeu pentru c altfel nu vom putea primi
darurile cele bogate ale Învierii. Dac ne
ostenim i dac lep m povara noastr prin
Spovedanie, vom fi odihi i sau mai bine zis,
Dumnezeu se va s
lui întru noi, va face
la în suflete noastre i va locui acolo înpreun cu Tat l, cu Fiul i cu Duhul Sfânt.
adar, postul binecuvântat – fericirea pusnicilor, postul binecuvântat – bucuria c lurilor, postul binecuvântat – înt rirea credincio ilor, a mirenilor, a preo ilor, a episcopilor, postul acesta s -l iubim cu adev rat
pentru c ne va introduce în Raiul cel fericit al Împ iei lui Dumnezeu.
IPS Dr. Irineu, Arhiepiscopul
Craiovei i Mitropolitul Olteniei
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ÎPS
ÎPS dr.
dr.
Irineu,
Irineu, la
la
Parohia
Parohia din
din
Mischii
Mischii
În Duminica L satului sec de carne (Duminica Înfrico toarei Judec i), Înalt Preasfin itul P rinte dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei i Mitropolitul Olteniei, a slujit Sfânta
Liturghie la Parohia Mischii, al turi de un
sobor de preo i cu ocazia cercului preo esc
din zona de nord a Protoieriei Craiova. În cadrul acestei slujbe a fost diaconit i tân rul
teolog Popescu Paul-Ionu, pe seama Parohiei Hirise ti-Novaci, Protoieria Târgu C rbune ti. Apoi s-a între inut cu preo ii i conducerea local în cadrul unei agape fr
ti
organizat de primarul comunei Mischii i
preotul Ion Micu.
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