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Investiþiile, cheia ieºirii din crizã

Investiþiile sunt cheia pentru ieºirea
din crizã.
Sunt absolut sigur de acest fapt ºi
cred cu tãrie cã numai aºa vom putea
depãºi o perioadã financiarã deosebit de
grea pentru þarã ºi pentru comunitatea

noastrã. Orice fel de investiþie întoarce
bani cãtre bugetul de stat, sub forma
taxelor ºi impozitelor. Astfel, se creazã
locuri de muncã ºi creºte nivelul de trai
al cetãþenilor. Îi asigur pe locuitorii din
Mischii cã, în localitatea noastrã nu se

vor opri aceste proiecte de investiþii ºi cã
vom depãºi toate greutãþile.
Al dumneavoastrã prieten ºi
primar, Gheorghe Popa
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Parohia Mischii organizeazã o
excursie la mãnãstirile din judeþele
Vâlcea ºi Gorj (Horezu, Polovragi,
Lainici, Tismana). De asemenea
vor fi vizitate ºi complexele memoriale Constantin Brâncuºi din Târgu
Jiu ºi Hobiþa.
Preþul este de 60 lei de persoanã.
Excursia va avea loc pe data de 19
iunie. Relaþii la telefon 0729.356.474
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Realitatea Mischii-ului

„Doina Mischii-ului”
încântã Doljul

„Avem în vedere
participarea la cât
mai multe festivaluri ºi concursuri
de acest fel. Mai
mult, ne gândim ºi
la diversificarea
repertoriului. Vom
continua sã respectãm tradiþiile
zonei noastre ºi
sã reprezentãm
Mischii-ul cu
mândrie”,
a declarat primarul
Gheorghe Popa.

Ansamblul „Doina Mischii-ului” continuã seria de spectacole de succes, la numai o lunã de la înfiinþare. Astfel,
membrii formaþiei au participat la festivitãþile prilejuite de
Zilele Cãlãraºului, precum ºi la Festivalul „Cântece olteneºti”, desfãºurat la Casa Studenþilor din Craiova. Trebuie
amintit faptul cã, la aceastã competiþie, ambele grupe de
vârstã din cadrul ansamblului comunei Mischii au câºtigat
locul al II-lea iar solista Luiza Turcu, în vârstã de numai
ºapte aniºori a luat locul I la Festivalul de la Podari, grupa
preºcolari. Totodatã, ansamblul ºi solista au participat recent ºi la Festivalul “Vara Pieleºteanã”, ediþia a II-a. Din
nou, Luiza Turcu a obþinut, prin talentul sãu, premiul special acordat de juriu.
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Ciºmelele stradale
vor fi închise
A

limentarea cu apã de la ciºmelele stradale de pe raza comunei Mischii va fi sistatã, din cauza mai multor cetãþeni care consumã cantitãþi mari fãrã sã plãteascã. Dupã cum se
ºtie, alimentarea cu apã implicã mai multe
cheltuieli, precum plata unor angajaþi, tratamentul, revizii ºi întreþinerea utiliajelor de
pompare pe parcursul exploatãrii staþiei de
apã. Din pãcate, foarte mulþi oameni cred
cã apa va curge mereu la robinete chiar
dacã ei nu vor plãti aceste cheltuieli sau vor
încerca sã „fure” apã de la ciºmelele stradale.
Din constatãrile de pe teren ºi sesizãrile
venite de la mai mulþi cetãþeni s-au reþinut
câteva aspecte importante. Multe persoane au apã trasã în curte, cu contor, însã s-a
constatat cã aceºtia au consumat zero metri cubi de apã, pentru cã au preferat sã
foloseascã ciºemele stradale, unde nu se
plãteºte niciun ban. O mare parte din cetãþeni folosesc apa de la ciºmele nu doar pentru strictul necesar, dar ºi pentru a-ºi uda
„Îmi pare rãu cã soluþia de
oprire a ciºemelelor stradale este
grea pentru unii, însã, dacã alþi
cetãþeni nu vor sã înþeleagã cã
trebuie sã plãteascã ceea ce consumã, nu sã bage mâna în buzunarul
tuturor, nu am altã metodã decât
oprirea alimentãrii stradale. Aºa,
fiecare va plãti ceea ce consumã”,
susþine primarul Gheorghe Popa.
Primãria Mischii a depus în
urmã cu ceva timp spre finanþare un proiect pe Mãsura 3.2.2
care cuprindea asfaltarea a 11
kilometri de drum ºi extinderea
de gaze în satul Motoci. Din pãcate, la nivelul judeþului Dolj, numai douã comune dintr-un total
de 57 au obþinut finanþarea. Proiectul depus de Mischii a fost
declarat eligibil cu 55 de puncte,
însã a pierdut finanþarea în etapa
urmãtoare. „Noi am contestat
punctajul pe motiv cã am fost
nedreptãþiþi. În mod normal ar fi
trebuit sã avem 62 de puncte.

grãdinile sau pentru a-ºi adãpa animalele. Locuitorii din Mischii trebuie sã ºtie
cã, dacã vom continua în acest mod
iresponsabil, mai devreme sau mai târziu vom fi nevoiþi sã oprim apa de la
robinete pentru întreg sistemul. Iar
atunci se naºte întrebarea fireascã: ce
facem cu acei cetãþeni de bunã credinþã care au plãtit abonamente la apã
ºi nu au folosit abuziv ciºmelele stradale? Ei nu trebuie sã aibã de suferit
pentru cã unii oameni nu înþeleg sã foloseascã cinstit apa, plãtind ceea ce
consumã. Cu ce sunt ei vinovaþi cã o
parte din cetãþeni preferã sã sustragã
apa din reþeaua publicã?
Puse în faþa unei astfel de situaþii,
autoritãþile locale din Mischii nu au decât douã alternative, ilustrate în cele ce
urmeazã chiar de primarul comunei.
„Dacã lãsãm ciºmelele stradale sã funcþioneze, cel târziu pânã la iarnã, vom fi nevoiþi
sã oprim alimentarea cu apã pentru toatã
lumea. În schimb, dacã le închidem, sistemul de alimentare cu apã va funcþiona în
continuare ºi fiecare va plãti pentru ceea
ce foloseºte. Dupã consultãri cu mai mulþi
colegi de la alte primarii, am decis sã închidem alimentarea stradalã. La Cârcea, spre
exemplu, ciºmelele stradale nu au fost nici
mãcar proiectate”, a explicat primarul Mischii-ului. „Exemple privind cetãþenii care au
sustras apã fãrã platã sunt foarte numeroase însã nu mai este cazul sã le amintim în
acest moment. Trebuie sã spun doar cã în

Acum aºteptãm rezultatul acestei contestaþii, dar trebuie sã menþionãm cã suntem sprijiniþi în demersul nostru ºi de cãtre Consiliul Judeþean”, a declarat edilul
ºef. Proiectul depus de autoritãþile din Mischii se numãrã printre
primele 300 de pe o listã de aºteptare de 1090 de dosare la nivel naþional. Se preconizeazã cã
suma alocatã pentru finanþarea
programelor pe Mãsura 3.2.2 va
fi suplimentatã în curând ºi astfel, proiectul depus de autoritãþile locale ar urma sã fie finanþat.
În ceea ce priveºte proiectul
de extindere a gazelor spre satul
Motoci, primarul a discutat problema cu reprezentantul Distrigaz. „Concluzia acestei discuþii
este cã extinderea reþelei de gaze
este un proiect realizabil, însã
depinde de solicitãrile de introducere de gaze primite de la cetã-

Mischii, consumul zilnic de apã este de 60
metri cubi de apã, dar la platã nu ajunge
decât maxim jumãtate din aceastã cantitate. Restul este pur ºi simplu furatã de la
ciºmelele stradale, fãrã contorizare”, susþine edilul ºef.
Astfel, pentru ca toatã lumea sã poatã
beneficia de alimentare cu apã în propria
gospodãrie, am purtat mai multe discuþii cu
firmele de branºare ºi am negociat ca toatã
lumea sã poatã sã-ºi sape ºanþul ºi sã-ºi
amenajeze cãminul singurã, urmând ca,
pentru restul lucrãrii sã plãteascã firmei
specializate numai diferenþa pânã la 600 de
lei în 3-4 rate.

þenii din satele Motoci ºi Urecheºti”, a explicat primarul. În
acest sens, reprezenanþi ai autoritãþilor locale au mers în teren
pentru a întocmi astfel de dosare
pentru branºarea la reþeaza de
gaze, însã rezultatele nu au fost
tocmai favorabile. „Îi îndemn pe
oameni sã facã cereri de
branºare la gaze în numãr cât mai mare, pentru a putea aduce reþeaua în acea zonã. Cetãþenii trebuie sã ºtie cã o
simplã cerere de branºare nu îi obligã sã se branºeze dupã extinderea
magistralei. Este doar o
mãsurã prin care se demonstreazã acceptul de
principiu pentru a avea
gaze”, a explicat Gheorghe Popa.
În altã ordine de idei,

primarul Mischii-ului a declarat cã
a fost depus un alt proiect la sfârºitul lunii aprilie pentru construirea unui parc energetic fotovoltaic, proiect care urmeazã sã fie
evaluat luna viitoare. „Speranþele sunt mari, însã rãmâne de vãzut”, spune edilul ºef.
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Parc
Parc la
la Mlecãneºti
Mlecãneºti în
în
“Curtea
“Curtea Împãrãteascã”
Împãrãteascã”
D

upã ani buni de încercãri, la
Mlecãneºti s-a reuºit în sfârºit ca terenul denumit popular „Curtea Împãrãteascã” sã fie eliberat de
orice fel de constucþie. „Aici era o
cârciumã, pe care am demolat-o pentru a face loc unui parc de recreere,
care va fi amenajat în perioada urmãtoare. Va fi un loc liniºtit, unde tinerii se vor putea întâlni. “Curtea
Împãrãteascã”, aºa cum e cunoscut
terenul acela, este acum o zonã de
utilitate publicã. Vom planta specii de

Teren
sintetic la
Mischii
În ceea ce priveºte investiþiile, edilul ºef va demara în luna
iunie un proiect pentru construcþia unui teren sintetic de fotbal
în localitate.
„Mulþi tineri mergeau la Vulpeni sau la Craiova pentru a juca
fotbal pe teren artificial. Chiar
ºi la Gherceºti existã un astfel
de teren. Drept urmare, vom
avea ºi noi la Mischii un astfel
de spaþiu sportiv, pe care îl vom
închiria celor strãini de comunã
care vin sã joace fotbal”, susþine Gheorhe Popa. Autoritãþile
au anunþat deja faptul cã intrarea va fi gratuitã pentru tinerii

din comunã. Baza se va construi
în perioada urmãtoare ºi va fi
dotatã cu instalaþie nocturnã, iar
întreaga investiþie va fi achitatã
de Primãrie în decursul a trei ani
de zile. Terenul sintetic se va autofinanþa ca proiect, din închi-
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arbuºti, vom pune bãnci ºi vom construi un foiºor. Nu vor lipsi nici locurile de joacã pentru copii”, spune primarul.
„Va fi un loc superb de recreere. Cetãþenii trebuie sã ºtie faptul cã, aºa cum vor îngriji acest
parc, aºa se va înþelege ce nivel
de civilizaþie au oamenii din Mischii. Numai dacã pãrculeþul va fi
întreþinut vom putea constata o
mentalitate ºi un grad de educaþie crescut în comuna Mischii!”

rierea pe orã a spaþiului cãtre
doritori iar investiþia va genera
cel puþin un loc de muncã.
Tot la capitolul investiþii, primãria a anunþat faptul cã gardul dela ªcoala din satul Motoci
va fi înlocuit din cauza gradului

Info Poliþie
În satul Motoci exista o persoanã cunoscutã pentru comportamentul anti-social
ºi pentru faptele de încãlcare a legii care
teroriza majoritatea cetãþenilor. În sfârºit,
acesta va plãti pentru faptele sale. Este
vorba despre Catrina Alexandru, care, în
urma dosarelor penale întocmite a fost condamnat de instanþa de judecatã la 2 ani închisoare cu executare. Hotãrârea se referã la fapte comise în vara anului 2009. Totodatã, pe rolul instanþei de judecatã se mai
aflã încã un dosar pe numele acestuia, pentru fapte de aceeaºi naturã comise în luna
aprilie 2010. Catrina Alexandru este în prezent dispãrut de la domiciliu ºi se presupune cã acesta ar fi plecat în Italia. „Am colaborat foarte bine cu Primãria pentru a
obþine condamnarea acestuia în instanþã.
Ne bucurãm de acest rezultat ºi, imediat

avansat de deteriorare.
„Este un gard foarte vechi,
cãzut, care a devenit un pericol
pentru cei mici. În plus, un gard
nou va da un alt aspect general
întregii clãdiri ºcolare”, spune
primarul.

ce acesta va intra în þarã, va fi arestat. Era
ultima persoanã care tulbura liniºtea publicã în zonã”, a declarat ag. ºef principal
Mirea Adrian.
În altã ordine de idei, dosarul penal privind pe numitul Todicã Ionel a plecat pe
rolul instanþei, urmând ca, în timpul cel mai
scurt, acesta sã-ºi primeascã pedeapsa.
ATENÞIE!
Pe raza judeþului acþioneazã un grup de
rromi care, sub diferite pretexte pãtrund în
gospodãriile cetãþenilor ºi, prin distragerea
atenþiei furã sume mari de bani. Astfel de
fapte au avut loc în ultima perioadã pe raza
comunelor Murgaºi ºi Bulzeºti. Pe aceastã
cale, toþi cetãþenii sunt sfãtuiþi sã nu permitã niciunui necunoscut accesul în gospodãrie, sub niciun pretext. Mai mult, în cazul
semnalãrii prezenþei unui astfel de grup
suspicios pe raza comunei, cetãþenii sunt
rugaþi sã informeze lucrãtorii postului de
poliþie.
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Tradiþia Cãluºului
În data de 24 mai, cu ocazia Sãrbãtorii Rusaliilor, prin grija
autoritãþilor locale, în speþã a primarului comunei, la Mischii
au sosit cãluºarii. Îmbrãcaþi tradiþional, aceºtia au cutreierat
comuna prin toate satele, aducând dansul lor specific în faþa
tuturor cetãþenilor care au ieºit la poartã ºi s-au bucurat alãturi de ei. „Am adus aceºti cãluºari pentru cã nu vreau ca
tradiþia sã moarã.
La Mischii, preþuim tradiþia ºi o cinstim cu fiecare ocazie”,
a declarat edilul ºef. Autoritãþile promot faptul cã, de acum
înainte, evenimentul se va repeta în fiecare an. „Intenþia mea
este ca, începând din 2011, sã avem o trupã de cãluºari formatã cu tineri din comunã!”, a adãugat Gheorghe Popa.
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SC AGRO FLOR PROD SRL
unic importator al produselor ZORZI ºi ALTA QUALITA
VÃ OFERÃ LA PREÞURI FÃRÃ CONCURENÞÃ:
seminþe de legume, cereale, rapiþã, lucernã, gazon ºi plante furajere
pomi fructiferi ºi butaºi de viþã de vie
seminþe de flori ºi plante aromatice
Pentru relaþii
butaºi de trandafiri ºi bulbi de flori de toamnã
ne puteti contacta
îngrãsãminte chimice ºi erbicide
la tel./fax
prin magazinele sale situate in :
0251.423.211
Craiova : Piaþa Centralã ºi Craioviþa Noua, zona PTTR
mobil
depozit, str . Sãrari nr . 5
0722.737.342
Bals : Strada Cireºului nr. 43
0722.378.809
Drãgãsani : str. Ferdinand nr. 47 ºi str. Decebal nr. 33
Slatina : str. Dinu Lipatti nr. 33
CENTRU VÂNZARI TRACTOARE
COMBINE ªI UTILAJE AGRICOLE
SC AGROGRAND SERV SRL
TEL. 0748.032.332
Vinde: cositori, instalaþii erbicidat, discuri,
freze, prese baloþi, greble fân, prãºitori,
MIC-uri, maºini plantat ºi scos cartofi,
semãnãtori, maºini cules porumb,
tocãtori furaje, pluguri, sfoarã baloþi, etc.
RABLA PENTRU TRACTOARE
SCHIMBÃ-ÞI RABLA CU UN TRACTOR NOU SAME SAU DEUTZ-FAHR
-PRIMEªTI PENTRU TRACTORUL VECHI 6000-8000 euro
-POSIBILITATE FINANÞARE CU AVANS MINIM 15%
-DOBÂNDÃ 4,8 %
PIESE DE SCHIMB, DISTRIBUITOR AUTORIZAT TRACTOARE SAME ºi DEUTZ-FAHR

Integrama lunii: Pãduri
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„Doina Mischii-ului”,
în ascensiune

Reporter: Care au fost activitãþile
ansamblului „Doina Mischii-ului”în ultima perioadã?
Oana Paciurea: Am participat împreunã cu ansamblul la festivalul international
de folclor “Vara Pieleºteanã”, editia II de la
Pieleºti, în data de 23 mai.
De asemenea, pe 21 mai am fost invitaþi
la zilele comunei Calaraºi, unde am fost
apreciaþi de public. Totodatã, am participat
la concursul de folclor “Plai de cântec oltenesc” desfãºurat în Craiova, tot luna aceasta, unde am luat locul doi pentru ambele
trupe de dansuri ºi locul întâi la interpretare,
obþinut de Luiza Turcu.
Pe data de 3 iunie vom merge la un spec-

tacol la Filarmonica din Craiova, spectacol
organizat de Oltenia 3TV pentru emisiunea
“Vedeta cu lipici”.
Rep: Care este planificarea programului de viitor?
O. P. : O sa ne apucãm sã învãþãm dansuri noi ºi astfel sã sa ne dezvoltam din punct
de vedere artistic. Suntem deschiºi la orice colaborare ºi vrem sã participãm la cât mai multe festivaluri ºi concursuri. Totodatã, vrem sa
ne mãrim numãrul de copii din componenþa
ansamblului pentru cã deja vin din ce în ce mai
mulþi la repetiþiile de dansuri pe care le facem
în sala Cãminului Cultural din Mischii.
Rep: Povesteºte-ne despre cum ai
început tipul acesta de activitãþi: dansuri, instruire. Este o
trasatura
de familie,
avand în vedere
cã

mama ta lucreazã în acelaºi sens cu
copiii din Pieleºti?
O. P. : Nu neaparat. Eu nu o consider
aºa. Am început sã dansez la vârsta de 11
ani, iar instruirea copiilor a venit ca o idee în
toamna anului 2009,când mi s-a propus sã
instruiesc o echipã de dansuri moderne de
la Pieleºti.
Apoi, în februarie 2010 mi s-a propus
sã lucrez cu copiii de la liceul “Matei Basarab” ºi ªcoala Speciala “Sfântul Vasile”. Aici
lucrez cu copii cu deficienþe de auz, majoritatea având surditate totalã. Dupã aceea, în
martie mi s-a propus sã formãm o echipa
de dansuri ºi la Mischii, iar eu am fost încântatã ºi am acceptat imediat. Lucrez, de
asemenea, ºi cu copiii de la Casa de Cultura “Traian Demetrescu” Craiova. Cam astea sunt activitatile mele, pe lângã cele de la
Ansamblul “Alunelul” Pieleºti la care dansez încã din anul 2004 ºi sunt mândrã cã
fac parte din asemenea formaþie.

Reclama
Reclama ta
ta

aici!
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Exemple bune sau rele despre cum este îngrijit
Aºa
nu!

Hodeanu
Ghoerghe
ºi Ioana

Aºa
da!
Chisãr
Elena

Aºa
da!

Aºa
da!
Aºa
nu!

Aºa
da!
Aºa
da!

Aºa
da!
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spaþiul din faþa gospodãriilor
Aºa
da!

9
Aºa cum am promis în numãrul trecut al ziarului,
reporterii Realitãþii Mischii-ului s-au deplasat pe raza
comunei ºi au observat multe exemple de oameni muncitori care ºi-au amenajat spaþiile verzi din faþa gospodãriilor pentru a da zonei un aspect plãcut. Pe aceºti
cetãþeni îi felicitãm. Am descoperit însã ºi exemple de
grãdini neîngrijite care dau o notã proastã felului în
care aratã comuna.

Aºa
nu!
Aºa
da!

Aºa
da!

Aºa
da!

Aºa
nu!

Micu
Pãuna

Aºa
da!

Aºa
da!
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Sã nu uitãm eroii!
Elevii de la ºcoala din
Mischii au participat la festivitãþile prilejuite de Ziua
Eroilor Rãzboiului cu un
moment artistic compus
din cântece ºi poezii patriotice. „Mã bucur cã am reuºit sã ne strângem cât mai
mulþi aici, cu aceastã ocazie. Vreau totodatã sã le
atrag atenþia urmaºilor
acestor eroi în ceea ce priveºte importanþa jertfei
celor plecaþi dintre noi.
Deºi avem mai multe cruci
aici, nu vãd decât câteva
lumânãri aprinse. Cei care au rãmas în
urmã ar trebui sã aibã grijã ºi, mãcar întro zi ca aceasta, sã vinã sã aprindã o lumânare”, a declarat primarul. La eveniment
a fost prezent ºi unul dintre supravieþuitorii Rãzboiului, care le-a povestit celor de
faþã experienþa tragicã trãitã pe front. La
finalul comemorãrii, autoritãþile au depus
mai multe coroane de flori la Monumentul
Eroilor din localitate.
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Mirabila sãmânþã, miracolul vieþii
Autor: Titu Buºu
Un gând de puternicã varã, un cer de
înaltã luminã se ascunde în fieºtecare dintre ele când dorm. Palpitã în visul seminþelor un foºnet de câmp ºi amiezi de grãdinã,
un veac pãdurit, popoare de frunze ºi-un
murmur de neam cântãreþ. De ce mirabila
sãmânþã? Cred cã fiecare dintre noi ne-am
întrebat, mãcar pentru o clipã, þinând în palmã o sãmânþã ce se ascunde dincolo de
freamãtul de viaþã pe care îl simþim vibrând
ca pe o comoarã. Care este taina rodniciei
purtatã de sãmânþa care-ºi poartã mesajul
de belºug peste generaþii. Cã doar ea, mirabila, elibereazã între brazde adânci miracolul vieþii.
Pentru a gãsi rãspunsul la aceste întrebãri cei din lumea seminþei se confundã cu
avalanºa de seminþe pe care cu grijã ºi cu
dragoste pãmântul o dãruieºte. Un mediu
sãnãtos înseamnã sãnãtatea noastrã, a tuturor, iar sãmânþa de calitate ºi producerea
ei cu cel mai mic impact asupra mediului
înseamnã viaþã de calitate pentru tot ceea
ce ne înconjoarã. Trebuie sã învãþãm pe cei
din jurul nostru cã pentru a supravieþui depindem de resursele limitate pe care pãmântul ni le oferã ºi cã prin folosirea inteligentã
a resurselor ºi dezvoltarea de noi soluþii, cu
toþii putem ajuta la menþinerea sãnãtãþii
mediului. Iar seminþele ºi recoltele de calitate se numesc simplu: viaþã.
Privim cu o oarecare bucurie „aurul”

Un ban muncit
E greu în vânt,
E greu în ploi
E greu de mic
Sã ai nevoi.
ªi nimeni sã nu-ºi poatã da
Nici chiar cea dragã mama ta
E greu de mic sã simþi ce-i rãu
Sã n-ai nimic, sã-þi fie greu
Sã nu-þi poþi lua
Un mãr mãcar
S-alergi într-una în zadar
Sã tot munceºti, sã tragi în greu
Ca sã-þi câºtigi un ban al tãu
Sã mergi cu el
Sã îþi poþi lua
Ce nu ai de la mama ta
Cãci ea se zbate ºi munceºte
Dar n-are totul ce-ºi doreºte
Sã-þi dea ºi þie, cum au alþii
Sã ai ºi tu ca ºi bogaþii
Dar preþuieºte-þi banul tãu
Sã ai cândva de-þi va fi greu

strâns în hambare. Acolo este toatã pasiunea ºi
perseverenþa noastrã,
acolo se regãsesc toate
eforturile ºi responsabilitãþile noastre. În taina
seminþei desluºim fiecare dintre noi drumul spre
performanþe ºi împliniri,
spre bucuria de a ºtii cã
poþi dãrui celor de lângã tine ceva din munca
ta.
Cu siguranþã, cu toþii am simþit bucuria
strângerii recoltei pentru
noi dar ºi pentru cei
care aºteaptã sã-i dea o
nouã viaþa aºternând-o pe mesele tuturor.
Sunt certitudini, sunt împliniri pe care le concretizãm prin aceastã „mirabilã sãmânþã ce
închide în sine supreme puteri”. ªi mai ºtim
cã ne cuprinde încântarea în faþa puterilor,
în ipostaze de boabe, care aºteaptã sã ajungã ºi la anul în brazde pentru a sãrbãtorii
iarãºi viaþa. ªi împrumutãm din vigoarea ºi
puterea lor pentru a merge mai departe.
Pentru hranã ºi pentru o sãnãtate mai
bunã, munca ºi devotamentul producãtorului vegheazã asupra bogãþiei de seminþe, cãci
pentru cei care dau viaþã seminþelor, dincolo de cifre ºi bugete stau preocupãrile permanente legate de obþinerea de producþii

mari în condiþii sigure de mediu. În aceastã
lume trebuie sã înveþi sã mânuieºti taina
seminþei, sã incorporezi în munca de zi cu
zi o gândire bazatã pe stabilitate ºi productivitate astfel încât sã ai garanþia unor recolte sigure ºi profitabile. Este lumea în care
bate o singurã inimã, aceea a unei mari familii, cei care þin în palmã taina vieþii întruchipatã în mirabila sãmânþã, a celor care
au aici o parte din dorinþe, din speranþe, din
eforturi ºi din vise.
ªi pentru toate acestea meritã sã
mergi mai departe: „Pe pãmânt sã intri
când te primeºte dar sã nu-l laºi sã te
aºtepte”

Informaþii
Informaþii
ºcolare
ºcolare
În luna mai a avut loc la ªcoala din Mischii evaluarea naþionalã la literatura românã ºi la matematicã. Conform autoritãþilor, procentul de promovabilitate a fost de 85 la sutã la românã ºi 90 la sutã la
matematicã.
„Suntem mulþumiþi de rezultatele obþinute. Copiii
au dat atenþie probelor ºi, cu ajutorul profesorilor care
ºi-au dat mereu silinþa, au luat note bune”, susþine
directorul ºcolii. Câteva exemple de elevi care s-au
remarcat prin rezultatele obþinute sunt Preda Daniel
(9.30 românã, 9.30 matematicã), Pãtru Marinela
(9.30 românã, 10 matematicã), Ciochindel Felicia
(9.15 românã, 9.90 matematicã).
Cadrele didactice se pregãtesc de închiderea
anului ºcolar iar autoritãþile au anunþat faptul cã nu
existã riscul afectãrii elevilor din cauza grevei din
învãþãmânt. „Nici nu se pune problema sã nu încheiem anul ºcolar. Elevii nu au de ce sã sufere pentru
situaþia grea din þarã”, a adãugat directorul.

Autor: Chiriac Theodora – elevã în clasa a V-a la ªcoala din Mischii, dar ºi cursantã la ªcoala Popularã
de Artã din Craiova, secþiunea balet ºi la Palatul Copiilor din Craiova, secþiunea de dansuri tematice
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Sãrbãtorile creºtine
în luna mai
Autor Preot Micu Ion,
parohia Mischii
La 40 de zile dupã Sfintele
Paºti, biserica noastrã prãznuieºte Înãlþarea Domnului Iisus
Hristos la cer. Fiul lui Dumnezeu a venit în lume pentru împãcarea omului cu creatorul, fãgãduit ca rãscumpãrãtor dupã cãderea în pãcat a lui Adam ºi Eva.
Dupã o trãire Sfântã pe Pãmânt,
mai bine de 30 de ani, mântuitorul Hristos a trebuit sã se întoarcã spre Tatãl Ceresc. Faptele
Sale, cuvintele de învãþãturã ºi
minunile sãvârºite, exemplu personal de trãire, toate acestea au
schimbat din temelii omenirea.
Urmaºii Sãi vor întemeia cea
mai desãvârºitã instituþie divin –
umanã – Biserica Creºtinã.
Iar când a sosit vremea Înãlþãrii, Mântuitorul I-a adus pe
ucenicii Sãi pe Muntele Mãslinilor, dându-le ultimele sfaturi ºi
îndemnându-i sã mai stea un
timp în Ierusalim „pânã ce se vor
îmbrãca cu putere de sus”
(Luca 24,49) – adicã pânã va trimite peste ei Duhul Sfânt de la
Tatãl Ceresc.
„ªi, dupã ce a vorbit cu ei sa înãlþat la cer ºi a ºezut de-a
dreapta lui Dumnezeu” (Marcu
16,19). În ziua înãlþãrii Domnului sunt cinstiþi ºi pomeniþi eroii
neamului românesc.
Pogorârea Duhului Sfânt
(Rusaliile)
Este un praznic împãrãtesc
rânduit de Bisericã la 50 de zile
dupã Sfintele Paºti ºi de aceea
mai poartã ºi numele de Cincizecime. În aceastã zi, Duhul
Sfânt, a treia persoanã a Sfintei
Treimi, se pogoarã asupra Sfinþilor Apostoli, aºa cum fãgãduise Mântuitorul. Aceºtia se lumineazã ºi devin înþelepþi în a cunoaºte profund adevãrurile divine.
„Iar când va veni Mângâietorul, pe Care Eu îl voi trimite
vouã de la Tatãl, Duhul adevãrului care de la Tatãl purcede,
Acela v-a mãrturisi pentru
Mine” (Ion 15,26), fãgãduieºte
Mântuitorul Hristos.

„Minunea se
împlineºte în ziua
Cincizecimii ºi toþi
apostolii erau împreunã la un loc ºi
toþi s-au umplut de
Duhul Sfânt” (Faptele Apostolilor 2,
1-2).
Sfântul Apostol
Petru în ziua aceea ºi în cea urmãtoare reuºeºte sã
convingã prin cuvântul sãu ºi în
urma unei minuni
cinci mii de oameni
sã treacã la credinþa cea nou, la creºtinism, botezânduse. Atunci ia fiinþã
prima comunitate
creºtinã – Biserica.
De ce aceastã
sãrbãtoare popular
se cheamã „Rusalii”? Deoarece
atunci romanii, strãmoºii noºtri care
stãpâneau Palestina
aveau sãrbãtoarea
trandafirilor, „rosalia” (rosa – trandafir în latinã).
Sfinþii împãraþi Constantin ºi Elena
Sunt sãrbãtoriþi în fiecare an,
în ziua de 21 mai. Sfântul Constantin este socotit cel mai mare
împãrat creºtin, iar pentru faptele lor, împreunã cu mama sa
Elena, asemenea cu Sfinþii
Apostoli. Constantin cel Mare,
aºa cum l-a numit posteritatea,
a domnit peste Imperiul Roman
între anii 306-337 dupã Hristos.
Copilãria ºi tinereþea i-au fost
vegheate cu multã atenþie de
mama sa Elena care l-a crescut în teamã faþã de Dumnezeu
ºi iubirea aproapelui. Pânã la el,
mai toþi împãraþii erau pãgâni,
prigonind ºi ucigând pe creºtini.
Ajuns împãrat, tronul îi este
ameninþat de alþi pretendenþi.
Sfântul Constantin se roagã lui
Dumnezeu ºi divinitatea îl ajutã. Astfel, în chip minunat i se

aratã pe cer Sfânta Cruce, iar
sub ea erau cuvintele: „Prin
acest semn vei învinge”. Aºa se
întâmplã.
Rãmânând singur suveran al
întregului Imperiu Roman, acesta pune în aplicare diverse reforme desãvârºite pentru toate
domeniile, iar pentru bisericã,
unice ºi de mare folos. Astfel,
în anul 313 dupã Hristos dã
Edictul de la Milan, prin care
creºtinilor li se permite libertate
deplinã în întreg Imperiul. În
anul 325, Sfântul împãrat Constantin convoacã ºi prezideazã
la Niceea, lângã Constantinopol,
primul Sinod Ecumenic la care
participã 318 ierarhi ai bisericii
creºtine ºi mari teologi, care
hotãrãsc multe din preceptele ºi
canoanele dupã care biserica sã
se conducã ºi pe care sã le res-

pecte. Atunci se stabilesc ºi regulile dupã care se vor þine Sfintele Paºti, iar duminica este legiferatã ca zi de odihnã pentru
creºtini. Capitala Imperiului,
Roma, plinã de zeitãþi pãgâne nu
mai este agreatã ºi împãratul
hotãrãºte mutarea ei în rãsãrit,
în Asia Micã. În anul 330, dupã
Hristos, este inauguratã noua
capitalã cu numele de Constantinopol (dupã numele împãratului). Mama sa, Elena merge la
Ierusalin ºi pe Golgota, împreunã cu mai mulþi însoþitori descoperã Sfânta Cruce pe care a
fost rãstignit Mântuitorul. Pentru trãirea ºi faptele lor, împãratul Constantin ºi mama sa Elena au fost trecuþi în rândurile
sfinþilor iar biserica i-a socotit
„întocmai cu apostolii”. Mulþi
creºtini le poartã numele.
CMYK

