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Hristos a înviat!

În preajma Sãrbãtorilor Pascale, primarul Gheorghe Popa le ureazã tuturor
sã aibã parte de momente de liniºte sufleteascã ºi spiritualitate, sã fie mai
buni, mai aproape de semenii lor. Fie ca Lumina Sfântã a acestei mari sãrbãtori
sã vã cãlãuzeascã paºii, sã vã aducã sãnãtate ºi fericire care sã dãinuie veºnic!
UN PAªTE FERICIT ALÃTURI DE CEI DRAGI!

Editorial

Sã cãutãm
Lumina!
Sãrbãtorile Pascale au fost întotdeauna un prilej foarte bun pentru a ne
uita adânc în sufletele noastre ºi a
ºterge orice fãrâmã de supãrare sau
deznãdejde. Este un prilej pentru
optimism, renaºtere a speranþelor ºi
deschidere a inimii. Este momentul sã
ne iertãm duºmanii, sã ne preþuim
prietenii ºi sã ne iubim aproapele. ªtiu
cã viaþa ºi realitãþile ei ne depãrteazã
de multe ori de aceste gânduri pe care
le-am amintit mai sus, dar fiecare om
este dator sã încerce sã respecte aceste
principii. Viaþa ne pune de multe ori în
faþa unor situaþii grele, a unor labirinturi care par fãrã ieºire, dar trebuie
mereu sã avem încredere în Bunul
Dumnezeu, care ne va lumina paºii. În
ultima vreme, problemele de zi cu zi au
devenit din ce în ce mai apãsãtoare,
însã eu sunt sigur cã orice vreme rea
trebuie privitã ca pe o încercare a
credinþei, ºi de ce nu, ca pe o oportunitate de a ne schimba, de a ne adapta.
Al dumneavoastrã prieten ºi primar,
Gheorghe Popa
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Curãþenia de
primãvarã

„Deºi am fãcut nenumãrate apeluri cãtre cetãþeni privind curãþenia ºi înfrumuseþarea comunei, am observat cã o parte dintre aceºtia nu au rãspuns în nici un fel continuând sã aibã în faþa gospodãriilor ºanþurile nesãpate ºi spaþiile neîngrijite. Nu poþi
sã spui cã eºti gospodar, dacã în curte este

curat ºi frumos iar la poartã nu sunt flori ºi
spaþiul verde curãþat”, a declarat edilul-ºef.
Începând cu numãrul urmãtor al ziarului vor
apãrea articole ºi fotografii atât ale celor
care reprezintã exemple pozitive cât ºi ale
celor care vor fi daþi ca exemple negative.
Este obligaþia fiecãrui cetãþean sã-ºi cure-

þe ºanþul din faþa gospodãriei, neexecutarea lui a fãcut ca la topirea zãpezii foarte
multe gospodãrii sã fie inundate. În perioada urmãtoare vor începe controale ºi verificãri la cei care nu vor rãspunde pozitiv la
acþiunea Consiliului Local, sperând sã nu
fie nevoiþi sã recurgã la mãsuri drastice,
cum ar fi aplicarea amenzilor.
„Dacã nu am dat pânã acum amenzi nu
înseamnã cã nu am putut ci faptul cã nu am
vrut pentru cã ºtim cã banii sunt puþini iar
lumea este sãracã. Sper din tot sufletul sã
nu fim obligaþi sã arãtãm cã putem sã luãm
ºi astfel de decizii. Având în vedere cã în
luna aprilie sunt ºi Sfintele Sãrbãtori de
Paºte consider cã este o datorie moralã ca
fiecare sã-ºi facã curãþenia de primãvarã”,
a declarat primarul localitãþii. Funcþionarii
primãriei din comuna Mischii sperã din tot
sufletul cã majoritatea cetãþenilor vor înþelege ºi vor pune în practicã aceste acþiune
de înfrumuseþare a comunei.

Alimentarea
Alimentarea cu
cu apã
apã
Preþul pe care îl va plãti fiecare cetãþean pentru metru cub
de apã consumat este de 1.9 lei.
„Am observat cã foarte
mulþi cetãþeni care s-au branºat la reþeaua cu apã continuã sã consume apã de la ciºmelele stradale. Fac precizarea cã acolo unde pe o razã
de 50 m, stânga-dreapta, cetãþenii s-au legat la reþeaua cu apã ciºmelele vor fi închise. Iar la celelalte ciºmele se vor încheia contracte
ºi vor fi taxaþi toþi cetãþenii
care nu ºi-au introdus apã în
gospodãria proprie. În cazul
în care în jurul unei ciºmele
cei care nu au apã nu vor vrea
sã încheie contracte, acele
ciºmele vor fi desfiinþate”,
susþine edilu-ºef.
Aceste mãsuri vor fi luate

deoarece nu este corect ca cetãþenii care ºi-au introdus apã
ºi consumã aceastã apã din reþeaua publicã sã plãteascã iar
ceilalþi nu. Cetãþenii trebuie sã
înþeleagã cã pentru a beneficia
de orice fel de serviciu public
trebuie sã plãteascã. „Trebuie
sã fim bine înþeleºi, aceastã
apã ca sã ajungã la robinte
implicã multe costuri, de
care vor beneficia doar cei
care plãtesc. Pentru a putea
beneficia de apã la robinet,
revin cu rugãmintea ca toþi
cetãþenii care nu ºi-au introdus apã pânã acum în gospodãrii sã încerce sã facã acest
lucru, cunoscut fiind faptul cã
firmele care fac aceastã lucrare o pot face ºi în 2-3
rate”, a mai precizat primarul
comunei Mischii. Consiliul Lo-

cal asigurã cetãþenii cã s-au
efectuat analizele apei ºi acestea au ieºit bune, fiind foarte

bunã pentru consum ºi neexistând nici o problemã cu privire
la calitatea ei.
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“

Trebuie sã
continuãm
proiectele
Ca ºi realizãri pentru anul 2010 Consiliul
Local al comunei Mischii ºi-a propus urmãtoarele lucruri:
- staþia de amplificare la biserica din
Mischii, care a ºi fost realizatã:
- construcþia cabinetului medical din
Mlecãneºti:
- reabilitarea ºi modernizarea ªcolii
Mlecãneºti, lucrare care a fost finalizatã,
urmeazã ca tot aici sã se construiascã o
hazna pentru toaletã ºi porþi metalice la intrare;
- executarea unui proiect tehnic privind asfaltarea drumului comunal Mlecãneºti-Craiova;
- executarea ºi construirea de gard
împrejmuitor ºi porþi la ªcoala de la Motoci;
- proiect tehnic ºi executare extindere alimentare cu apã în satul Corbul;
- amenajare spaþii verzi ºi loc de joacã în satul Mlecãneºti;
- amenajarea unui miniteren (sintetic)
pentru fotbal, teren prevãzut cu împrejmuire instalaþie de nocturnã ºi vestiare;
- curãþarea fântânilor, acestea se vor
face cu persoanele care beneficiazã de ajutorul social;

- achiziþionarea ºi instalarea de coºuri
de gunoi în comunã.
Se mai au în vedere ºi urmãtoarele proiecte pentru anul 2010, cum ar fi: modernizarea ºi executarea unui cabinet medical în

satul Cãlineºti ºi amplasarea unor staþii de
autobuz. Aceste douã lucrãri se preconizeazã a fi realizate în cadrul proiectului Zonei
Metropolitane. Tot în cursul acestui an existã
un proiect depus în colaborare cu Ministerul Mediului, finanþare ce cuprinde executarea a douã spaþii verzi: unul în faþa Primãriei ºi unul în spaþiul denumit popular
„ªobolanul”. Din banii primiþi pentru drumul comunal, mai exact 500 de milioane de
lei, se are în vedere ºi o pietruire a drumului
care asigurã trecerea spre satul Corbu ºi
pietruire drumului care leagã satul Gogoºeºti de satul Cãlineºti.
„Tot ca realizãri ale acestui an reamintesc executarea proiectului privind împãdurirea, proiect pentru care am ºi primit o parte
din bani. ªtiu cã cea mai gravã problemã în
comuna noastrã o reprezintã uliþele ºi drumurile laterale care sunt într-o stare foarte
proastã.
Dar, având în vedere cã avem un proiect
pe Mãsura 3.2.2. în care este prevãzutã asfaltarea tuturor uliþelor din comunã consider
cã nu este bine sã folosim banii pentru pietruire anul acesta existând posibilitatea obþinerii finanþãrii pentru asfaltare. În cazul în
care nu vom obþine aceastã finanþare urmãtori bani vor fi folosiþi numai pentru pietruiere”, susþine primarul comunei.
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Obiceiuri ºi simboluri de Paºti
Iepuraºul
de Paºte

Paºtele este o sãrbãtoare religioasã întâlnitã, cu semnificaþii diferite, în creºtinism ºi iudaism. Unele obiceiuri de Paºte se regãsesc,
cu semnificaþie diferitã, în antichitatea anterioarã
religiilor biblice.
Paºtele reprezintã una dintre cele mai importante sãrbãtori anuale creºtine care sãrbãtoreºte evenimentul fundamental al creºtinismului, Învierea lui Iisus Hristos, considerat Fiul lui
Dumnezeu în religiile creºtine, în a treia zi dupã
rãstignirea Sa din Vinerea Mare. Data de început a Paºtelui marcheazã începutul anului ecleziastic creºtin. Masa de Paºte la români, este
una din cele mai bogate din tot anul, plinã de
tradiþii.
Oul roºu - simbolul Sãrbãtorilor de Paºte
Încondeierea si colorarea oualor de Pasti au
fost ridicate de taranul roman la rangul unei
adevarate arte. Numeroase modele de ouã, spe-

cifice tuturor zonelor locuite de români, reprezintã un adevãrat cod religios, moral, patriotic,
estetic.
În preajma Sãrbãtorilor de Paºti, una din cele
mai vii preocupãri ale gospodinelor este vopsirea ouãlor, operaþiune care necesitã stãpânirea
unor tehnici speciale.
Legendele creºtine leagã simbolul ouãlor roºii
de patimile lui Isus. Rãstignirea ºi învierea reprezintã reînvierea naturii primãvara ºi cu reluarea ciclurilor vieþii. Oul, el însuºi purtãtor de
viaþã, devine un simbol al regenerãrii, al purificãrii ºi al veºniciei. Ouãle simbolizeazã mormântul purtãtor de viaþã al Domnului nostru Iisus
Hristos, care s-a deschis la Învierea Sa din morþi.
De aceea, când sparg ouãle prin ciocnire, dar ºi
când se întâlnesc unii cu alþii, creºtinii îºi spun:
“Hristos a Înviat! Adevãrat a Înviat!”. Aceste
formule se folosesc numai 40 de zile, pânã la

Sãrbãtori Fericite!
Cu ocazia sosirii
Sfintelor Sãrbãtori Pascale,
Primãria ºi
Consiliul Local
vã ureazã sã
aveþi parte de
liniºte sufleteascã, multã sãnãtate ºi numai
împliniri. Sã vã
bucuraþi de un
Paºte Fericit ºi
lumina Învierii
sã vã cãlãuzeasca pretutindeni!

Pe cât de simpatic, pe
atât de necunoscutã povestea lui. De unde a apãrut
oare acest obicei ºi de ce a
ajuns el sã fie asociat cu cea
mai mare sãrbãtoare creºtinã a oamenilor?
În vremuri îndepãrtate,
ca de altfel ºi în zilele
noastre, iepurele era privit
drept un simbol al fertilitãþii,
unele culturi considerându-l
chiar un mesager sacru al
divinitãþii. O veche legendã
nordicã spune cã, într-o
iarnã, zeiþa Eostre a gãsit o
pasãre rãnita pe câmp.
Pentru a o salva de la
moarte, zeiþa a transformato într-o iepuroaicã, aceasta
pãstrând însã capacitatea de
a depune ouã. Pentru a-i
mulþumi binefãcãtoarei sale,
iepuroaica decora toate
ouãle fãcute ºi i le dãruia
zeiþei. Aceastã legendã se
pãstreazã vie chiar ºi în
zilele noastre, copiii aºteptând de Paºte iepuraºul care
face un cuib plin de ouã
colorate. Cea dintâi atestare
documentarã a prezentei
iepurelui în simbolistica
pascalã a apãrut în Germania, în 1500, primele dulciuri în formã de iepuraºi
fiind inventate tot aici, în
jurul anului 1800. La scurt
timp, în aceeaºi perioadã, în
Franþa ºi Germania apar ºi
primele ouã de ciocolatã.
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De ce ouã
roºii de
Paºte?
Legendele creºtine leagã
simbolul ouãlelor roºii de
patimile lui Iisus. Una dintre
legende susþine ca toate pietrele
aruncate în Iisus se transformau în ouã roºii de îndatã ce îl
atingeau. O alta afirma cã Sf.
Maria, mergând sã-ºi vadã Fiul
rãstignit, i-a dus ouã, care s-au
însângerat sub cruce. Se mai
spune cã, dupã moartea lui
Iisus, cãrturarii saducei ºi
rabinii farisei ar fi fãcut un
ospãþ de bucurie, la care unul
dintre ei ar fi spus: “Când va
învia cocoºul pe care-l mâncãm
ºi ouãle fierte vor deveni roºii,
atunci va învia ºi Iisus. Nici nu
ºi-a terminat bine spusele cã
ouãle s-au ºi fãcut roºii, iar
cocoºul a început sã batã din
aripi. Decorarea ouãlelor de
Paºte implicã o gamã variatã
de forme ºi simboluri. Deseori
ne minunam de arta cu care
acestea sunt încondeiate, fãrã a
înþelege însã mesajul cuprins în
ea. De aceea, am ales sã
identificãm semnificaþiile celor
mai des uzitate elemente stilistice geometrice:
• linia dreaptã verticalã
= viaþa;
• linia dreaptã orizontalã
= moartea;
• linia dublã dreaptã
= eternitatea;
• linia cu dreptunghiuri
= gândirea ºi cunoaºterea;
• linia uºor ondulatã
= apa, purificarea;
• spirala = timpul, veºnicia;
• dubla spiralã = legãtura dintre viaþã ºi moarte.

Înãlþarea Domnului. Culoarea roºie a ouãlelor
simbolizeazã sângele lui Iisus care s-a scurs
pe cruce pentru mântuirea lumii. Ciocnitul ouãlelor se face “cap la cap” ºi “dos la dos”. Existã credinþa cã cei care ciocnesc se întâlnesc
pe lumea cealaltã. Cel care sparge oul celuilalt
are voie sã i-l ia. Dacã acesta refuzã, se spune
cã-l va mânca pe lumea cealaltã stricat ºi uns
cu pãcurã.
Ouãle vor avea ºi diferite “modele”, pot fi
pictate. În funcþie de zona în care se fac ele se
numesc ouã încondeiate, închistrate, muncite,
picate (cu cearã) etc. Ouãle muncite nu se dau
de pomanã cãci nu le primeºte Dumnezeu. Legendele despre ouãle roºii sunt numeroase.

Mielul
Mielul de
de Paºte
Paºte
Mâncarea tradiþionalã este tru întâiul nãscut; aceastã jertfã
carnea de miel pregãtitã dupã aratã moartea lui Hristos ca submai multe reþete specifice. Mie- stitut al morþii credinciosului.
lul este simbolul lui Hristos...Mie- Pavel îl numeºte, în mod explicit,
lul de Paºte a fost o „Jertfã” care pe Hristos Mielul nostru de Paºa îndeplinit rolul de substitut pen- te care a fost jertfit pentru noi.
Drob de miel
Ingrediente: 500 grame de carne de miel ºi ficat, 2 ouã, o felie
de pâine, 1 linguriþã de smântânã, 1 legãturã de pãtrunjel tãiat mãrunt, 2 cepe, sare ºi piper.
Mod de preparare:
Se fierbe carnea ºi ficatul ºi se toacã mãrunt cu cuþitul. Se
adaugã ouãle ºi bucata de pâine ºi restul ingredientelor. Se pun
toate într-un vas ºi se bagã în cuptor la temperaturã medie. Amestecul poate fi învelit într-o foaie de aluat fãcutã dintr-un ou, 150
grame fãinã ºi o lingurã de ulei.

Într-o serie din ele, Maica Domnului, hãituitã,
fie face ouã roºii pe care le aruncã în spate
pentru a-i deruta pe urmãritori, fie transformã
pietrele pe care le aruncau aceºtia în ouã roºii.
Altã legendã povesteºte cã, la rãstignirea lui
Hristos, Sfânta Maria pune un coº de ouã sub
cruce ca sã-i îmbuneze pe soldaþi, iar acestea
sunt înroºite de sângele Mântuitorului. O altã
legendã povesteºte cã În pragul Învierii Domvestea Învie- nului, redacþia Mediarii lui Iisus a News þine sã vã ureze
fost primitã Sãrbãtori Fericite,
cu neîncre- sãnãtate ºi multã putere
dere de unii. de muncã.
Un Paºte Fericit!
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8 martie Ziua mamei
Cu ocazia zilei de 8 martie Grãdiniþa din
Mlecãneºti a organizat o serbare destinatã
tuturor mãmicilor, acestea fiind prezente ºi
ascultând cu încântare programul artistic
interpretat de micii preºcolari. Emoþiile au
fost foarte multe din partea copiilor, cu toate
cã ei îºi învãþaserã bine rolurile cu mult timp
înainte, dar ºi din partea mãmicilor. Zâmbete, flori ºi multã veselie sunt cuvintele care
au definit acest eveniment. ªi, se poate
spune cã aceastã serbare a strãpuns ca o
razã de luminã în inimile tuturor mãmicilor.
La încheierea serbãrii copiii au dãruit mãmicilor diplome ºi felicitãri fãcute de ei împreunã sub îndrumarea educatoarei Croi-

toru Alina. De asemenea au preparat ºi prãjituri în incinta grãdiniþei
pe care le-au oferit spre a le degusta tutror mãmicilor.
În cadrul Grãdiniþei din Motoci
s-a organizat o ºezãtoare numitã
“De la lume adunate ºi iarãºi la
lume date”, în cadrul cãreia preºcolarii, îmbrãcaþi în costume populare
fãcute de cãtre Petroºanu Floarea,
au prezentat proverbe ºi ghicitori.
Evenimentul a fost organizat în cadrul unei case þãrãneºti unde demult
se organizau astfel de ºezãtori.
La final a fost servitã toatã lumea cu
gogoºi fãcute de douã mãmici ale preºcolarilor.
Plecând de la acest moment artistic, primarul comunei Mischii a hotãrât sã organizeze pe data de 24 aprilie festivalul numit
“Zilele Mischiului” în cadrul cãruia se vor
interpreta cântece ºi dansuri populare de
cãtre Ansamblul “Fii Satului” compus din
ºcolari ºi preºcolari de la unitãþile de învãþãmânt din comunã. Coregraful acestui ansamblu este Paciurea Oana, membrã a ansamblului „Maria Tãnase”. „În cadrul acestui eveniment intenþionãm sã organizãm o
expoziþie de costume populare ºi obiecte de

artã popularã din zestrea particularã a cetãþenilor. Facem aºadar un apel cãtre toþi
cetãþenii sã ne sprijine în realizarea acestei
expoziþii punându-ne la dispoziþie sub formã de împrumut obiectele moºtenite de la
strãbuni. Cetãþenii interesaþi sunt rugaþi sã
se prezinte la Cãminul Cultural unde vor lua
legãtura cu doamna bibliotecar. Cetãþenii din
Motoci, însã, pot lua legãtura direct cu
mine”, a precizat Cioanã Nicoleta – educatoare grãdiniþei din Motoci.
De asemenea la ªcoala din Motoci, elevii au organizat o serbare intitulatã “Ghiocelul Supãrãcios” care a debutat cu o scenetã
în care elevii au interpretat deferite personaje. La sfârºitul programului au fost interpretate cântece ºi poezii dedicate zilei mamei. Organizatorul acestei serbãri a fost profesoara Cristina Firã care este totodatã autoarea unei cãrþi intitulatã “Repere monografice” ale comunei Mischii. „Pentru realizarea acestei cãrþi am avut mai multe surse de
inspiraþie unele din acestea fiind bunicii, autoritãþile locale, sau preoþii. Aºtept colaborãri cu ceilalþi profesori din zonã pentru cã
aºa ar fi o muncã mult mai uºoarã ºi fiind
mai mulþi am avea ºi mai multe idei pe care
le-am putea transcrie”, a declarat Cristina
Firã învãþãtoare la ºcoala din Motoci.

Activitãþi
Activitãþi culturale
culturale
Începând cu aceastã lunã autoritãþile locale împreunã
cu profesorii ºi învãþãtorii doresc sã formeze un grup de
circa 20 de copii care sã fie învãþaþi sã danseze ºi sã
cânte. Aceºtia vor avea misiunea de a reînvia jocul ºi
dansul popular în comuna Mischii.
Pentru realizarea acestor activitãþi a fost invitatã o
profesoarã de dansuri populare care în aceastã perioadã
va face selecþia la copii. „Pe aceastã cale autoritãþile
locale fac un apel cãtre cetãþenii care au costume populare tradiþionale sã le punã la dispoziþia acestor copiii ºi a
primãriei deoarece aceºtia doresc sã facã o expoziþie din
astfel de costume. Consider cã numai prin expunerea lor
pe scenã sau prin îmbrãcarea lor de cãtre aceºti copii li
se poate pune în valoare frumuseþea ºi tradiþia ºi pot fi
vãzute ºi admirate de localnicii comunei. Sperãm ca acest
grup sã fie constituit pânã pe data de 24 aprilie astfel
încât el sã poatã urca pe scenã când la Cãminul Cultural
din comuna Mischii va fi organizat un spectacol de muzicã popularã. La acest spectacol vor fi invitaþi câþiva cântãreþi de renume iar seara se va încheia cu un foc de
artificii. Tot atunci va fi organizat ºi un grãtar la iarbã
verde unde sunt invitaþi toþi cetãþenii”, susþine primarul
comunei Mischii.
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Aproximativ 25.000 de elevi vor beneficia
de subvenþia pentru calculator
Elevii ºi studenþii pot depune cereri pentru cei 200 de euro subvenþie la achiziþionarea unui computer. Directorii de ºcoli
generale sunt de acord cu includerea clasei a IX-a în ciclul gimnazial.
Hotãrârea de Guvern privind acordarea
a 200 de euro pentru elevii ºi studenþii proveniþi din familii sãrace ºi care doresc sã-ºi
cumpere un computer va fi publicatã luni în
Monitorul Oficial. Aºa încât, începând de

luni ºi pânã la 21 aprilie, tinerii pot depunde
cererile pentru aceºti 200 de euro la ºcoli,
facultãþi, sau direct la primãrii. Administraþiile locale vor verifica situaþia materialã a
familiilor respective, pânã la 19 mai, iar
Ministerul Educaþiei trebuie sã aprobe cererile care se încadreazã în aceste condiþii,
pânã la 1 iunie. Potrivit unor estimãri, aproximativ 25.000 de elevi ºi studenþi ar urma
sã beneficieze de aceastã mãsurã.

BNR ar putea da „verde” la credite
Guvernatorul BNR, Mugur
Isãrescu, spune cã poate reduce dobânda-cheie câtã vreme
inflaþia e în scãdere
Analiºtii se aºteaptã ca banca centralã sã reducã astãzi
dobânda de politicã monetarã cu
0,5 puncte procentuale, pânã la
6,5%. Relaxarea politicii monetare va susþine revigorarea creditãrii ºi a economiei ºi va tempera tendinþa de apreciere a
monedei naþionale.
Banca Naþionalã a României
(BNR) va stabili astãzi, în ºedinþa de politicã monetarã a Consiliului de Administraþie, o nouã
reducere a dobânzii-cheie, pânã
la 6,5%, estimeazã membrii Asociaþiei Analiºtilor Financiar-Bancari din România. Aceasta ar fi
cea de-a treia reducere consecutivã a dobânzii din acest an,
dupã ce, în ºedinþele precedente, BNR a decis tãieri de câte
jumãtate de punct procentual.
Mãsura va constitui un nou
semnal dat de BNR bãncilor
comerciale de reducere a costurilor pentru împrumuturile în

lei, în scopul repornirii procesului de creditare. Iar asta dupã
ce, în urma relaxãrii repetate a
politicii monetare, creditare a
continuat sã batã pasul pe loc,
ba chiar sã înregistreze un regres. Soldul creditului neguvernamental în lei a scãzut în februarie cu 1,2% faþã de luna
precedentã ºi cu 9,2% faþã de
aceeaºi perioadã din 2009.
„Mingea este în terenul bãncilor ºi probabil vom vedea o
reducere a ratelor la împrumuturile în lei destul de semnificativã, având în vedere scãderea
ratelor de pe piaþa interbancarã”, explicã Nicolaie Chidesciuc, economist-ºef al ING
Bank, potrivit Mediafax.
Fãrã presiune pe curs
Reluarea creditãrii ar duce,
implicit, la o creºtere a consumului ºi, eventual, a investiþiilor.
Iar acestea din urmã ar reporni
economia româneascã, care
încã este pe minus, potrivit ultimelor date oficiale publicate.
Totuºi, guvernatorul BNR, Mugur Isãrescu, este mai optimist

ºi spune cã „sunt
semne de relansare
economicã”.
Reducerea dobânzii de politicã monetarã va determina,
totodatã, o temperare a presiunilor de
apreciere a leului.
Asta dupã ce, sãptãmâna trecutã, moneda naþionalã a cunoscut o apreciere
semnificativã în raport cu euro, pânã la
maximul ultimului an
ºi douã luni.
Mai exact, o dobândã mai joasã va
reduce apetitul investitorilor pentru
plasamentele în lei.
„Aprecierea leului
din ultima perioadã
este favorabilã unei
noi scãderi a dobânzii din partea bãncii centrale”, a
spus Rozalia Pal, economist-ºef
al UniCredit Þiriac Bank.
Reducerea dobânzii-cheie

este susþinutã ºi de evoluþia actualã a ratei inflaþiei. Indicele
preþurilor de consum s-a redus
de la 5,2% în ianuarie, la 4,49%
în februarie. Mai mult, Isãrescu
a spus vineri cã BNR are toate
motivele sã reducã dobânda de
politicã monetarã, atât timp cât
inflaþia scade. „Bãncile încã dau
dobânzi prea mari la depozite ºi
merg cu prudenþã mai jos. Ar fi
anormal ca BNR sã facã paºi
mai mari. O sã mergem treptat
în jos”, a spus Isãrescu.
Minim istoric
Reducerea dobânzii-cheie
sub nivelul de 7% va marca un
nou minim istoric. În contextul
aderãrii la zona euro, dobândacheie nu trebuie sã depãºeascã
cu mai mult de 2% media acesteia în trei þãri cu cele mai mici
rate. În prezent, România deþine cea mai mare dobândã-cheie din UE.
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Lucrãri agricole de sezon
Material realizat de dr. ing. agronom Titu Buºu
mea de 10 cm a unei temperaturi de 8- 10 grade, cu tendinþã de creºtere, înregistratã
în cursul dimineþii. Din cauza
apariþiei unor anomalii termice, calendaristic, semãnatul
porumbului trebuie declanºat
Floarea soarelui reprezintã o
în perioada de 5- 10 aprilie.- importanþã deosebitã prin conþiSemãnatul va începe cu hibri- nutul ridicat de ulei (48- 54%),
zii timpurii ºi se va încheia cu vitamine A, D, E, K, ºi aminoacei tardivi Distanþa de semã- cizi esenþiali.
nat între rânduri va fi de 70
Este o plantã meliferã,asigucm, corespunzãtoare setului rând 30- 35 kg/ ha ºi constituie a
de mãsuri agricole, utilizat la fi o bunã premergãtoare pentru
lucrãrile de întreþinere a cul- cerealele de toamnã.
turii.
a) Lucrãrile solului
Adâncimea de semãnat
Arãturile efectuate în toameste de 5- 8 cm, astfel încât nã dupã eliberarea terenului creseminþele sã fie în contact cu eazã cele mai bune condiþii de
solul umed. Cantitatea de sã- pregãtire a solului, pentru semãmânþã este de 15- 20 kg/ ha, nat în primãvarã.
în funcþie de indicii de calitate:
Lucrãrile de pregãtire a
puritate, germinaþie, M.M.B.
patului germinativ se vor realiza
Hibrizii de porumb recoman- în perioade optime, atunci când
daþi pentru zona de culturã din solul permite efectuarea lor la un
Mischii sunt: Fundulea 376, Olt, nivel calitativ ridicat ºi cu un nuRapadia, Danubian, F475M.
mãr redus de treceri. Acestea se
Porumbul dã rezultate bune executã cu o zi înaintea semãîn asolamente de 3- 5 ani (ma- natului cu ajutorul combinatoruzãre- grâu- porumb- grâu- floa- lui, odatã cu încorporarea erbirea soarelui). Monocultura de cidelor.
porumb reprezintã urmãtoarele
b) Fertilizarea la floarea
dezavantaje:
soarelui
- scãderea producþiei
Cultura de floarea soarelui
- îmburuienarea solelor
prezintã cerinþe mari faþã de fos- creºterea frecvenþei de for, iar în condiþiile solurilor noasboli ºi dãunãtori
tre nivelul de fosfor se realizea- manifestarea unor ca- zã prin aplicarea unor doze de
renþe în microelemente.
îngrãºãminte cuprinse între 3090 kg/ ha P2O5
Porumbul dã cele mai bune
Deficienþa solului în fosrezultate când se cultivã dupã: for are efecte negative asupra
- leguminoase anuale ºi pe- creºterii ºi dezvoltãrii plantelor
rene
tinere, precum ºi asupra formã- cereale de toamnã
rii ºi umplerii seminþelor. Când
- floarea- soarelui
se utilizeazã îngrãºãminte complexe cu azot ºi fosfor, acestea
se administrezã înaintea semãnatului cu o uºoarã încorporare.
Azotul se recomandã în doze de
40- 80 kg/ ha substanþã activã.
c) Sãmânþa ºi semãnatul
La semãnat se va folosi numai sãmânþã hibridã, certificatã,
care întruneºte condiþiile de calitate prevãzute în standardele
actuale. Momentul optim pentru
semãnat este atunci când în sol,
la adâncimea de 10 cm s- a realizat temperatura de 7- 8 grade.
Cantitatea de sãmânþã obþinutã
este de 3- 5 kg/ ha, adâncimea
de sãmânþat este de 4- 6 cm, iar
hibrizii recomandaþi sunt: Favorit, festiv, Performer, Select.

Cultura de
floareasoarelui

Cultura
porumbului
În condiþiile în care suprafeþele de teren au rãmas nearate
din toamnã se poate efectua lucrarea terenului în primãvarã cu
discul greu pânã la adâncimea
de 12- 14 cm.
În condiþiile speciale când
terenurile nearate din toamnã se
prezintã în primãvarã tasate puternic îmburuienate, cu resturi
vegetale multe, iar primãvara
este bogatã în precipitaþii se poate efectua arãtura cu plugul la o
adâncime de 16- 18 cm.

Fertilizarea porumbului
Dacã nu aþi folosit gunoi de
grajd aplicat în toamnã sub arãtura de bazã, este nevoie de aplicat îngrãºãminte chimice.
Îngrãºãmintele cu fosfor ºi
potasiu se pot aplica odatã cu
lucrãrile de pregãtire a patului
germinativ, în dozã de 200 kg/ ha.
Fosforul aplicat singur la cultura porumbului dã producþii mici
ºi are un efect pozitiv în rotaþia
de trei ani.
Îngrãºãmintele cu azot se
administreazã fracþionat: jumãtate din cantitate se încorporeazã odatã cu lucrãrile de pregãtire a semãnatului, iar cealaltã jumãtate în vegetaþie, odatã cu lucrãrile de întreþinere a culturii.
(100+100 kg/ ha).

Pregãtirea patului germinativ
Acesta are ca scop:
Sãmânþa ºi semãnatul
- stimularea rapidã a rãsãÎnceputul semãnatului coresririi buruienilor ºi distrugerea
punde
realizãrii în sol la adânciacestora înainte de sãmânþat, ca
mãsurã eficientã de reducere a
frecvenþei de apariþie ulterioarã
a semãnatului;
- menþinerea unei umiditãþi
suficiente a stratului superficial
al solului, care sã asigure o bunã
rãsãrire. În acest sens se vor
reduce la minimum posibil lucrãrile de pregãtire prin discuit sau
combinator, fãrã a neglija cerinþele optime de încorporare a erbicidelor, de nivelare ºi afânare
a solului.
Ultima lucrare de pregãtire a
patului germinativ se va efectua
în ziua sau preziua semãnatului
cu ajutorul combinatorului, încorporându-se totodatã ºi erbicidele care se aplicã.
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De vorbã cu cetãþenii:
Costicã Mocanu:
Curãþenia de primãvarã este singura
prioritate pe care o
avem în perioada
aceasta, pentru a
întâmpina sãrbãtoarea Sfintelor Sãrbãtori de Paºte curaþi
atât trupeºte cât ºi
sufleteºte. Vorbind
despre domnul
primar menþionez cã
nu a visat nimeni sã
fie fãcute atâtea
pentru comunã,
avem tot ceea ce ne
trebuie.

Marica Ana:
Curãþenia de primãvarã
nu am putut sã o facem din
cauza zãpezii dar odatã ce
timpul ne va permite vom
face ºi curãþenie. Din
pãcate nu putem planta flori
ºi pomi pentru cã avem
animale, dar ne vom îngriji
gospodãriile ºi ºanþurile
pentru ca ele sã arate aºa

Dudea Ioana:
De lãudat este faptul cã pe primar îl
intereseazã de noi. A adus flori de ziua
femeii pentru toate doamnele ºi domniºoarele pe care le-a înmânat personal.
Este un gest lãudabil pentru care trebuie felicitat.

Dãgãliþã Ileana:
În aceastã perioadã ne ocupãm cu curãþenia de
primãvarã, facem curãþenie în gospodãrii, pe la porþi
ºi plantãm flori.
De menþionat este faptul cã primarul nostru îºi
dã interesul pentru comunã, iar noi nu trecem neobservaþi de dânsul. Ca exemplu, pe data de 8 martie a
oferit flori tuturor doamnelor ºi domniºoarelor, venind personal pentru a ne felicita. Consider cã acest
gest din partea dânsului dã dovadã cã este un om ºi
un primar de lãudat.

Oprea Gheorghiþa:
Dacã vremea ne permite vom
face curãþenia de primãvarã, vom
planta flori, vom vopsi pomii, nu ne
place sã avem urât în faþa poarþii,
deºi când au sãpat pentru conducte totul a fost distrus. Vrem
canalizare pentru cã în rest avem
toate condiþiile ca la oraº dar ne
este foarte greu fãrã canalizare.
Referitor la gunoiul menajer, aº
dori sã se aducã pubele pentru cã
nu avem unde sã îl depozitãm.

Buget mai mic
Bugetul Primãriei Mischii din acest an este mult mai mic faþã de cel din 2009, ca atare
ºi investiþiile vor fi mult mai mici decât anul trecut. „O mare parte din vinã o au ºi cetãþenii
care nu au înþeles cã trebuie sã-ºi plãteascã datoriile cãtre bugetul local”, susþine primarul. Pe aceastã cale Primãria Mischii face apel cãtre toþi cetãþenii comunei sã facã un
efort ºi sã-ºi plãteascã toate datoriile cât mai repede posibil. Totdatã, cetãþenii trebuie sã
ºtie cã dacã se grãbesc vor putea beneficia de bonificaþia de 10% pentru impozitele anului
2010.
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Programul
Programul RABLA
RABLA
2010,
2010, start
start bun
bun

Cu discounturi, dar ºi cu cele
trei vouchere, automobilele noi
ajung sã se dea aproape gratis.
Chevrolet Spark ajunge sã coste
numai 2.940 de euro, dacã scazi
cele trei tichete valorice, la care
se mai poate adãuga o reducere
ºi de la importatorul auto.
Dupã insuccesul de anul trecut, autoritãþile au fost mai rezervate cu programul „Rabla
2010". Anul acesta, programul a
început ºi cu întârziere, pentru cã
Ministerul Mediului nu a reuºit sã
tipãreascã la timp voucherele
necesare derulãrii programului.
„Rabla” 2010 a început la 18 februarie 2010, iar importatorii de
automobile încearcã sã atragã
clienþii cu oferte promoþionale.
Astfel, cu reducerile de la
comercianþi, dar ºi cu trei vouchere în buzunar, poþi sã-þi cumperi o maºinã nou-nouþã la preþ

de hârb fabricat acum 10-15 ani.
Am încercat sã alcãtuim un top
al celor mai ieftine maºini comercializate prin intermediul programului „Rabla” 2010, criteriul principal fiind preþul. Cea mai ieftinã
maºinã nouã este Chevrolet
Spark. Modelul are preþuri începând de la 2.940 de euro, cu TVA
inclus.
Chevrolet România are ºi o
recomandare, pentru un Spark ce-i drept, ceva mai
scump: 3.575 de euro.
Acest model beneficiazã
de o motorizare de 800 de
centimetri cubi, deci ºi
taxa de poluare este infimã. Micul Chevrolet
Spark are dotãri precum
aer condiþionat, ABS, airbag la ºofer, geamuri electrice faþã, servodirecþie,
închidere centralizatã,

bare de protecþie în culoarea caroseriei.
Pe locul secund se aflã Renault Symbol, cu preþuri începând
de la 4.650 de euro cu TVA,
sumã obþinutã în urma scãderii
contravalorii a cinci vouchere
Rabla. Asta pentru cã Renault
acordã, în limita stocului disponibil, contravaloarea a încã douã
prime de casare, în plus faþã de
tichetele obþinute prin program.
Al treilea cel mai ieftin model din „Rabla” 2010 este Peugeot 107 One, care costã 4.990
de euro, cu TVA. Micul model
beneficiazã de aportul unui propulsor de 1.000 de centimetri
cubi, care dezvoltã 68 de cai-putere. Maºina mai are ABS, servodirecþie, airbaguri la ºofer ºi la
pasager.
Dacia nu se lasã mai prejos
Dupã cum era de aºteptat,
Dacia nu putea sã nu facã parte
din liga celor care vând modele
prin „Rabla”, cu preþuri de maºini la mâna a doua. Astfel, Dacia Logan te atrage cu un preþ
de pornire de 4.995 de euro. Este
drept, acesta este cel mai sãrãcãcios Logan, dar are garanþie
patru ani sau 120.000 de kilo-

bag la ºofer ºi la pasager, închidere centralizatã, radio CD cu
MP3 ºi ABS.Un constructor de
volum precum Hyundai nu putea lipsi din oferta „Rabla” 2010.
ªi coreenii sunt în „Rabla”
Astfel, micuþul Hyundai i10
se vinde cu preþuri începând de
la 5.261 de euro cu TVA inclus.
ªi Dacia mai oferã încã un model din gama sa la preþuri avatajoase prin programul de înnoire
a parcului auto naþional: modelul
Sandero, care începe de la 5.895
de euro. Clasamentul este închis
de Toyota, care are douã modele în top. Este vorba de Aygo
Terra, care costã 6.245 de euro
ºi Toyota Yaris Optimo, cu preþuri de la 6.399 de euro. Aygo
are motorul de 1.000 de centimetri cubi, 69 CP, aer condiþionat, volan reglabil în înãlþime, radio CD, geamuri termoizolate,
airbag ºofer ºi pasager.
Yaris Optimo beneficiazã de
aportul aceluiaºi motor, dar este
mai dotatã. Are aer condiþionat,
radio + CD cu MP3 ºi patru difuzoare, computer de bord, scaun
ºofer reglabil pe înãlþime, airbag
la ºofer ºi la pasager, gemuri electrice faþã, ABS, EBD ºi BA -

metri. Pe locul cinci în top
se aflã Fiat Panda, cu preþuri începând de la 5.175 de
euro. Marca Chevrolet mai
are un model în clasament,
ºi anume Aveo Sedan, cu
motor de 1.200 de centimetri cubi.
Maºina costã 4.503
euro ºi are aer condiþionat,
geamuri electrice faþã, air-

asistenþã la frânarea de urgenþã.
Ce mai putem lua sub
7.000 de euro
Peugeot 206 Plus Urban, cu
motor de 1,4 litri pe benzinã, de
75 CP cu preþuri începând de la
6.490 de euro cu TVA, Opel
Corsa Essentia, cu motorul de
1,2 litri ºi 85 CP, ale cãrui preþuri încep de la 6.850 de euro
cu TVA.
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Postul ºi rolul lui în
viaþa credincioºilor
Precum bine se ºtie, postul este reþinerea totalã sau parþialã de la anumite alimente
ºi bãuturi, pe un timp mai lung sau mai scurt,
în scop religios-moral.
Aceastã reþinere de la mâncãri ºi bãuturi trebuie însã însoþitã ºi de reþinerea de
la gânduri, pofte, patimi ºi fapte rele, ceea
ce înseamnã cã postul trupesc trebuie sã
fie însoþit de post sufletesc. Postul este de
origine ºi instituire divinã, de aceea îl gãsim
practicat din vremuri strãvechi, întâlnindul aproape în toate religiile ºi la toate popoarele. Dupã unii Sfinþii Pãrinþi ca: Vaisile cel
Mare, Ioan Gura de Aur ºi alþii, el îºi are
originea în rai, prin interzicerea datã de
Dumnezeu protopãrinþilor nostri de a manca din pomul oprit.
Postul a fost practicat de evrei în Vechiul Testamment, fiind cerut ºi de Legea
lui Moise (Deut. IX, 10; Lev. XVI, 29-31;
Jud. XX, 26; I Regi VII, 6; Is. LVIII, 6; Ioil
II, 15; Iona III, 5-8). Dupã exemplul Vechiului Testament, înainte de a-ºi începe
activitatea, Mântuitorul Hristos s-a retras
în pustie, unde a postit 40 de zile ºi 40 de
nopþi (Matei IV, 2; Luca IV, 2), sancþionând astfel postul prin însuºi exemplul Sãu
ºi desãvârºindu-l prin arãtarea sensului sãu
adevãrat, ca ºi a modului în care trebuie sã
fie practicat (Matei VI, 16-18), de asemenea recomandându-l, alãturi de rugãciune,
drept mijlocul cel mai eficace de a izgoni
diavolii (Matei XVII, 21; Marcu IX, 29).
Sfintii Apostoli ºi ucenicii lor au continuat practica postului dupã exemplul Mântuitorului, pregãtindu-se totdeauna pentru
misiuni importante prin post ºi rugãciune

(Fapte XVII, 3). Au recomandat creºtinilor practica postului ca obligaþie generalã
(Canonul 66 ºi 69 Apostolic; Constituþiile
Apostolice V, 15).
Dintre Sfinþii Pãrinþi care au subliniat în
mod deosebit importanþa postului amintim
pe: Vasile cel Mare, Atanasie cel Mare,
Grigorie Teologul, Grigorie de Nisa, Teofil
al Alexandriei, Ioan Gura de Aur, Maxim
Mãrturisitorul, Ioan Damaschin ºi alþii.
Ei insistã asupra faptului cã postul trupesc fãrã cel sufletesc este lipsit de orice
valoare moralã „Postul cel adevãrat – spune Sf. Vasile cel Mare – consta în reþinerea de la rele. Dezleagã toatã legãtura nedreptãþii, iartã aproapelui tãu vãtãmãrile,
dãruieºte lui datoriile. Tu nu mãnânci carne dar mãnânci pe fratele tãu. Tu te reþii

din vin dar nu înfrânezi zburdarile trupului.
Tu nu mãnânci pânã seara dar petreci ziua
la procese”. („Despre post”, cap. X). Iar
Sfântul Ioan Gurã de Aur afirmã: „ªi cinstim (postul) nu numai cu depãrtarea de
bucate ci cu ferirea de pãcate. Aratã-mi
postul tãu prin lucruri. Prin care, vei zice?
De vei vedea sãrac, miluieºte-l; de vei avea
vrãjmaºi, împacã-te cu el, de vei vedea pe
prietenul tãu sporind, nu-l zavistui, de vei
vedea femeie frumoasã, trece-o cu vederea. ªi nu numai gura sã posteascã ci ºi
ochiul ºi auzul ºi picioarele ºi mâinile ºi toate mãdularele trupului nostru”. (Vita Teologicã et Monastica – Pãrinþi Orientali nr.
1 – pag. 133).
Acelaºi lucru îl aratã o stihirã a Triodului din Postul Mare: „Sã postim post primit,
bineplãcut lui Dumnezeu. Postul cel adevãrat este înstrãinarea de rãutate, înfrânarea limbii, lepãdarea mâniei, depãrtarea de
pofte, de clevetire, de minciunã ºi de jurãmânt mincinos. Lipsa acestora este postul
cel adevãrat ºi bine-primit” (Triod, Stihira
1 de la Stihoarna vecerniciei de Luni, întâia
sãptãmânã din Postul Mare).
În fond nu mâncarea e condamnatã prin
post ci neînfrânarea, necumpãtarea, proasta ei folosinþã. Acelaºi cantari vorbesc despre „Întunericul Saþiului”. Masa de post
trebuie sã fie în primul rând cumpãtatã, altfel „întunericul saþiului” poate la fel de bine
sã vinã ºi din mâncare de fasole...
Postul ortodox nu este aºadar un exerciþiu alimentar, o dietã „purificatoare”. El
reprezintã însã un act spiritual superior,
acela de a corecta vieþuirea imediatã ºi instinctualã ºi de a orienta lumea dupã sensul ei înalt ºi singurul adevãrat: acela de
creaþie a lui Dumnezeu.
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