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GÂNDURI LA FEREASTRA DINTRE ANI
222
Încă un an din viaţa noastră şi a planetei, se sfârşeşte... 2009! O
clipă din infinitul universal! 2009! Paşi, alergări, poticniri!
2
2009! Zâmbete, lacrimi, căutări, speranţe, bucurii, tristeţi, despărţiri, regăsiri, realizări, falimente, incendii, campanii electorale, inundaţii,
criză, naşteri, moarte, alergări, paşi, alergări...
2
Cu cele patru anotimpuri, cu amintirile noastre şi cu tot ce a găzduit, anul două mii nouă, se retrage acum în neantul timpului.
2
Pragmatismul ancestral, care ne guvernează grija zilelor viitoare, ne
obligă însă să ne gândim mai mult la anul ce urmează să vină şi care nu
peste mult timp va „guverna” peste noi şi peste întreaga viaţă a planetei pe
care trăim.
2
Este o perioadă specială a anului, spiritualitatea având cea mai mare încărcătură de semnificaţii. Acum, mai mult ca oricând, oamenii îşi dau
seama de singurătatea celor singuri, de nevoile celor nevoiaşi, de neputinţa
celor neputincioşi!
2
Frumuseţea dumnezeită a sufletelor se pune în valoare! Se întind
peste tot mâini în dorinţa de a oferi ajutor şi de a fi mai aproape! Dincolo
de problemele şi grijile fiecăruia, există ceilalţi!
2
Este perioada când sfârşitul şi începutul îşi dau mâna! Este vremea
când nevoia de mântuire a sufletelor noastre îşi cere drepturile! Este vremea când se naşte Iisus, şi speranţele se desăvârşesc!
2
Ninge cu colinde şi gânduri de bine! Să fim sănătoşi dragi mizileni,
să avem linişte şi cât mai multe posibilităţi de a ne duce viaţa în condiţii
normale! Speranţele şi zbaterile să ne fie motivate de încrederea ce o aşteptăm de la cei de lângă noi.
2
Cei aleşi să ne conducă, să dorească să stârpească nedreptatea şi să
se lupte din răsputeri pentru asta!
2
Să nu mai fie ură, discordie, invidie!
Să nu mai fie sărăcie, lacrimi, disperare, nedreptate!
Să fie respect între oameni!
Să nu mai fie minciună, aroganţă, înşelăciune!
Să fim cu toţii mai buni!
2
Din puţinul pe care Dumnezeu ni L-a dat, să-i ajutăm pe cei de lângă noi!
2
Să facem cât mai mult bine în jurul nostru, chiar şi celor care ne fac
rău!
2
Viaţa ce ne-a fost dată să nu mai fie numai pentru alergări, zbateri,
căutări, ci şi pentru a o trăi şi ai simţi frumuseţile!
2
Aşa aş vrea eu să fie în anul care vine şi în zilele care vor urma!

La mulţi ani!

Emil Proşcan

Au Venit ColindAtori
j
Larg deschideţi poarta sufletelor voastre,
N-am venit să cerem, ci-am venit să dăm.
Dalbe şi iar dalbe, flori adevărate,
Ca şi vestea bună ce v-o colindăm,
Dalbe şi iar dalbe, flori adevărate,
Dalbe şi iar dalbe, florile de măr.
Dincolo de munţii vieţii şi-ai himerei,
Le-am cules azi noapte florile de măr,
Le-am cules din munţii unde veşnic merii
Roditori de aur sunt într-adevăr.
Florile pe care le-am cules azi noapte
Vor rodi în brazda sufletelor toate,
Merele de aur, merele visate
De colindătorii veacurilor toate.

j
Noi umblăm şi colindăm
Pe Iisus să-L căutăm
Bună seara, seara de Crăciun!
Şi umblăm din casă-n casă
La acei care ne lasa.
Bună seara, seara de Crăciun!
Unde poarta-i încuiată
Noi sărim şi `peste poartă
Bună seara, seara de Crăciun!
De la mic şi pân-la mare
Căci azi toţi au sărbătoare
Bună seara, seara de Crăciun!
Sărbătoarea cea mai dulce
Nimeni nu vrea să se culce
Bună seara, seara de Crăciun!
Tuturor le spunem iară
Ce odată se-nserară

Bună seara, seara de Crăciun!
Colo-n ţara evreiască
În cetatea-mpărătească
Bună seara, seara de Crăciun!
Noi umblăm precum umblară
Maica sfântă într-o seară
Bună seara, seara de Crăciun!
Cu Iisus la inimioară
Să-i găsească o căscioară
Bună seara, seara de Crăciun!
Ca să-şi nască pruncul dulce
Şi-n căldură să şi-L culce
Bună seara, seara de Crăciun!
Nimen-n lume n-o lăsară
Trebuie să nască afară
Bună seara, seara de Crăciun!
Într-o peşteră pustie
În cumplită sărăcie
Bună seara, seara de Crăciun!
Asta seară toţi să cânte,
Lui Iisus şi Macii Sfinte
Bună seara, seara de Crăciun!
C-a voit să îndulcească
Suferinţa omenească
Bună seara, seara de Crăciun!
Te lăsăm acum creştine
Dar să ne-ntâlnim cu bine
Bună seara, seara de Crăciun!
Şi la anul care vine
Tot cu pace, tot cu bine!
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Agenda de lucru a primarului
pe luna decembrie 2009
1 Decembrie:

ÎN SLUJBA TA, OMULE!
Primar
Viceprimar
Secretar
Director executiv

etajul II interior 51
etajul II interior 15
etajul II interior 14
etajul I interior 33

250 027
250 101
251 649

PARTER
Urbanism
Registrul agricol, cadastru şi agricultură
Registratura şi arhiva
Caserie buget-contabilitate
Impozite şi taxe
- persoane juridice
- persoane fizice
- caserie
Poliţist comunitar de serviciu

interior 39
interior 29
interior 16
interior 26
interior 21 ( 250 390)
interior 24
interior 19
interior 23

ETAJUL 1
Investiţii, integrare europeană,
achiziţii publice şi marketing
Administrare patrimoniu şi mediu
Stare civilă
Resurse umane şi audit public intern
Administraţie şi gospodărire comunală
Informatică
Administraţie publică
Buget-contabilitate
Juridic

interior 18 (251 373)
interior 30
interior 28
interior 38
interior 34
interior 37
interior 13
interior 22 (251 230)
interior 25

ETAJUL II
Secretariat

interioare 11, 12

ÎN VECHIUL LOCAL AL PRIMĂRIEI
Relaţii cu presa - ,,Poştalionul,,
Poliţia comunitară
-poliţist comunitar de serviciu
Serviciul public de asistenţă socială
Piaţa, obor
Casa de cultură
Biblioteca
Serviciul public comunitar
de evidenţă a persoanelor
Serviciul public
de gospodărire comunală
Cantina
Serviciul public de producere
şi furnizare a energiei
termice

-

(252 722)

interior 31
interior 20

( 250 020)

-

(250 132)
(250 026)
(250 897)

-

( 253 309)
interior 32
interior 35

-

(250 885)

(253 335)

PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL
Luni - joi: 08.00 - 12.30; 13.00 - 16.30
Vineri:
08.00 - 09.30, mai puţin Registratura, Impozite şi
taxe şi Starea civilă care au program până la 13.30

Audienţe
Primar
Viceprimar
Secretar
Dir. Executiv

-

 Înmânare de premii la concursul de şah. Timp de trei zile, oraşul
nostru a găzduit un interesant concurs
de şah, pentru copiii cu vârstă de până
la 10 ani. Au participat concurenţi din
Bucureşti, Ploieşti, Buzău şi Mizil.
Din păcate, din Mizil au participat...
doar doi- trei copii. Concursul s-a desfăşurat în condiţii excelente, gazdă şi
sponsor fiind Clubul Maximus, căruia
în numele participanţilor îi aduc mulţumiri. Amintesc pe această cale faptul
că, alături de alte activităţi ce se desfăşoară în cadrul Casei de Cultură din
oraşul nostru, funcţionează şi un Cerc
de şah pentru toate vârstele. Şahul este
un sport al minţii foarte util în dezvoltarea intelectului, a personalităţii şi
chiar a modului de a privi viaţa. (piesele şi structura de joc sunt reprezentări
parcă dintr-o secţiune a vieţii, a societăţii: pionii sunt oamenii obişnuiţi cu
puteri reduse, dar foarte utili, de multe
ori putând decide victoria sau înfrângerea; nebunii, caii, turnurile, alături
de regină, reprezintă „oastea” simbolică a celui care îşi alcătuieşte strategia
pentru obţinerea victoriei. La fel ca în
viaţa noastră, care e o continuă luptă.)
Părinţi, convingeţi-vă copii să
vină la şah şi le veţi crea o preocupare
în urma căreia veţi constata schimbări
în ale randamentului lor intelectual şi
chiar în comportament! Aleea de şah,
prea des vandalizată, din părculeţul
primăriei, a avut şi are acest scop: atragerea tinerilor către „sportul minţii”.
 Festivitate dedicată marcării
Zilei Naţionale a României. Evenimentul a avut loc în faţa statuii din
centrul oraşului, care cu această ocazie, în urma operaţiunilor de modernizare şi aducere la stadiul iniţial, a fost
sfinţită. Au fost depuse coroane de
flori din partea Primăriei, Consiliului
Local, Poliţiei, Jandarmeriei, a organizaţiiilor de pensionari şi pensionari
militari, a organizaţiilor locale PNL şi
PSD. A urmat un Te Deum oficiat de
preoţii mizileni şi scurte alocaţiuni dedicate momentului, urmate de un program artistic. Am remarcat, cu mâhnire, prezenţa foarte redusă a mizilenilor
şi lipsa de importanţă care se acordă
acestei zile deosebite pentru spiritualitatea neamului. Dincolo de faptul că,
măcar în această zi, ar trebui să ne îndreptăm gândurile de bine pentru cei
ce au luptat ca noi să avem ţara pe care
o avem, realizând faptul că suntem români, că suntem aşa cum suntem şi să
îi mulţumim lui Dumnezeu pentru asta. Nu înţeleg cum e posibil ca societăţile şi agenţii economici din Mizil, de
ziua ţării lor, să nu arboreze steagul tricolor, care este simbolul naţional cel
mai important. Există legislaţie care
obligă la acest lucru, dar motivul pentru care trebuie arborat steagul românesc este unul mult mai profund...

2 decembrie.
luni: 10.00 - 14.00
marti: 10.00 - 14.00
joi: 10.00 - 12.00
joi: 10.00 - 12.00

 Şedinţă la Consiliul Judeţean Ploieşti – Analiza stadiului în
care se află proiectul Parcului Industrial Mizil şi pregătirea apropiatei vizite a delegaţiei de investitori chinezi

din data de 16 decembrie a.c.
 Verificarea
secţiilor de vot în
vederea desfăşurării
celui de al doilea tur
de scrutin al alegerilor prezidenţiale.
 Audienţe
 Deplasare la noua construcţie a Pieţei Oraşului. Împreună cu dl
viceprimar Paşol Nicolai, am analizat
stadiul lucrărilor de aici, am stabilit
amplasamentul şi structura organizatorică a activităţilor, modalitatea de închidere a două laturi, amănunte legate
de finisaje, compartimentare etc.

3 şi 4 Decembrie
 Adunarea Plenară a Comitetului Regiunilor de la Bruxelles
Prima zi a debutat cu întâlniri pe
grupuri politice. Am participat, ca de
obicei, la reuniunea grupului liberal
ALDE. Începutul a fost emoţionant,
deoarece trei dintre colegi şi-au încheiat mandatul şi participau la ultima
întâlnire. S-au discutat probleme organizatorice, privind noua structură a
grupului, apoi s-a trecut la pregătirea
Sesiunii Plenare; s-au emis puncte de
vedere, luări de poziţii.
Sesiunea Plenară a început imediat după prânz, cu o delegaţie a României înjumătăţită, din cauza ale-gerilor prezidenţiale de la noi din ţară,
mai bine de jumătate din colegi preferând să rămână acasă, sarcinile de partid cerându-le probabil acest lucru.
Ordinea de zi a fost foarte încărcată. Spicuiesc din ea: Bilanţul preşedinţiei CoR pe perioada 2008 - 2009;
Adoptarea Regulamentului de procedură al CoR; Propuneri de modificări
a componenţei CoR. La ora 1630 s-a
trecut la dezbaterea şi adoptarea
avizelor: Pachetul „O mai bună legiferare”; Combaterea exploatării sexuale a copiilor şi a pornografiei infantile, prevenirea şi combaterea traficului de persoane şi protejarea victimelor; Viitorul Strategiei de la Lisabona după 2010; Noi competenţe pentru noi locuri de muncă; Perspectivele
regionale în dezvoltarea competenţei
mediatice-educaţia pentru media în
politica educaţională a UE; Infrastucturi TIC (Utilizarea tehnologiei informaţiilor si comunicării) - O strategie
europeană pentru cercetare-dezvoltare
şi inovare în domeniul tehnologiilor
informaţiei şi o strategie pentru cercetare în domeniul tehnologiilor viitoare
şi emergente în Europa.
Lucrările primei zile s-au terminat la ora 2100, cu regretul meu că am
pierdut confruntarea dintre domnii
Băsescu şi Geoană.
A doua zi şedinţa a început la
ora 900, din ordinea ei de zi amintesc:
Dialogul universităţi-întreprinderi; Un
viitor sustenabil pentru transporturi
printr-un sistem integrat, bazat pe tehnologie şi uşor de utilizat; Restricţii de
utilizare a substanţelor periculoase în
echipamentele electrice şi electronice,
proceduri privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice; Cartea
verde: „Reforma politicii comune în
(Continuare în pag. 3)
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Agenda de lucru
domeniul pescuitului şi un viitor durabil pentru
acvacultură”; Politica forestieră a UE.

7 decembrie
 Audienţe
 Deplasare în teren - cartier Teilor, cartier Fefelei.
 Împreună cu d-na Tănase Loredana am
analizat banca de date în care sunt cuprinse familiile şi persoanele singure cu probleme deosebite
(venituri insuficiente, imposibilitatea de a-şi soluţiona problemele legate de existenţă). S-au stabilit măsuri de ajutorare a acestora.

8 decembrie
 Audienţe
 Întâlnire cu conducerea SPGC (Dragomir şi Bădulescu). S-a analizat stadiul lucrărilor;
s-au stabilit măsuri pentru soluţionarea problemelor legate de sezonul rece, s-a analizat stadiul lucrărilor la adăpostul de câini, situaţia avizelor şi a
modului în care câinii urmează să fie prinşi şi transportaţi la adăpost.
 Întâlnire cu domnişoara preşedinte a
Judecătoriei Mizil. S-a discutat despre investiţia
noului sediu al judecătoriei stabilindu-se amplasamentul. Ţinând cont de faptul că actualul sediu, în
care îşi desfăşoară activitatea instituţia, a fost obţinut prin donaţie de la primărie, s-a discutat necesitatea ca acesta să revină în patrimoniul oraşului.
 Întâlnire cu Doru Mladin (administrator
public) şi Daniela Dinu (director executiv). S-au
analizat probleme legate de execuţia bugetară, stadiul încasării veniturilor, stadiul investiţiilor şi
execuţiile bugetare la instituţiile de învăţământ,
stadiul proiectelor europene, situaţia financiară a
SPPFET, analiza stadiului lucrărilor de reabilitare
a blocurilor.
 Împreună cu Mihaela Comănescu (resurse umane) am analizat organigramei Clubului
sportiv - sala de sport.
 Bucureşti – înmormântarea lui Dan
Popovici, om de radio şi televiziune, profesionist
de înaltă ţinută.

9 decembrie
 Audienţe.
 Discuţii, la SPGC, legate de amenajarea
iluminatului de sărbători şi a pomului de iarnă. Situaţia precară a bugetului ne-a obligat să recurgem
la un program drastic de reducere a cheltuielilor:
renunţarea la sporuri, premieri, patru zile pe lună
concediu fără plată pentru fiecare angajat, disponibilizări, sistarea pe cât posibil a angajărilor din exterior. Printre toate aceste masuri am luat-o şi pe
aceea a restrângerii iluminatului de sărbători la zona centrala.
 Discuţii cu Dinu Daniela, Chirvase,
Cochirleanu, Pufulete, legate de calitatea lucrărilor la blocurile unde se execută anveloparea (reabilitarea termică) deoarece la câteva blocuri s-au
semnalat abateri destul de serioase de la normele
de calitate. S-a constituit o comisie care să meargă
în teren şi să analizeze, din punctul de vedere al calităţii toate blocurile la care sunt în derulare lucrări
de acest gen
 Întâlnire cu dl Avramescu. Fiind ultima
zi în care dânsul a lucrat în această instituţie, am
ţinut să marcăm acest moment sensibil şi sper că a
fost o surpriză plăcută, prin faptul că întregul colectiv al primăriei l-a aplaudat pentru activitatea
derulată aici, colegii urându-i sănătate şi viaţă lungă şi înmânându-i, în mod simbolic un ceas.
La mulţi ani. domnule Avramescu!
 Şedinţă de consiliu
 Întâlnire cu dl Săvel Lupaşcu, dirigintele
de şantier al lucrărilor de reabilitare a blocurilor;
analiza calitativă a acestor lucrări.

 Întâlnire cu Loredana Tănase, Simona
Petrescu (Biroul de Asistenţă Socială) şi Dan
Petrescu şeful poliţiei locale. S-a organizat concret
modul de distribuire a DVD-urilor cu Proiectul
Formix oferite de Primăria Mizil tuturor familiilor
din oraş
 Întâlnire cu dl Paşol Nicolai, viceprimarul oraşului. S-au analizat lucrările de gospodărire,
calitatea lucrărilor la investiţii, salubrizare etc.
 Întâlnire cu dl Constantin Niculai redactor la Editura Roial, Bucureşti. S-a încheiat un
contract pentru elaborarea unei monografii succinte a oraşului, care să fie editată cât mai curând,
pentru a ne ajuta să prezentăm localitatea noastră
în diferitele relaţii cu reprezentanţii altor localităţi
şi structuri din ţară şi străinătate.
 Cu dl Rădulescu Mihail s-au discutat
probleme legate de cartierul Teilor, strada Tohani
şi strada M. Kogălniceanu.
 A fost chemat dl Mihnea Militaru, căruia
i s-au impus sarcinile postelectorale privitoare la
curăţarea afişelor PSD. Sper ca de această obligaţie să se achite şi conducerile celorlalte partide.
 Discuţii cu Mioara Dumitru (Birou Impozite şi Taxe), privitoare la observaţiile pe care
aceasta le-a colectat în urma deplasării obişnuite în
teren, în sectorul pe care îl are repartizat.
 Dinu Daniela (director executiv), a
prezentat datele statistice referitoare la încasări din
impozite şi taxe.
 Întâlnire cu cei de la Parcul Industrial
 Deplasare la Bucureşti - întâlnire cu dl
Theo De Beijr, directorul firmei Go4Agri din
Lingewaard, oraş cu care suntem în stadiul de
definitivare a unei înfrăţiri. Întâlnirea a avut loc în
virtutea celor convenite în protocolul de colaborare şi anume implementarea în oraşul nostru a unor
investiţii olandeze. Discuţiile au fost deosebit de
fructuoase, ele continuând a doua zi la Mizil,
preşedintele grupului de investitori olandezi mai
sus amintit modificându-şi programul zilei următoare, pentru a răspunde invitaţiei mele de a vizita
oraşul şi, bineînţeles, pentru a dezvolta şi închega
discuţiile anterioare.

14 decembrie
 Discuţii cu d-na Ana Alexandru (Hidro
Prahova) despre problemele specifice legate de
distribuţia ape potabile.
 Analiza stadiului lucrărilor şi calitatea
acestora cu dl. Lupaşcu Săvel, dirigintele de şantier la lucrările de anvelopare şi reabilitare termică
la blocurilor de locuinţe.
 Ne-au venit colindătorii! Ca şi în ceilalţi
ani, şi eu şi toţi ceilalţi care lucrăm aici în Primăria
oraşului, am avut privilegiul de a primi colindătorii! Au fost grupuri de la toate şcolile din oraş,
dar şi de la Liga Tineretului Ortodox şi Casa de
Cultură. Au fost de faţă şi veterani de război, pe
care, ca şi anul trecut, am ţinut să-i invit, să fie şi
dânşii beneficiarii urărilor de viaţă lungă şi sănătate din colindele copiilor.
Am asistat cu toţii la un adevărat spectacol, în care gândurile de bine ale copiilor s-au transformat într-un cer de dorinţe îndreptate spre Dumnezeu. Oare ce ne-am face fără sărbători de iarnă,
fără colinde, fără cetini de brad, fără zăpadă, fără
Iisus?!
 Am discutat cu dl profesor Bădicioiu
Laurenţiu, amănunte legate de apropiatul eveniment prilejuit de Concursul de epigramă şi poezie
„Romeo şi Julieta la Mizil”
 Discuţii cu d-na Mastragociu Maria şi dl
secretar Ştefan Marcel, pe marginea unor modificări legislative.
 Analiza rezultatelor unor procese, în care
Primăria şi Consiliul Local Mizil au fost parte,
aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, împreună
cu d-na. Daniela Stoica,
 Mirela Stoica (Centrul Europe Direct)
analiza activităţii, perspective. Probleme legate de
mutarea centrului, pentru a face posibila instalarea

aici a Bibliotecii (al cărui spaţiu actual a fost revendicat şi apoi vândut).

15 decembrie
 Audienţe.
 Întâlnire cu Stoica Daniela (consilier juridic), Dinu Daniela (director executiv), Cochirleanu Valeriu (investiţii), Pufulete Victoria (investiţii), Elisei Gheorghe (achiziţii publice). S-au
analizat stadiul lucrărilor de reabilitare termică la
blocuri, punând accent pe calitatea şi justeţea documentelor de recepţie parţială şi finală.
 Discuţii cu d-na consilier Ana Sandu,
privitoare la activitatea pe comisie, aducerea la cunoştinţă a unor aspecte semnalate de cetăţeni.
 Stabilirea măsurilor ce se impun pentru
preîntâmpinarea efectelor ninsorilor abundente,
împreună cu reprezentanţii Serviciului public de
Gospodărire Comunală (Bădulescu Valeriu şi
Dragomir Ionel)

16 decembrie
 Ploieşti – şedinţa organizată de Con-siliul Judeţean privind stabilirea procedurilor de lucru impuse de modificările unor legii şi documente
legislative.
 Întâlnire cu Bădulescu Valeriu, secretar
Ştefan Marcel, Dinu Daniela (director executiv) probleme organizatorice, analize.
 Întâlnire cu Dinu Daniela (director executiv), Şoldea Alexandrina (audit intern), Nicolae
Maria (contabil şef). Stabilirea unui program de
măsuri pentru reducerea drastică a cheltuielilor, în
perspectiva austerităţii bugetare fără precedent,
preconizată pentru anul viitor.

17 decembrie
 Deplasare în oraş, analiza activităţilor de
deszăpezire. Pe şoseaua Mihai Bravu am găsit un
interminabil şir de TIR-uri, din cauza blocării şoselei spre Buzău. Cei mai mulţi dintre şoferi înnoptaseră în frig, în maşini. Singurul lucru prin care
puteam să le vin în ajutor, a fost să le ofer nişte
ceai cald preparat la cantina primăriei şi împărţit
de poliţiştii comunitari.
 Colindători Clubul Copiilor din Mizil. Şi
ei au fost minunaţi!
 Consiliul Judeţean Prahova, întâlnire
cu grupul de investitori chinezi. Mult aşteptata vizită a avut, în sfârşit, loc! Au fost 9 oameni de afaceri chinezi, care sper să investească în Parcul
Industrial, nou creat în Mizil. S-au stabilit detaliile
legate de colaborare şi investiţii. În luna ianuarie a
anului viitor, urmează să facem primii paşi concreţi în stabilirea coordonatelor de colaborare. Este
o mare şansă de rezolvare a şomajului şi a dezastrului economic în care se află oraşul nostru.
 Teren. Analiza acţiunilor de deszăpezire.

18 decembrie
 Consiliul Judeţean Prahova. Consiliul
de conducere al Agenţiei de Dezvoltare Intercomunitară, program european de aducţiune apă potabilă în parteneriat cu Consiliul Judeţean. S-a analizat situaţia la zi a programului, s-a prezentat execuţia bugetară a ADI, s-au discutat posibilităţile
prin care se pot soluţiona solicitările de primire de
noi membrii.
 Muzeul de Istorie Ploieşti, lansarea cărţii
Revoluţia Română 1989-2009,care are ca motto:
„O carte despre Revoluţie, nu despre revoluţionari”. Au fost de faţă participanţi la revoluţia
română, oameni de cultură, critici literari. Am fost
invitat să particip la acest eveniment, deoarece un
capitol din lucrare, la solicitarea celor care au fost
iniţiatorii acestei idei, l-am scris eu. În ideia că va
cuprinde numai adevăruri despre ceea ce a fost
atunci, în acel decembrie 1989 şi după, am acceptat. Cei care doresc să o răsfoiască, o pot găsi la
Biblioteca oraşului nostru.
 Primărie. Audienţe. Soluţionarea problemelor specifice.
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„HRISTOS SE NAŞTE MĂRIŢI-L”
(Catavasiile Naşterii Domnului)
iua aceasta, a Naşterii Domnului nostru Iisus
Hristos, este cea mai însemnată zi pe care o
cunoaşte omenirea. Zi de bucurie cerească şi
pământească, bucurie nu doar de o zi, nu de un an,
ci de mai bine de două mii de ani şi cât va mai fi
lumea; zi de hotar adânc între două lumi. Nici o altă zi nu a lăsat urme atât de adânci şi luminoase ca
aceasta; nici o altă zi nu a schimbat înfăţişarea,
chipul sufletesc, gândirea, simţirea, viaţa omenirii,
ca ziua Naşterii Pruncului Iisus.
Nici palat, nici măcar o casă modestă,
nici curteni, nici suită, nici învăţaţi împrejur, nici
medici şi nici măcar cele obişnuite şi necesare pentru venirea unui prunc pe lume, fie şi în cea mai săracă aşezare omenească. Un adăpost de vite, la o
margine de câmp, într-un oraş străin, departe de
casă şi de cunoscuţi: acolo s-a născut Cel ce avea
să schimbe faţa lumii. Acolo, în cea mai umilă stare şi înfăţişare omenească, aducea Dumnezeu pe
lume pe Fiul Său ca om. Pe când oamenii se adunau şi socoteau cât de întinsă şi de puternică este
împărăţia lor, mândri de a fi cetăţenii şi închinătorii marelui împărat de la Roma, celălalt Împărat,
Dumnezeu, Împăratul împăraţilor, trimite un Prunc
în mijlocul lor, pe Fiul Său, născut de la Duhul
Sfânt şi din Fecioara Maria, ca să înfiinţeze împărăţia nouă, Biserica lui Dumnezeu, pentru mântuirea noastră. Acesta este tâlcul cel mare al Naşterii
Domnului, aceasta este însemnătatea unică, neîntrecută şi nemicşorată a acestei zile mari şi sfinte.
Sărbătoarea Naşterii Domnului nostru
Iisus Hristos este cunoscută în popor sub numele
de Crăciun. Termenul de Crăciun îşi are originea
într-un cuvânt din fondul trac, din care provine şi
aromânul crăciun, semnificând butucul aprins în
noaptea şi în ajunul zilei solstiţiului de iarnă.
Întemeiat pe o solidă argumentare, prof.
Muşu arată că numele de sărbători este de origine

Z

şi de semnificaţie naturistă, întrucât sărbătoarea
Naşterii Domnului s-a suprapus aceleia a solstiţiului de iarnă din religiile naturiste.
Potrivit religiilor naturiste focul rezultat
în urma aprinderii butucului urma să încălzească
soarele amorţit, la respectiva cumpănă a cursei sale, pe care să o poată apoi continua.
Iar când Noul Soare, Hristos, a luat locul
„vechiului soare”, adorat în religiile naturiste, şi
când sărbătoarea Naşterii Domnului a fost învecinată cu cea a solstiţiului, s-a împrumutat şi denumirea, rostită pe buzele strămoşilor noştri prin cuvântul minune Crăciun, fără ca împrumutul să ştirbească semnificaţia profund creştină a praznicului.
Fiul lui Dumnezeu a venit în lume ca să
dea un nou sens vieţii omeneşti, a venit să ne arate
cât de măreţe sunt demnitatea şi valoarea omului,
precum şi să ne aducă chemarea şi harul pentru a
lucra la mântuirea noastră. S-a născut într-o peşteră sărăcăcioasă din Betleem, ca să ne arate că a
venit pentru mântuirea tuturor. El a venit în lume
sub chip de Prunc, pentru a ne dovedi nevinovăţia
şi credinţa copiilor şi rolul lor în familie, în
Biserică şi în societate.
Evenimentul de acum peste două mii de
ani este mereu prezent în viaţa şi conştiinţa Bisericii şi este actualizat mereu prin celebrarea lui, an
de an şi prin participarea noastră efectivă şi directă la măreţia lui. Colindele noastre, care vin adânc
din istorie şi care sunt contemporane cu etnogeneza noastră ca neam românesc şi creştinesc, ne
descoperă nouă, celor de astăzi, bogăţia sufletească a înaintaşilor noştri, devotamentul lor faţă
de noua credinţă creştină adusă în lume de către
Mântuitorul Hristos şi propovăduită prin sfinţii Săi
Ucenici şi Apostoli. „Astăzi s-a născut Hristos/
Mesia chip luminos”, cântăm în aceste zile de lumină şi pace sufletească şi devenim şi noi contem-

porani ai evenimentului de atunci pe care-L trăim
ca pe un „azi” permanent şi pe care căutăm să-l
avem de-a pururi în inima noastră ca pe un tezaur
de mare preţ.
Să ne bucurăm cu toţii de măreţia acestei
sărbători a Naşterii Domnului şi să ne îmbogăţim
sufleteşte cu darurile cele mari şi sfinte pe care ni
le-a hărăzit tuturor Hristos prin întruparea Sa. Să
fim buni şi milostivi în aceste zile, mai ales faţă de
fraţii noştri aflaţi în lipsuri şi încercări, făcându-le
şi lor vestea şi bucuria venirii la noi a Mântuitorului Hristos.
Să căutăm să împlinim poruncile sfinte
prin care vom deveni bineplăcuţi înaintea Lui şi
prin care vom dobândi viaţa cea veşnică. Să ne înmulţim rugăciunea în aceste zile, cercetarea Sf.
Biserici şi, mai ales, să ne străduim să-L primim pe
Pruncul Iisus în ieslea sufletelor noastre, unde să
rămână de-a-pururi cu Tatăl şi cu Sfântul Duh.
Tuturor binecredincioşilor creştini un
Crăciun binecuvântat cu pace, sănătate şi urări de
sărbători fericite dimpreună cu tradiţionalul „La
mulţi şi fericiţi ani!”.
Diac. Ştefan ARDELEANU

CRĂCIUNUL - TRADIŢII ŞI SEMNIFICAŢII
Legenda Crăciunului

Se spune că Maica Domnului,
fiind cuprinsă de durerile naşterii, i-a
cerut adapost lui Mos Ajun. Motivând că e sărac, el a îndrumat-o la
fratele lui mai bogat, Moş Crăciun.La
casa lui Crăciun, Maica Domnului a
găsit-o numai pe soţia acestuia, Crăciuniţa care, fără să stea mult pe gânduri a trimis-o să nască în grajdul
vitelor. N-a primit-o în casă deoarece
Crăciun era un om rău şi necredincios. Acest fapt se adevereşte, Crăciun pedepsindindu-şi soţia pentru
„vina” de a fi permis ca Pruncul să se
nască în gospodăria sa. Numai că,
printr-o minune, Maica Domnului,
împiedică pedeapsa.
Văzând aceasta şi aflând că
Cel Născut este Domnul Iisus, Crăciun se căieşte şi îi cere iertare lui
Dumnezeu, devenind astfel „primul
creştin”. Iar a doua zi şi-a împărţit întraga avere copiilor săraci şi de atunci, în fiecare an, în Ajunul Naşterii
Domnului, Moş Crăciun vine cu sania trasă de reni, intră pe horn şi pune
sub brad cadourile mult aşteptate.

Despre colinde
Colindele sunt cântece tradiţionale legate de sărbătorile de iarnă
(Crăciunul), ele avându-şi obârşia în
perioada precreştină.
Iniţial, ele aveau o funcţiune
rituală, menită să invoce fertilitatea,
rodirea şi belşugul, fie la începutul
anului agrar (primăvara), fie la culegerea recoltelor.
Un alt scop, des reliefat de colinde, ţinea de alungarea spiritelor rele şi de invocarea strămoşilor. În
acest sens, ele „moştenesc” spiritul
magic al sărbătorilor păgâne. Peste
timp, din semnificaţia iniţială a colindelor s-a păstrat doar atmosfera sărbătorească, de ceremonie, petreceri şi
urări.
Adevăratele colinde se desfăşoară în seara şi noatea de Crăciun,
colindătorii urând în fiecare casă şi
primind daruri.

Odată intraţi în curte aceştia
urează membrilor familiei, adunaţi în
prag, prin formulele consacrate ale
colindului, bunăstare, fericire, sănătate etc.
După încheiera colindatului
gazda invită ceata în casă şi oferă, fiecăruia, „colindeţi”, adică: „mere,
pere, nucu, covrigi / şi câte un ban
de cinci” - cum se spune într-un colind din Muntenia. Desigur, fiecare
colind are mai multe variante: (versiuni laice şi religioase, îmbogăţite de
adăugirile locale specifice.

Semnificaţia
bradului de Crăciun

Simbolistica populară a bradului este deosebit de bogată. Într-un obicei tradiţional, copilul primea, la
naştere, un brăduţ adus din pădure,
care se sădea în curte. Din acel moment, bradul devenea protectorul micuţului şi îl apăra de toate relele. Mai
târziu, adolescentul şi adultul veneau
frecvent lângă bradu-frate care prelua, asupra sa, boala, depresia psihică
şi chiar nenorocirile celui ce îi cere
ajutorul. În aceste întâlniri, bradul îşi

încărca „fratele“ cu energie benefică.
La moartea unui tânăr încă necăsătorit se mai păstrează şi astăzi ritualul
împodobirii unui brad (eventual chiar
bradul-frate dăruit la naştere), care se
pune pe mormântul decedatului, pentru a trece împreună în lumea de apoi.
În cazul când murea un localnic, plecat departe de casă, se obişnuia o procesiune specială de înmormântare, în
care sicriul ce se îngropa avea, în interior, un brad în locul celui dispărut.
Aceste obiceiuri (şi altele) au
dus la concluzia unanimă că bradul
de Crăciun are, ca obicei, o origine
precreştină; unii văd în el o reprezentare a „arborelui lumii” (o prelungire a vechilor culturi închinate arborilor) în timp ce alţii îi atribuie o descendenţă directă din „arborele paradisului”, împodobit cu mere de un
roşu aprins, ce amintesc de păcatul
primordial.
Realitatea e că, pănă în secolul
al XV-lea, oamenii îşi împodobeau
casele, la Crăciun, cu crenguţe verzi,
abia ulterior acestea fiind înlocuite cu
un brad întreg.
Conform documentelor, în
1605, la Strasbourg, a fost înălţat primul pom de Crăciun într-o piaţă publică. Nu avea încă lumânări şi era
împodobit cu mere roşii. În 1611, la
Breslau, ducesa Dorothea împodobeşte primul brad de Crăciun aşa
cum îl ştim astăzi.
p
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Trebuie să ne fie mai bine!

Interviu cu d-l Emil Proşcasn, primarul oraşului Mizil

– Cum aţi putea defini anul 2009, din
perspectiva funcţiei de primar al oraşului Mizil?
– A fost un an deosebit de „agitat”, în
care sărăcia şi disperarea s-au accentuat. În context, am făcut tot ce a depins de noi pentru a atenua impactul social al crizei şi pentru ai ajuta pe
mizilenii aflaţi în dificultate să depăşească momentele de impas, punând tot timpul în centrul
programelor şi politicilor locale, ca prioritate absolută, cetăţeanul şi problemele sale.
– Pentru că aţi vorbit de dificultăţi, ce va
permis şi ce nu va permis să faceţi bugetul actual?
– Din punct de vedere bugetar, anul 2009
a fost unul dificil. Dar, dacă mi-aţi pus această întrebare, aş spune că - paradoxal, într-un fel - în pofida restrângerilor financiare, anul 2009 a fost perioada cu cele mai multe realizări edilitare de după
revoluţie. Explicaţia vine din faptul că am uzat de
un împrumut şi am câştigat o serie de proiecte de
finanţare europeană. La fel cum am căutat să
folosim eficient resursele proprii. Aş vrea să revin,
totuşi, la problema împrumutului, care a stârnit câteva controverse şi… interpretări. Acesta are o perioadă de graţie de 3 ani, iar dobânda este una acceptabilă. Am avut de ales între această soluţie şi
întreruperea lucrărilor la infrastructură, considerând că a aştepta vremuri „mai bune”, presupunea
nu doar riscul degradării lucrărilor efectuate şi nefinalizate, dar şi o inechitate între zonele oraşului,
în privinţa accesului la confortul urban. Adică am
avut de ales între a rezolva „cu linguriţa” din bugetul propriu, cel puţin în 20 de ani, investiţiile de
apă canal, asfaltare străzi, pavare trotuare, modernizare Piaţă, modernizarea centrului oraşului,
şcoli, instituţii de sănătate şi altele, sau să facem
toate astea în forţă, dintr-un împrumut, într-un
timp mult mai scurt.
– Şi în afară de asta, mizilenii s-au săturat de atâta aşteptare; era cazul să mergem şi noi
pe trotoare pavate şi străzi asfaltate şi nu tot prin
gropi şi noroaie.
– Da, ăsta a fost raţionamentul!
– Concret, ce s-a făcut anul acesta?
– Modernizarea străzilor (asfaltare, amenajarea trotuarelor şi parcărilor), precum şi re-zolvarea infrastructurii subterane a acestora. De
exemplu, s-au finalizat lucrările de reabilitare a
străzilor: N. Bălcescu, Spitalului, 24 Ianuarie, G.
Ranetti, prelungirea Kogălniceanu, Avram Iancu,
Ardealului, Bucovinei şi Eminescu. În curând se
va adăuga la acestea şi strada Maior Ivanovici. Am
obţinut finanţarea pentru asfaltarea a încă 10 străzi
şi numai procedurile greoaie de licitaţie, contestaţiile şi timpul nefavorabil, au amânat demararea
lucrărilor până în primăvara anului viitor. 15 străzi
din Zona Nord, după introducerea reţelelor de apăcanal, au fost balastate, până ce vor fi prinse în planul de asfaltare. Au fost amenajate o serie de parcări, inclusiv parcări ecologice (pe strada Nicolae
Bălcescu, cartierul Teilor), acestea fiind integrate
într-un concept de fluidizare şi decongestionare a
traficului rutier, din această perspectivă fiind deosebit de importantă realizarea unei „bretele” ocolitoare pentru D.N. 1B, astfel încât circulaţia rutieră intensă dintre Ploieşti şi Buzău să nu mai
afecteze siguranţa şi liniştea locuitorilor oraşului.
S-au extins reţelele de canalizare în toate zonele şi,

prin programul SAMTID, am reuşit să înlocuim 40
la sută din reţeaua de distribuţie a apei potabile.
– Cum stă Mizilul la capitolul „gospodărire comunală”?
– Daţi-mi voie să cred că, orice om de
bună credinţă poate observa schimbarea imaginii
oraşului. Contribuie la asta noile amenajări din
parcuri şi spaţiile publice (refacerea statuii din
centru, obeliscul şi celelalte elemente de arhitectură urbanistică) dar şi măsurile luate pentru întreţinerea şi menţinerea curăţeniei. Am reuşit să
accesăm un „Proiect ecosistem” în valoare de 750
000 de eoro şi am înfiinţat un serviciu propriu de
salubritate, dotat cu 3 maşini moderne, achiziţionând şi 12 000 de pubele şi containere. Vrem să
extindem acest serviciu, în aşa fel încât el să deservească şi zonele învecinate (pentru Baba Ana
acest lucru a devenit deja operaţional). Asta înseamnă nu doar o eficienţă sporită, dar şi - în perspectivă - o scăderea a preţurilor plătite de cetăţeni
pentru aceste servicii. Este un prim pas, ce va continua cu înfiinţarea unei platforme ecologice pentru colectarea gunoaielor menajere, dar şi pentru
prelucrarea acestora.
N-aş vrea să omit construirea unui adăpost pentru câinii comunitari, o soluţie ce se impunea, având în vedere înmulţirea lor, inclusiv prin
aportul „exportatorilor” nocturni de patrupede, din
alte localităţi.
– Ce ne puteţi spune despre utilităţile şi
serviciile publice?
– Noua piaţă centrală a oraşului a prins
deja contur. Este vorba despre o construcţie P + 1,
având câte 1000 de m2 pentru fiecare nivel, compartimentarea şi circuitele fiind astfel gândite încât
să asigure desfăşurarea unui comerţ civilizat precum şi condiţii optime igienico-sanitare. Daţi-mi
voie însă să mă refer şi la un alt subiect, căruia intenţionez să-i acord prioritate: cel al dezvoltării,
dotării şi modernizării şcolilor: la Liceul „Grigore
Tocilescu” s-au construit 10 noi săli de clasă, iar la
Liceul „Tase Dumitrescu” o nouă construcţie (P +
2) a ajuns la nivelul 1. Pentru că a venit iarna şi au
lipsit fondurile, constructorul s-a angajat să toarne
planşeul pe propria cheltuială, pentru a nu fi afectate de intemperii lucrările deja încheiate. Dar, mai
avem multe de făcut pentru a asigura funcţionarea
unităţilor de învăţământ în condiţii optime. Şi le
vom face, pentru că, odată cu punerea în practică a
proiectului parcului industrial, vom avea nevoie, în
primul rând, de forţă calificată de muncă. Altminteri vom construi întreprinderi şi vor veni alţii să
lucreze în ele…
– Pentru că aţi amintit de parcul industrial vă rugăm să ne daţi câteva „repere” legate de
acesta.
– Parcul va avea o suprafaţă de 30 de ha.
şi şi-au arătat disponibilitatea de a veni aici investitori din China, America etc. Este motivul pentru
care, dacă va fi o iarnă „blândă” aşa cum s-a prognozat, vom începe imediat lucrările de implementare a utilităţilor (căi de acces, reţele de curent
electric, gaze şi apă-canal), astfel încât să putem
preda „la cheie” investitorilor, cât mai repede, spaţiile construibile.
– Aţi preluat, recent, stadionul oraşului.
Care sunt intenţiile dumneavoastră legate de acest
obiectiv?
– Am refuzat ideea de a cârpi, pe ici pe
colo, lucrurile şi de a trimite „în teren” o echipă de
fotbal care… să dea în gropi. Am început refacerea
gazonului şi a pistelor, precum şi a clădirii administrative. Prin bunăvoinţa echipei mele de suflet,
Rapid Bucureşti, am obţinut 5000 de scaune pentru tribună şi două utilaje pentru întreţinerea gazonului. În primăvară sper să am conturate mai bine soluţiile necesare, pentru ca, adăugând stadionul noii săli de sport, să putem relansa şi activităţile sportive, aşa cum s-a întâmplat cu fenomenul

cultural mizilean, a cărui recunoaştere, îndrăznesc
să spun, are „ecouri” la nivel naţional şi nu numai.
– Ce a stârnit ecourile despre care vorbiţi?
– Anul 2008 a adus în „scenă” un concert
extraordinar în memoria neasemuitei interprete şi
prietene a Mizilului, Tatiana Stepa, pe care visăm
să-l putem transforma în festival anual. A fost apoi
Concursul Naţional de Literatură, la care au participat 204 concurenţi din ţară şi străinătate. Am
continuat editarea revistei „Fereastra”, care va
ajunge, în ianuarie 2010, la numărul 50. Teatrul
„Nottara” şi-a continuat „stagiunea” la Mizil, convenită cu directorul acestuia, marele actor Mircea
Diaconu… Putem adăuga „Serbările toamnei”, activitatea cenaclului literar „Agatha Bacovia”, succesele tinerilor artişti plastici de la „Clubul copiilor”, coordonaţi de prof. Marian Frangulea şi se
află în plină desfăşurare „Concursul Naţional de
Poezie şi Epigramă Romeo şi Julieta la Mizil” iniţiat de Liceul Grigore Tocilescu, dar finanţat în
mare parte de Primărie şi Consiliul Local.
– Vorbeaţi, mai devreme, despre accesarea fondurilor europene ca despre un succes. Cum
a reuşit Mizilul să-şi impună proiectele?
- Vreau să subliniez, mai întâi, că nu doar
banii sunt importanţi şi că la fel de importantă este
obţinerea şi „prelucrarea” informaţiilor. Tocmai de
aceea am înfiinţat, la Mizil un centru „Europe
Direct”, al cărui scop este disiminarea informaţiei
despre programele UE în context regional şi local,
dar şi informarea cetaţenilor despre funcţionarea
structurilor europene.
În al doilea rând, prin mandatul pe care îl
am în cadrul Comitetului Regiunilor am reuşit să
am, în permanenţă, contacte cu reprezentanţiieuroregiunilor, adică să fim conectaţi direct la „sursa” problematicii comunitare. Recent, l-am cunoscutla Bruxelles pe dl Harry deVries din
Lingewaard - OLANDA, oraş cu care suntem în
curs de înfrăţire.
– Vorbind despre liniştea şi ordinea publică, în ce măsură este Mizilul un oraş cu probleme?
– Structura populaţiei şi situaţia generată
de criză ar fi putut să genereze o creştere a numărului faptelor antisociale. Din fericire, până acum,
printr-o bună colaborare între forţele de ordine publică (poiliţie, poliţie comunitară, jandarmeria,
primărie) s-a reuşit ţinerea sub control a fenomenului infracţional. În consecinţă nu pot decât să
le mulţumesc reprezentanţilor acestor structuri, dar
şi cetăţenilor, care au înţeles că fără solidaritate,
dublată de atitudine civică, nu vom face decât să
lunecăm spre „prăpastia” lipsei de soluţii.
– Ce vă propuneţi şi ce le propuneţi mizilenilor pentru anul 2010?
– În primul rând finalizarea proiectelor
începute şi realizarea parcului industrial, care ar
aduce noi locuri de muncă şi, implicit, mai multe
resurse pentru cetăţean şi pentru dezvoltarea
oraşului. Daţi-mi voie să mă limitez la acest enunţ,
pentru că în anul prognozat drept cel mai greu din
istoria postbelică a României, reuşitele oricărui
proiect ţin de fructificarea oportunităţilor şi mai
puţin de implementarea proiectelor pe termen mediu şi lung.
La sfârşitul anului, fiecare familie din
oraş va primi, din partea mea, în dar, un CD, care
va cuprinde: cursuri de învăţare a limbilor franceză, engleză, italiană şi spaniolă, cursuri de imiţiere
în utilizarea calculatorului şi, evident, cuvenitele
urări de sfârşit de an. Altfel spus le propun cetăţenilor Mizilului să se informeze şi să se pregătească
pentru a face faţă provocărilor viitoare, dorindu-le
să-şi păstreze încrederea şi speranţa că vor veni şi
vremuri mai bune. Trebuie să ne fie mai bine!
La mulţi ani!
Interviu realizat de Lucian MĂNĂILESCU
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HOROSCOP PENTRU ANUL 2010
Berbec
Dragoste: La acest capitol,
pentru berbeci, primul trimestru al anului 2010 se anunţă încărcat de tensiuni. Relaţia de cuplu ridică probleme, iar atmosfera din casă lasă de dorit. Apar neîntelegeri care, dacă nu
sunt gestionate cu grijă, pot duce la
despărţire, familia putând reprezenta
o piedică în faţa relaţiilor noi. Oricum, acestea vor avea puţini sorţi de
izbândă.
Bani şi carieră: În ceea ce priveşte cariera şi partea financiară se
anunţă o perioadă fructuasă. Cei care
au o afacere proprie vor primi o veste
bună. Chiar şi pentru cei ce nu au încă un loc de muncă, dar sunt în căutare sunt veşti îmbucuratoare. În al
doilea trimestru al anului aceştia vor
obţine locul de muncă dorit, este adevărat, cu puţin efort. Succesul poate
veni şi prin intermediul unui prieten,
deci fiţi cu ochii în patru.

Partea financiară vă aduce satisfacţii,
majoritatea nativilor bucurându-se de
venituri suplimentare. Este un an bun
în ceea ce priveşe studiul.

Rac
Dragoste: În anul 2010, viaţa
sentimentală este încarcată de neprevăzut; vor avea loc multe răsturnări
de situaţie. Despărţiri, împăcări, nimic nu este exclus. Chiar dacă aveţi o
relaţie stabilă este posibil sa vă îndrăgostiţi de altă persoană. De asemenea
este posibil să vă hotărâţi să faceţi
publică o relaţie pe care, până acum,
aţi ţinut-o în secret.
Bani şi Carieră: Viaţa profesională va fi plină de satisfacţii. Veţi
primi veşti bune de la locul de muncă. Este posibil să fiţi avansaţi, iar
veniturile să se mărească. Chiar dacă
situaţia financiară se îmbunătăţeşte
nu este indicat să faceţi investiţii majore. Este un an bun pentru a face...
economii.

Taur

Leu

Dragoste: Când vine vorba de
viaţa sentimentală, anul 2010 vă aduce veşti bune. Relaţia în care sunteţi
implicaţi devine din ce în ce mai puternică, asta din cauza comunicarii
care există între parteneri. De asemenea, în anul ce urmează, nativii din
zodia Taur vor lega foarte uşor noi relaţii. Deci cei care nu sunt încă implicati într-o relatie nu trebuie să îşi
piarda speranţa, pentru că au şanse
foarte mari să întâlnească persoana
potrivită.
Bani şi carieră: Aici situatia
nu este foarte bună. Apar tot felul de
probleme, mai ales când este vorba
despre situaţia financiară. O să trebuiască să strângeţi şi să trageţi de fiecare ban. Cei care sunt în căutarea unui loc de muncă trebuie să aibă răbdare, pentru că nu va fi uşor. V-a trebui să munciţi din greu pentru a ajunge la rezultatele dorite.

Dragoste: Vă asteaptă o perioadă destul de agitată în plan sentimental. Anul acesta reprezintă o probă pentru voi. Va trebui să învăţaţi să
vă stăpâniţi gelozia. Partenerul de
viaţă nu mai suportă scenele voastre
şi se hotărăşte să pună punct relaţiei.
Totuşi, situaţia nu e chiar aşa de rea,
multe relaţii se vor consolida, vor căpăta profunzime. Dacă nu sunteţi încă implicaţi într-o relaţie o să fiţi atraşi de parteneri care dau dovadă de
imaginaţie.
Bani şi carieră: Munca voastră dă rezultate excelente, se văd câştiguri financiare din mai multe surse.
Cei care nu au încă un loc de muncă,
au şansa să găsească un job de calitate. În acest an se înregistrează o creştere constantă. Chiar dacă veniturile
cresc asta nu înseamnă că trebuie să
faceţi cheltuieli inutile. Se anunţă un
an destul de dificil pentru cei care au
de susţinut examene, puterea de concentrare fiind scăzută.

Gemeni
Dragoste: La acest capitol situaţia este destul de bună. Relatia de
cuplu este armonioasă, partenerii se
înteleg destul de bine. Cei ce au o relaţie de mai mult timp s-ar putea căsători. Nativii din gemeni vor întâmpina însă şi probleme. Este foarte posibil să revină o problemă mai veche
şi de aceea ar trebui să discutaţi cu
partenerul de viaţă şi să îi spuneţi tot
ce aveţi pe suflet.
Bani si Cariera: Din punct de
vedere profesional e o perioadă foarte bună. Este adevărat că o să avansaţi încet, dar o să vă atingeţi ţinta.

Fecioară
Dragoste: Anul 2010 va aduce
nelinişte în ceea ce priveşte viaţa sentimentală. Apar tot felul de discuţii şi
certuri în cuplu. Capitolul comunicare are de suferit, cu toate că încercaţi
să vă impuneţi şi punctul vostru de
vedere nu aveţi sorţi de izbândă.
Aveţi sentimentul că nu sunteti luaţi
în considerare, că dorinţele voastre
nu au valoare pentru partenerul vostru de viaţă.
Bani şi carieră: În anul 2010
accentul cade pe munca în echipă,

Pagina 6
deci dacă vrei să vă bucuraţi de rezultate satisfacătoare trebuie să învăţaţi
să colaboraţi. În materie de afaceri
trebuie să fiţi foarte atent, mai ales atunci când e vorba de investiţii foarte
mari. O decizie greşită sau un lucru
făcut în grabă ar putea duce la pierderi, de aceea trebuie să daţi dovadă
de înţelepciune. Cei care se află pe
băncile şcolii, în anul 2010 vor fi răsplătiţi pentru munca grea depusă anul
trecut. În ultima parte a anului este
posibil să vă confruntaţi cu un blocaj
financiar.

Balanţă
Dragoste: La acest capitol
veş-tile sunt amestecate, veţi traversa
atât perioade bune cât şi mai grele.
Cei care sunt căsătoriţi vor întâmpina
unele obstacole în relaţia familială.
Trebuie să daţi dovada de multă întelegere şi să lasaţi orgoliile la o parte
dacă vreţi să continuaţi o relaţie.
Bani şi carieră: În 2010 viaţa
profesională vă aduce satisfacţii. Începutul de an vă poate aduce un job
mai bun. Aveţi tendinţa să faceţi totul
singur, dar nu uitaţi că „unde-s doi,
puterea creşte”. Şefii vă apreciază
pentru imaginaţia şi ideile bune pe
care le aveţi.

Scorpion
Dragoste: Din punct de vedere
sentimental, primele luni ale anului
2010 vor fi agitate. Este posibil să vă
căsătoriţi sau să vă mutaţi împreună
cu partenerul de viaţă. Cei care sunt
căsătoriţi de mai mult timp vor întâmpina mici probleme. Apar neînţelegeri şi tot felul de discuţii în viaţa
de cuplu, majoritatea pe tema banilor.
Bani şi carieră: Începutul de
an poate aduce probleme financiare,
însă situaţia se ameliorează pe parcurs. Este foarte posibil să aveţi succes în afaceri, dar numai dacă depuneţi un efort considerabil. Ce-a de-a
doua parte a anului 2010 aduce câştiguri neaşteptate. De fapt, vă folosiţi
de orice oportunitate pentru a acumula câştiguri.

Săgetător
Dragoste: În anul 2010 vă bucuraţi de atenţia persoanelor de sex
opus. Aveţi o personalitate foarte puternică şi asta vă face foarte atrăgător.
În relaţia de cuplu preluaţi conducerea, iar partenerul de viaţă nu pare a
fi deranjat de acest lucru. Cei care
sunt căsătoriţi se vor bucura de o perioadă foarte frumoasă. Cei care nu
au încă o relaţie simt nevoia uneia iar
dorinţa li se îndeplineşte dacă au răbdare.
Bani şi carieră: Aveţi o relaţie
armonioasă atât cu conducerea cât şi
cu colegii de echipă. Profesional nu

La dispoziţia cetăţenilor
Aveţi probleme cu autorităţile locale sau
altfel de probleme?
Vreţi să-mi semnalaţi un eventual abuz
comis de un funcţionar public al instituţiei?
Nu aţi fost tratat cu respectul cuvenit de
vreun angajat al Primăriei?
Doriţi să mă sesizaţi în legătură cu vreo
problemă serioasă, cu implicaţii deosebite în
viaţa oraşului sau a dumneavoastră?

Telefonaţi-mi la 250 027, interior - 51;
250 970 sau 0722 653 808 telefoanele mele
sau scrieţi-mi pe adresa: Bulevardul Unirii
nr. 14 sau, eventual, trimiteţi-mi un e-mail la
leonidacondeescu@yahoo.com
Instituţia Primăriei trebuie să fie:
„În slujba ta, Omule!”
Primar,
Emil PROŞCAN

veţi întâmpina probleme în anul ce
urmează. Cheia succesului este munca în echipă, iar voi ştiţi foarte bine
acest lucru. Aveţi multe şanse să vă
măriţi veniturile.

Capricorn
Dragoste: Aici veştile nu sunt
foarte bune. În acest an foarte mulţi
nativi îşi vor părăsi partenerul de viaţă, se produc rupturi, pot apărea divorţuri. Răbdarea vă este pusă la încercare, pentru că simtiţi că partenerul de viaţă se distanţează, nu vă înţelege. Este foarte posibil să apară cineva din trecutul vostru care să tulbure apele. În relaţia de cuplu va trebui să depăşiţi multe obstacole.
Bani şi carieră: În ceea ce priveşte viaţa profesională lucrurile se
prezintă puţin mai bine, spre deosebire de viaţa sentimentală. După mult
efort reuşiţi să avansaţi în carieră şi
să vă atingeţi obiectivele. Va fi o perioadă destul de stresantă pentru voi,
dar măcar veţi vedea rezultate.

Vărsător
Dragoste: Va fi un an foarte
bun din punct de vedere afectiv. Este
foarte posibil să vă implicati într-o
nouă relaţie sau să trăiţi o poveste de
dragoste „interzisă”. Gândul vă zboară la aventură, vă place pericolul, adrenalina. Unii dintre vărsători ar putea suferi, totuşi, deziluzii în dragoste, pierzându-şi încrederea în persoana iubită.
Bani şi carieră: Vă aşteaptă noi
oportunităţi în viaţa profesională. Este momentul potrivit să vă implicati
într-o afacere, şansa este de partea
voastră. Dacă sunteţi nemulţumit de
actualul loc de muncă vă puteţi încerca norocul în altă parte. Cei care îşi
doresc o promovare şi muncesc pentru ea de ceva vreme vor avea noroc;
în sfârşit reuşesc să obţină postul pe
care şi-l doresc.

Peşti
Dragoste: Sunteti foarte selectivi în ceea ce priveşte relaţiile sentimentale, nu oricine vă intră în graţii.
Mulţi pretendenţi vă dau târcoale în
anul 2010, deci veţi avea de unde să
alegeţi. Dacă sunteti implicat într-o
relaţie de lungă durată aveţi parte de
armonie şi de momente speciale alături de persoana iubită. Acest an se
dovedeşte de bun augur pentru voi
atunci când este vorba de dragoste.
Bani şi carieră: Va trebui să
munciţi foarte mult pentru afirmare.
Nimic nu vine uşor, fiecare reuşită
necesită muncă grea. Din punct de
vedere financiar veştile sunt îmbucurătoare, contul vostru o să fie ceva
mai plin decât în anul care a trecut.

Telefoane utile
% 0800 821 218 - Linia verde pentru copiii străzii
% 116 000 - Număr de telefon pentru sesizarea dispariţiilor de persoane
% 116 111 - Linia verde pentru protecţia copilului
% 0800 800 421 - Informaţii şi consiliere pentru
copiii bolnavi de cancer
% 0219 833 - Număr de urgenţă naţional destinat
victimelor
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Privind peste Pragul dintre ani

A fi sau a nu fi

Sfârşit de an.... perioadă în care toţi ne punem ordine în gânduri, tragem o linie - sub ce a fost, ce ar
fi putut să fie sau ce am fi dorit să devenim şi aşteptăm, cu speranţă în suflete, un an nou mai bun. Tocmai
din acest motiv, am iniţiat un sondaj având ca temă: Ce a însemnat anul 2009 pentru dumneavoastră şi ce
aşteptări aveţi de la 2010?

Intenţia mea, de mai multe ori declarată, este ca în Mizil să se producă acele
schimbări necesare şi suficiente pentru ca
tinerii, de azi şi de mâine, să rămână aici şi
să trăim în continuare împreună. Să existe
acele motivaţii, pentru ca ei să-şi construiască viaţa, visele şi viitoarele familii, pe
meleagurile unde s-au născut şi care ar trebui să le primească cu plăcere mâinile şi
paşii lor, ai copiilor lor şi a următoarelor
generaţii.
În afară de avantajul de a trăi pe
locurile sfinţite de copilărie, ar putea să
contribuie la dezvoltarea şi înfrumuseţarea
acestui oraş, după visele şi speranţele lor.
S-ar realiza, în felul acesta, normala continuitate a dăinuirii, arătând respect şi mulţumire pentru zbaterile înaintaşilor, iar oraşul nostru, indiferent de calitatea vremurilor, şi-ar pecetlui dreptul de a exista pe
„harta” viitorului. Pentru că, în conjunctura actuală, în care tinerii asistă năuciţi la
spectacolul degradant al societăţi, în care
tot mai mulţi oameni îşi caută pâinea cea
de toate zilele în ofertele umilitoare ale altor ţări, iar localităţile româneşti au ca unică şansă de a fi, doar fata morgana proiectelor europene, este limpede că multe localităţi vor dispare.
Eu cred că Dumnezeu ne va ajuta
să fim lucizi şi să credem în dreptul nostru
la dăinuire şi la o viaţă mai bună, aici nu în
altă parte!
Din aceste motive, vreau să fac
un apel către studenţii mizileni, care după
terminarea studiilor vor să se întoarcă şi să
traiască în oraşul lor, să-şi decline această
opţiune, iar eu le promit că, în limita posibilităţilor, vor beneficia de facilităţi şi ajutor. M-am gândit deja la posibilitatea de a
fi angajaţi pe perioada vacanţei, la finanţarea unor cursuri de perfecţionare sau chiar
nişte burse pentru cei ale căror familii au
probleme sociale.
Îmi place să cred că voi fi asaltat
de oferte şi multe dorinţe de a ramâne aici,
în oraşul nostru care trebuie să ne devină
drag!
Vă urez succes şi clarviziune în
tot ce vă propuneţi să faceţi!

Sălceanu Diamanta Tatiana
(profesor Grupul Şcolar „Tase Dumitrescu”)
Poetul francez Lamartine spunea că: „Omul
nu are port, iar timpul nu are ţărm. Noi trecem, iar el
curge”. Ţinând seama de faptul că fiecare dintre noi
percepem trecerea timpului prin fapte şi trăiri subiective, eu consider că fiecare clipă din viaţa noastră trebuie să aibă o rezonanţă în conştiinţa proprie şi în
conştiinţa celorlalţi.
Din această perspectivă mi-am dedicat cea
mai parte din timpul meu şcolii şi misiunii mele de
modelator de suflete. Fiind o perfecţionistă, sunt convinsă că viitorul se află în mâinile noastre, ale educatorilor şi de aceea trebuie să pornim permanent de la
faptul că este important să dezvoltăm la elevi pasiunea şi patosul instruirii. Aşa cum remarca Francois
Rabellais: „Copilul nu este un vas de umplut, ci un
foc de aprins”. De aceea încerc, în orice împrejurare,
să modelez personalităţi.
Dacă ar fi să privesc înapoi, pentru mine
2009 a fost un an bun, liniştit, dar nu comod, incitant
şi plin de provocări atât în plan profesional, cât şi în
plan personal. Am participat în calitate de lector la
cursurile de excelenţă organizate de I.S.J.- Prahova,
la economie şi psihologie, împreună cu 10 elevi ai liceului nostru. În calitate de coordonator de programe
şi proiecte educative al liceului, am iniţiat parteneriate cu Centrul „Europe Direct”, cu Poliţia oraşului, cu
Agenţia Judeţeană Antidrog şi Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane, organizând interesante activităţi extracurriculare.
Am participat la un proiect finanţat de UE şi
organizat de Asociaţia „Idei pentru viitor”, ce se derulează în perioada decembrie 2009 - februarie 2011.
Tot timpul, mă străduiesc să-i determin pe
elevi să înţeleagă că misiunea şcolii este aceea de a-i
învăţa să înveţe.
Pentru anul 2010 îmi doresc sănătate, împliniri, bucurii, realizări şi generaţii din ce în ce mai
interesate de performanţe, astfel încât să ne asigurăm
că viitorul nostru se află pe mâini bune.
Şi pentru că vin sărbătorile, este timpul urărilor. Elevilor mei, colegilor şi tuturor concetăţenilor
le doresc: Sănătate, Pace în suflet, bucurii şi multe
realizări!
g
Adelin Gurgui
(comandantul Detaşamentului de Jandarmi - Mizil)
Anul 2009 a fost un an cu multe misiuni, în
care, pe lângă atribuţiile obişnuite ale Jandarmeriei
Române (asigurarea şi restabilirea ordinii publice,
paza şi protecţia instituţională), prioritate a avut misiunea de menţinere a ordinii publice prin sistemul integrat de patrule mixte jandarmi-poliţişti. Rezultatul
a fost cel aşteptat: creşterea siguranţei cetăţeanului,
astfel încât numărul faptelor de natură infracţională şi
contravenţională a scăzut considerabil.
De asemenea în acest an am asigurat măsurile de pază şi ordine publică în zona secţiilor de votare date în competenţă (pe raza oraşului Mizil şi a
comunei Ceptura) cu ocazia alegerilor europarlamentare din luna iunie şi a celor prezidenţiale din lunile
noiembrie şi decembrie.
În anul 2009 am executat şi misiuni de
cooperare cu alte instituţii cum ar fi: Primăria oraşului Mizil - pentru distribuirea ajutorului social, Judecătoria şi Parchetul Mizil - pentru executarea unor
mandate de aducere, Direcţia pentru Protecţia Copilului - pentru instituţionalizarea unor copii care nu
erau trataţi în mod corespunzător în sânul familiei,
Direcţia Silvică - pentru combaterea fenomenelor de
tăieri ilegale de material lemnos, etc.
Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, Detaşamentul de Jandarmi Mizil vă urează: La mulţi ani! Sărbători fericite!” şi vă asigură că va fi alături de dum-

neavoastră în ciuda vremurilor tulburi pe care le trăim. Deasemenea, vă asigurăm că şi în acest an, la fel
ca în anii precedenţi, pe toată perioada sărbătorilor,
vom fi prezenţi în stradă pentru ca bucuria acestora
alături de cei dragi, să nu fie umbrită de acţiunile
celor ce nu înţeleg să respecte liniştea concetăţenilor.
g

Alexe Loredana
(studentă)
Pentru mine şi familia mea, anul 2009 a fost
greu, atât datorită crizei economice cât şi „circului”
provocat de politicieni care ne-a mai dat înapoi cu 10
ani, dacă nu mai mult. În ceea ce priveşte studiul,
sunt foarte mulţumită şi sper ca atunci când voi termina facultatea să pot aplica ceea ce am învăţat. Îmi
doresc ca anul 2010 să fie unul mai bun, dar din ce
am văzut în media se pare că va fi şi mai dificil. Nici
nu vreau să mă gândesc la asta, în situaţia în care
acum de abia ne descurcăm. Le urez tuturor multă sănătate, o viaţă decentă şi să nu-şi piardă speranţa că
într-o bună zi ne va fi şi nouă bine. La mulţi ani!
g

Darie Ionescu
(muncitor)
Cred că sunt destul de puţini oamenii care
nu au resimţit efectele acestui an şi eu nu fac excepţie, adică nu vreau încă un an ca acesta, foarte, foarte
greu. Sunt bucuros în schimb că am reuşit să-mi păstrez locul de muncă spre deosebire de alţii, dar nu se
ştie ce va urma... Pentru moment mă bucur de ce am.
Îmi doresc şi le doresc tuturor românilor: sănătate, linişte şi o viaţă mai bună! La mulţi ani!
g

Cristian Neagu
(economist)
2009 - cel mai frumos an din viaţa mea, asta
datorându-se venirii pe lume a fiicei mele, care îmi
aduce zâmbetul şi speranţa în fiecare zi, şi mă face să
uit de toată nebunia asta la care suntem martori.
În 2010 îmi doresc sănătate pentru familie,
stabilitate pentru noi toţi şi o picătură de noroc pentru românii, că avem nevoie. Tuturor le urez: „La
mulţi ani!”
g

Felicia Tănase
(pensionară)
Am crezut că atunci când o să ies la pensie
o să am parte de o viaţa liniştită şi decentă, pe care o
meritam după atâţia ani de muncă, dar din păcate
acest lucru nu a fost posibil. Ca majoritatea pensionarilor din această ţară, o duc greu şi trebuie să accept
ajutorul copiilor deoarece altfel nu mă pot descurca.
Singurul lucru extraordinar care mi se întâmplă este
că trăiesc şi pot să văd cum îmi cresc nepoţii pe care,
ca orice bunică, îi ador.
Anul 2010 aş dori să aducă la toată lumea
multă sănătate şi o viaţă mai bună, mai puţină răutate
şi mai multă iubire şi, pentru că suntem la sfârşit de
an, vă urez tuturor: Sărbători Fericite!
g

Maria Toma
(comerciant)
Pe plan financiar, dezastru: vânzări mici,
bani puţini; niciodată nu a mers aşa prost. Mă aştept
la o creştere în perioda sărbătorilor... În plan personal a fost un an bun; sunt foarte mândră de rezultatele
şcolare ale copiilor mei şi aştept cu nerăbdare cea mai
frumoasă sărbătoare din an, Crăciunul. Pentru 2010
îmi doresc ca România să-şi revină din criza care a
pus nervii tuturor la încercare şi clasa politică să-şi
arunce ochii şi la nevoile poporului nu numai la ciolanul personal. Vă urez multă sănătate şi fericire!
Sondaj realizat de Gabriela NEGOIŢĂ

Emil PROŞCAN
Primarul oraşului Mizil

ANUNŢ PUBLIC
pentru autorizaţie de mediu
S.C. MFA S.A. Mizil cu sediul
în oraşul Mizil, str. Mihai Bravu, nr.
187, jud. Prahova, cod poştal 105800,
nr. de telefon 0244/251 366, fax:
0244/251 912, anunţă depunerea documentaţiei tehnice în vederea obţinerii autorizaţiei de mediu pentru obiectivul:Fabricarea vehiculelor militare
de luptă - cod CAEN 3040 cu amplasamentul în Mizil.
Documentele pot fi consultate
la sediul APM Prahova, str. Gh. Gr.
Cantacuzino nr. 306, de luni până vineri între orele 0900 şi 1500.
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5 decembrie 2009! E seara de ajun a sfântului Nicolae! Încep sărbătorile de iarnă ale acestui an!Se lustruiesc ghete! Cu discreţie şi emoţie se aşteaptă şi se fac cadori. Dorinţia de a-i bucura pe cei
de lângă noi se plimbă dintr-o parte în alta. Noaptea se umple de dorinţe, de zâmbete!
6 decembrie 2009! E ziua în care oamenii pământului îl sărbătoresc pe Sfântul Nicolae, dar şi ziua în care românii îşi aleg preşedintele! În biserici se fac slujbe! Se rostesc rugăciuni în cinstea sfântului sărbătorit şi a celor ce-i portă numele.
Pe străzi, forfotă, vânzoleală, agitaţie! 7 decembrie 2009! E
ziua Sfintei Filofteia, patroana spirituală a oraşului nostru. E dimineaţă! Îmi repet în minte problemele importante ale zilei. Aerul e
plumburiu şi vâscos! Străzile amorţite sunt pustii cufundate într-o linişte ceţoasă, ca după un revelion înghiţit de cuminţenia zilei următoare.
Deschid nenorocitul de televizor! Mă cutremur! Amintirile
din seara trecută, îmi sunt năucite, bulversate! Butonez, schimb programe, dau telefoane... O doamnă plânge în hohote: „Nu se poate.. e
nedrept.. Cum a fost posibil..? De ce? De ce?”. Înţeleg ceea ce nici
eu nu pot să înţeleg: s-a hotărât altfel, adică tot aşa! Vom trăi în următorii cinci ani, cel puţin, de bine sau de rău ca în ultimii cinci! Mă îmbrac şi plec! Nu ştiu unde, oriunde! Simt nevoia de frig şi de paşi!
Îmi vin în minte figuri de oameni săraci, în neputinţă, dar cu
ochi blânzi şi calzi: pe treptele casei, lângă muşcata ferestrei, la coarnele plugului, îngenuchiaţi la biserică, mângâind un câine, un copil
ori un pom. Priviri fixe, împietrite, pierdute, goale...
Visele, speranţele, aşteptările sunt în priveghi! 7 decembrie
2009! O zi tristă, ca foşnetul ud, lipicios şi rece, al unei toamne bacoviene! O zi, ca o înserare goală fără sfârşit! 7 decembrie 2009! Încrâncenare resemnată, rânjete, lacrimi, oftaturi prelungi!
Extazul formal, şi el fabricat, agonizează într-un desuet
morbid. Realitatea se sparge surd, transformându-se într-un neant de
neînţelegere. Istoria scrisă mereu de alţii, obligă poporul român să-şi
mai tragă singur o palmă şi să întoarcă şi obrazul celălalat! Vom trăi
în următorii cinci ani, cel puţin, de bine sau de rău ca în ultimii cinci!
Şi peste tot figurile acelea cu priviri crucificate! Oameni fără speranţă, dar cu ochi blânzi şi calzi! Privesc la casele lor amorţite
şi încerc să-mi închipui în ce fel îşi împart acum bucuria şi tristeţea.
Încerc să-mi închipui zilele lor următoare cu dimineţi şi sărbători inutile... Încerc să-mi închipui cum se vor îmbrăca cu hainele lor cele
mai bune. Vor merge la biserică pentru a aprinde o lumînare morţilor
lor şi se vor ruga în rugăciune lui Dumnezeu, să le ierte păcatele şi să
le dea sănătate.
Privirile mi se împiedică de un bener zgâţâit de vânt! Îl citesc parcă pentru prima dată: „De ce le e frică, nu scapă!” Şi merg,
merg, merg!...
Peste doar câteva zile, acelaşi nenorocit de televizor mă anunţă despre prima „reuşită” din programul actualului guvern: se vor
exploata zăcămitele aurifere de la Roşia Montana! Dar nu de noi
românii! Nu! Noi nici nu am fi în stare să exploatăm şi să valorificăm
1000(o mie!) de tone de aur şi argint, la cât e estimat zăcământul nostru, considerat a fi pe departe cel mai mare din Europa!
Şi tehnologia de extracţie înţeleg că a fost aleasă în aceiaşi
grabă neţinându-se deloc cont de riscurile enorme. Dar merită, „vor
fi puse în valore bogăţiile subsolului!”... Şi încă un foarte mare avantaj: pentru cei 16 ani, cât va dura exploatarea, vom primi în jur de 1,5
miliarde de dolari, adică aproape cât costa plata pensiilor şi salariilor
bugetarilor pe ...o lună! Vă daţi sedama ce avantaj uriaş: pentru o
lună, staul român, nu se va mai împrumuta pentru plata acestora
Asta da afacere! Dar dacă am fi avut vreo 20 sau 30 de
Roşia Montana! Vă daţi seama câte alte probleme am fi rezolvat pentru încă o lună? Ca să nu mai zic ce s-ar fi întâmplat dacă am fi avut
căteva sute sau chiar mii de Roşia Montana! Ce ţară bogată am fi
fost! Şi ce bine am fi dus-o! Şi merg, merg, merg!...
Emil Proşcan

Colegiul Director
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Colinde, colinde...
a la fiecare sfârşit de an, coborând din munţii „vieţii şi-ai himerei”, intuim, cu un anumit fel
special de a fi, pe care nu multe popoare îl au, ceea ce suntem şi am fost noi,
românii, prin viscolul vremurilor. Reuşim, astfel, să ne redobândim fiinţa şi,
cu bucuria speranţei pe care o aduce în
suflete sfânta sărbătoare a Crăciunului,
să „deschidem poarta sufletelor noastre” pentru „zăpezile dalbe” ale înfloririlor ancenstrale, pe care le dăruiesc colindătorii: „Florile pe care le-am cules azi
noapte / Vor rodi în brazda sufletelor toate, / Merele de aur, merele visate / De colindătorii veacurilor toate”.
Primind grupurile de colindători (reprezentând unităţile de învăţământ ale
oraşului, Liga Tineretului Ortodox şi Casa de Cultură Mizil), d-l primar Emil
Proşcan a ţinut să sublinieze faptul că, înainte de a fi poezie sau muzică, colindele
sunt stări, ele se interpretează cu întreaga fiinţă şi, de aceea, nu pot fi clasificate
valoric decât în unicitatea lor mitică, regeneratoare a universului.
Au fost, cu adevărat, momente de adâncă vibraţie, în primul rând pentru că domnii profesori şi îndrumătorii care au pregătit acest program au apelat la colindele
tradiţionale, vechi, multe dintre ele aproape uitate, cum ar fi cel adus în „scenă” de
formaţia corală a Ligii Tineretului Ortodox: „În Ţara Românească // Negura, negura / Dâmbra, dobra, elibra / Foaie verde iedera...”. Vom reproduce, în cele ce
urmează, o parte din aceste texte, nu înainte de a aminti că, printre oaspeţii Primăriei Mizil, pe lângă cadre didactice, preoţi, elevi şi salariaţi ai instituţiei, s-au
aflat şi veteranii de război, ale căror lacrimi „şoptite” au făcut atmosfera şi mai
emoţionantă. În sfârşit se cuvine să amintim şi contribuţia de excepţie pe care a
avut-o la reuşita spectacolului Ansamblu Ciuleandra de la Liceul de Artă Carmen
Silva din Ploieşti, format din: Mirică Andreea, Ene Doiniţa, Amalia Uruc şi
Adriana Iordache (îndrumător prof. Baciu Georgiana)
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Florile dalbe

i
Scoală gazdă din pătuţ
Florile dalbe
Şi ne dă un colăcuţ
Florile, florile dalbe
i
Că mămuca n-o făcut
Florile dalbe
Sită deasă n-o avut
Florile, florile dalbe
i
Pe când sită-o căpătat
Florile dalbe
Covata i s-o crăpat
Florile. florile dalbe
i
Când covata o lipit
Florile dalbe
Cuptorul nu s-o urnit
Florile, florile dalbe
i
Când cuptorul o lipit
Florile dalbe
Crăciunul o şi venit
Florile, florile dalbe,
Flori.

Domn, Domn să-nălţăm

i
Am plecat să colindăm
Domn, Domn să-nălţăm!
Când boierii nu-s acasă
Domn, Domn să-nălţăm!
i
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C-au plecat la vânătoare
Domn, Domn să-nălţăm!
Să vâneze căprioare
Domn, Domn să-nălţăm!
i
Căprioare n-au vânat
Domn, Domn să-nălţăm!
C-au vânat un iepuraş
Domn, Domn să-nălţăm!
i
Să facă din pielea lui
Domn, Domn să-nălţăm!
Veşmânt frumos Domnului
Domn, Domn să-nălţăm!

Legănelul lui Iisus

i
Colo-n sus
pe-un deal frumos,
Unde-i cerul luminos,
Într-un leagăn stă culcat;
Fiul Maicii înfăşat.
i
Refren:
Leagan verde, legănel
Tot din lemn de păltinel
i
Raza blândă-a soarelui,
Scaldă faţa Domnului,
Vântul dulce-l tragănă,
Pruncul de ni-l leagănă.
i
Cântă îngerii în cor,
Să vestească tuturor,
Astăzi cerul s-a deschis,
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Pe Hristos ni l-a trimis.

Colindiţa

i
Colindiţa nu-i mai multă
Să trăiască cine-ascultă.
Sus la ceruri o-nălţăm
Şi la gazde o-nchinăm.
i
O-nchinăm cu veselie
Şi cu mare bucurie,
C-am ajuns seara de-ajun
A bătrânului Crăciun.
i
Sus, mai sus v-am înălţat,
Ce-am ştiut noi v-am cântat.
Să rămâneţi sănătoşi,
Sănătoşi şi bucuroşi.
i
C-am ajuns ziua cea sfântă,
Când colindele se cântă,
Sărbătoara lui Cristos,
Să vă fie de folos.
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