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Festivitate cu depunere de coroane
de flori la Monumentul Ostașilor Români
din comuna Mălini, cu ocazia sărbătoririi
Zilei Armatei Române

1 Decembrie
Ziua Na]ional\ a României

La iniţiativa câtorva militari activi
și în rezervă din comuna noastră, cu
ocazia sărbătoririi, la 25 octombrie,
a Zilei Armatei Române, la Monumentul Ostașilor Români, a avut loc
o festivitate cu depunere de coroane
de flori.
Au participat generalul de brigadă
Ion Burlui, generalul de brigadă(r)
Vasile Ciornei, maiștrii militari Ele-

na Agapie și Paraschiva-Raluca Chiriloaie, sergenţii majori Iliuţă Norocel și Daniel Ciobanu.
După depunerea coroanei de flori
din partea militarilor din Mălini, o
altă coroană, din partea primăriei
Mălini, a fost depusă de viceprimarul Dumitru Amariei și secretarul
comunei Nicolae Saftiu.
A fost un omagiu adus Oștirii Ro-

mâne, ostașilor căzuţi pe câmpurile
de luptă pentru cucerirea și apărarea
libertăţii, independenţei și suveranităţii României.
Militarii prezenţi la festivitate au
apreciat, în mod cu totul deosebit,
iniţiativa primăriei Mălini de a reamenaja, într-o formă nouă, armonioasă, monumentul inaugurat la 22
august 1964.

Festivalul Național de poezie „Nicolae Labiș” 2014
Concursul de creație dedicat poetului
de la Mălini a ajuns la ediția cu numărul 46

Ziua de 1 Decembrie este proclamată prin Lege, Ziua Naţională a
României.
Această hotărâre a Parlamentului României este legată de faptul că
la 1 Decembrie 1918, Adunarea Naţională de la Alba Iulia, constituită
din 1228 de delegaţi şi sprijinită de peste 100.000 de români veniţi
din toate colţurile Ardealului şi Banatului, a adoptat o rezoluţie prin
care s-a consfinţit unirea tuturor românilor din Transilvania, Banat,
Crişana, Sătmar şi Maramureş cu România.
Ziua de 1 Decembrie 1918 este finalizarea istorică a luptei românilor
pentru Unitate Naţională şi constituie momentul incandescent al formării ROMÂNIEI MARI. Actul de la 1 Decembrie 1918 continuă
strălucitor acţiunile unioniste ale românilor din Basarabia (martie1918) şi Bucovina (noiembrie 1918).

con nuare în pagina 2

HOTĂRÂRE IMPORTANTĂ

Consiliul Local al comunei Mălini a adoptat, în şedinţa din 19 septembrie 2014, hotărârea privind aprobarea scutirii de plată a majorărilor de întârziere şi penalităţilor aferente obligaţiilor bugetare constând în impozite
şi taxe locale, redevenţe şi chirii datorate bugetului local de către persoanele fizice de pe raza administrativ-teritorială a comunei.
Hotărârea Consiliului Local stabileşte că persoana care achită până la 24
decembrie 2014 suma datorată la bugetul local va fi scutită de plata majorărilor pentru întârziere.
Hotărârea Consiliului Local are în vedere prevederilor articolului 125 din
O.G. nr. 92 din 2003 privind Codul de Procedură Fiscală, modificată şi republicată; precum si H.G. nr. 1050 din 2004 privind aprobarea normelor
metodologice de aplicare a O.G. 92 din 2003 privind Codul de Procedură
Fiscală.

Repere ale ortodoxiei române[ti
~ Mănăstirea Neamţ ~

Festivalul Naţional de poezie „Nicolae Labiș” a ajuns la ediţia cu numărul 46. Este cel mai longeviv concurs de literatură din România. Și în
acest an, 2014, acţiunea de finalizare
a avut două acte. Primul a cuprins activităţi desfășurate în ziua de vineri, 26
septembrie, la Suceava și Fălticeni, iar
al doilea s-a consumat în ziua de sâmbătă, 27 septembrie, la Casa Memorială „Nicolae Labiș” din Mălini.

Între altele, la Colegiul Tehnic „Petru Mușat” din Suceava, în prima zi a
festivalului, a fost lansată lucrarea
„Opera Magna”, o carte alcătuită de Nicolae Cârlan, care cuprinde tot ceea ce
a scris poetul de la Mălini.
A doua zi, la Mălini, a avut loc festivitatea de premiere a celor mai apreciaţi participanţi la concurs.
Un juriu format din critici literari de
renume - Mircea Martin, Alexandru
Cistelecan, Adrian Dinu Rachieru,

Mircea A.Diaconu și Vasile Spiridon a apreciat valoarea textelor trimise de
tinerii care bat la porţile poeziei.
De asemenea, au oferit premii 20 de
redacţii ale unor reviste literare din
toată ţara.
Marele premiu al Festivalului a fost
câștigat de un tânăr poet din Bârlad,
judeţul Vaslui - Dan Dediu.
Premiul I a fost atribuit sucevencei
Lavinia Loredana Nechifor.
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1 Decembrie
Ziua Naţională a României
urmare din pagina 1

Poporul român, în finalul unei epopei multiseculare, în urma unor sacrificii dureroase, în
urma unor suferinţe tragice şi profunde, în
urma unor jertfe fără seamăn, a valorificat admirabil conjunctura internaţională favorabilă
creată în urma primului război mondial şi a
destrămării imperiilor Ţarist şi Austro-Ungar.
Vârful de lance al acţiunii care a creat condiţiile Marii Uniri a fost comportamentul supraomenesc al ostaşilor Armatei Române în
lupta împotriva formaţiunilor militare germane.
O armată bine pregătită, bine înzestrată şi
condusă de generali nemţi infatuaţi a fost învinsă de spiritul de sacrificiu al ostaşului
român, de inteligenţa tactică şi strategică ale
comandanţilor Armatei Române.
Chemarea „Treceţi batalioane române Carpaţii” nu a fost o lozincă, nu a fost numai creaţia unui muzician inspirat, mesajul acesta a
fost nutrit de milioane de români trăitori de o

UN
CÂNTEC
ISTORIC

Am găsit de cuviinţă ca la ceas sărbătoresc,
de Ziua Naţională a României, să reproducem
versurile originale ale cântecului care a însufleţit ostașii români în luptele pentru întregirea ţării. Cântecul acesta a sunat ca un ordin
ancestral și a fost creat în timpul primului
război mondial.
Ulterior, în contextul emulaţiei patriotice
nutrite de Cenaclul Flacăra, cântecul s-a îmbogăţit cu strofe noi și a marcat, cu semnificaţiile sale, generaţiile contemporane
fenomenului iscat și alimentat de Adrian Păunescu.

parte şi de alta a Carpaţilor.
Armata Română, prin sacrificii inimaginabile
a dus spre desăvârşire un îndemn care venea
de peste secole, un mesaj multisecular: românii, de peste tot, din toate provinciile istorice să
trăiască între hotarele unui stat unitar.
Istoria este un arbitru necontrolabil. Vitregiile vremii ne-au aruncat pe noi, pe români,
spre cele mai neaşteptate limanuri. Neamuri
cotropitoare, turci, greci, ruşi, austrieci, unguri,
nemţi s-au aflat, sau au vrut să se afle, de-a lungul vremii, diriguitorii neamului nostru.
Iată, în anul 2014, se spune că „România este
un stat naţional, suveran şi independent, unitar
şi indivizibil!”
Să ne raportăm la voinţa înaintaşilor noştri
care au înfăptuit Marea Unire şi s-o evaluăm la
ceea ce este România la 1 Decembrie 2014!
Vom constata, adaptând puţin zicerea genială,
celebră a cronicarului: „nu sunt vremile sub
român, ci bietul român sub cârma vremii…”
De aici, putem spune, cu optimism controlat,
că vremea românilor „va să vină!”

Treceți batalioane
române Carpații

Treceți batalioane române Carpații,
La arme cu frunze și flori.
V-așteaptă izbânda, v-așteaptă și frații
Cu inima la trecători.

Ardealul, Ardealul, Ardealul ne cheamă
Nădejdea e numai la noi.
Sărută-ți copile părinții și frații
Și-apoi să mergem la război.

'Nainte! 'Nainte cu sabia-n mână,
Hotarul nedrept să-l zdrobim.
Să trecem Carpații, ne trebuie Ardealul
De-o fi să ne-ngropam de vii.
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Festivalul Național de poezie „Nicolae Labiș” 2014

Concursul de creație dedicat
poetului de la Mălini a ajuns
la ediția cu numărul 46
urmare din pagina 1

Premiul II a revenit poetei Ana-Maria Sârbu,
din Râmnicu Sărat, judeţul Buzău.
Premiul III a revenit concurentei Ioana Vintilă din Sibiu.
Premiul special „Nicolae Labiș”a fost câștigat de Anastasia Gavrilovici, din Ipotești.
Printre premianţi s-a aflat și Dumitru Alexandru Gheraș din Chișinău, republica Moldova. El s-a bucurat de aprecierea revistei
„Steaua”din Cluj.
Și de această dată, prin numărul mare de
participanţi, prin organizare și desfășurare,
Festivalului Naţional de poezie „Nicolae Labiș”
și-a atins pe deplin scopul, acela de a desco-

peri, de a sprijini și de a promova noi și autentice talente din rândul tinerilor autori de poezie.
Festivalul Naţional de poezie „Nicolae
Labiș”, ediţia cu numărul 46, a fost organizat
de Consiliul Judeţean Suceava, prin Centrul
Cultural„Bucovina”, respectiv Centrul pentru
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiţionale Suceava, în parteneriat cu Muzeul Bucovinei, Uniunea Scriitorilor din România,
Societatea Scriitorilor Bucovineni, Inspectoratul Școlar Judeţean Suceava, Colegiul Tehnic
„Petru Mușat”, Biblioteca Bucovinei „I.Sbiera”,
Colegiul Naţional „Nicu Gane” din Fălticeni,
muzeul „Ion Irimescu” Fălticeni și primăria
comunei Mălini.

TAXE ŞI IMPOZITE 2015

- cu excepţia taxelor pentru salubrizare şi folosire
a instalaţiei de canalizare, celelalte taxe şi impozitele
pe anul 2015 rămân la nivelul celor din 2013

La fel ca și în exerciţiul bugetar din 2014,
Consiliul Local Mălini a hotărât ca, exceptând
două situaţii, taxele şi impozitele pentru anul
2015 să rămână la acelaşi nivel cu al celor din
2013. De reţinut că în comuna Mălini se menţine acelaşi nivel al taxelor şi impozitelor încă
din 2010.
De asemenea, se menţine hotărârea Consiliului Local Mălini privind reducerea cu 10 la
sută a cuantumului unor taxe şi impozite în
cazul în care sunt achitate până la 31 martie
2015.
Se vor bucura de această reducere persoanele fizice şi juridice care vor plăti impozitul

pentru clădiri, persoanele fizice care vor plăti
impozitul pentru terenul agricol, persoanele fizice şi juridice care vor achita taxele pentru terenuri şi mijloacele de transport.
Având în vedere majorarea preţurilor la
energia electrică şi combustibili, la piesele de
schimb pentru autoutilitara din dotarea primăriei, precum şi a taxelor la groapa de gunoi,
Consiliul Local a stabilit nivelul taxelor ce se
vor încasa în 2015 de la persoanele fizice pentru serviciile de canalizare la 50 lei pe an. La
fel, taxele plătite de persoanele fizice pentru
serviciul de salubrizare vor fi tot de 50 lei pe
an.

~ REPERE ALE ORTODOXIEI ROMÂNEȘTI ~

MĂNĂSTIREA NEAMȚ

zidurile împrejmuitoare ale mănăstirii.
În 1429 se realizează aici, la Mănăstirea
Neamţ, o lucrare celebră, Tetraevanghelul ,
aflat astăzi la Biblioteca Bodleiană din Oxford.
În anul 1476, după înfrângerile suferite în
luptele cu oastea lui Ștefan cel Mare, oștirea
turcă, sub conducerea lui Mohamed al II-lea
distruge, pustiește mănăstirea. După nouă ani
de la dezastrul provocat de turci, Ștefan cel
Mare începe zidirea bisericii cu hramul „Înălţarea Domnului”, biserică ce va fi sfinţită
după strălucita victorie a voievodului de la Codrii Cosminului împotriva armatei poloneze.
În 1821 se înfiinţează la Mănăstirea Neamţ
„școala lui Ilarie”, în 1834 apare „școala lui Neonil”, iar la 1843, Gheorghe Asachi și mitropolitul Veniamin Costache pun bazele unei „școli
duhovincești”. Tradiţia învăţământului religios
este ridicată la cel mai înalt rang în 1855, când
Gheorghe Ghica înfiinţează Seminarul teologic
de la Neamţ.
CTITORUL
ȘTEFAN CEL MARE

IERUSALIMUL
ORTODOXIEI ROMÂNE

Istoria românilor, istoria culturii naţionale,
istoria ortodoxiei au multe elemente comune cu
istoria Mănăstirii Neamţ. Aici, la Mănăstirea
Neamţ s-au aflat, în timp, ctitori mari voievozi
moldavi: Petru I Mușat, Alexandru cel Bun, precum și Stefan cel Mare și Sfânt. Aici, la Mănăstirea Neamţ, a fiinţat cea mai vestită școală de
grămătici și caligrafi a neamului românesc,
creată și condusă de Gavriil Uricul – autorul, în
1429, a unui Tetraevanghel care se află astăzi în
Biblioteca Bodleiană de la Oxford. Aici, la Mănăstirea Neamţ s-a dezvoltat și a funcţionat, așa
cum se întâmplă și în zilele noastre, o adevărată
tradiţie a credinţei, a religiozităţii, a spiritualităţii ortodoxe.
Iată un exemplu: în veacul al XVIII-lea, pe
vremea când stareţ era cuviosul Paisie, Mănăstirea Neamţ avea o obște de peste o mie de călugări români, ruși, bieloruși, ucraineni, greci,

sârbi, bulgari, care proveneau din 23 de ţări ortodoxe.
La hramul Mănăstirii Neamţ, spune un cronicar, „însuși binecredinciosul Ștefan cel Mare
și Sfânt venea călare, împreună cu supușii săi, și
se ruga timp de mai multe zile de Înălţarea
Domnului și ţinea sfat cu mitropolitul de
atunci, Teoctist.”
După peste 600 de ani de activitate rodnică
în învăţământul teologic, în cultură, după 600
de ani de istorie și rugăciune neîntreruptă, Mănăstirea Neamţ merită cu prisosinţă titlul care
i s-a dat peste timp, acela de Ierusalimul Ortodoxiei Române.
CREDINŢĂ ȘI ÎNVĂŢĂTURĂ

Mănăstirea Neamţ are o istorie veche. O istorie care începe pe la anul 1390, când voievodul Petru I Mușat înalţă o biserică din piatră
închinată sfântului Gheorghe.
Mai târziu, pe la 1401, Alexandru cel Bun face

De-a lungul vremii, Mănăstirea Neamţ a fost
afectată de evenimente nedorite, nefericite.
Unul dintre acestea a fost cutremurul distrugător din 1471, care a produs pagube uriașe. Dar
ceea ce nu a putut distruge cutremurul au distrus hoardele turcești la 1476. Între altele, biserica a fost foarte deteriorată. În aceste
condiţii, Ștefan cel Mare hotărăște să ridice o
biserică nouă. Astfel, apare cel mai reprezentativ monument al arhitecturii moldovenești
mușatine: biserica „Înălţarea Domnului”.
Pe lângă elementele constitutive tradiţionale
–pronaos, naos, abside, altar- la această biserică se vor adăuga elemente noi: gropniţa și
pridvorul. Și modul de decorare a faţadelor este
unul cu totul nou.
Iată și un fragment din textul pisaniei: „Cu
voia Tatălui și cu ajutorul Fiului și cu săvârșirea
Sfântului Duh, Io Ștefan Voievod a binevoit și a
început și a zidit acest hram pentru rugăciunea
sa și a Doamnei sale Maria și a fiului său Bogdan și a celorlalţi fii ai săi și s-a sfârșit în anul
7005(1497).

Icoana Maicii Domnului de la
Mănăstirea Neamţ, pictată la Lida
(Israel) în anul 665, este o icoană
dăruită de Basileul Ioan al VIII-lea
voievodului Alexandru cel Bun
REVIGORAREA

În timpul de după decembrie 1989, mănăstirea a cunoscut o perioadă de înflorire. Cu ocazia
împlinirii a 500 de ani de la sfinţirea bisericii
„Înălţarea Domnului”, în 1997, întreaga încintă
a mănăstirii a fost restaurată.
S-a construit casa „Pelerinul”, pentru primirea de oaspeţi, centrul social cultural „Sfântul
Paisie de la Neamţ” și biserica „Sfântul Ioan
Iacob de la Neamţ”. Biserica a fost ridicată pentru elevii Seminarului Teologic care funcţionează în mănăstire.
La această oră, mănăstirea are o obște de 6570 vieţuitori care, prin trudă și rugăciune, duc
mai departe o frumoasă și grea tradiţie.
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„Nimeni nu se poate scuza,
invocând necunoaşterea legii!”

Sancţiuni legate de nerespectarea
prevederilor Codului Rutier

Desele modificări care au loc în legislaţia
din România conduc la situaţii neplăcute în
activitatea noastră de zi cu zi. Dacă este nevoie de schimbări, uneori neaşteptat de dese,
într-o lege sau alta, dacă admitem că dinamica legislaţiei româneşti este absolut necesară sau, oricum, încă greu de temperat,
aceste lucruri nu-l ajută pe cetăţeanul care a
încălcat o prevedere a unei legi fără a avea
habar de conţinutul acesteia.
În drept funcţionează un principiu potrivit
căruia „nimeni nu se poate scuza, invocând
necunoaşterea legii”. Cu alte cuvinte, cunoşteai sau nu cunoşteai conţinutul unei legi,
dacă ai încălcat-o suporţi consecinţele.
Iată de ce în ţara noastră cunoaşterea şi respectarea legilor este o îndatorire primordială
a tuturor cetăţenilor, îndatorire înscrisă în
constituţie.
Având în vedere cele menţionate mai sus,
redacţia publicaţiei „Info Mălini” a luat iniţiativa de a face cunoscute unele prevederi ale
legilor mai vechi sau mai nou apărute.
Iată câteva prevederi conţinute
de noul Cod Rutier sau, mai bine spus,
de Codul Rutier actualizat în 2014:

 depăşirea vitezei legale cu 10-20 km/oră se sancţionează cu 180-270 lei amendă şi 2 puncte penalizare;
 depăşirea vitezei legale cu 21-30 km/oră se sancţionează cu 360-450 lei amendă şi 3 puncte penalizare;
 depăşirea vitezei legale cu 31-40 km/oră se sanc-

ţionează cu 540-720 lei amendă şi 4 puncte penalizare;
 depăşirea vitezei legale cu 41-50 km/oră se sancţionează cu 810-1800lei amendă şi 6 puncte penalizare;
 nefolosirea centurii de siguranţă se sancţionează
cu 180-270 lei amendă;
 folosirea telefonului mobil în timpul mersului se
sancţionează cu 180-270 lei amendă;
 conducerea autovehiculului sub influenţa băuturilor alcoolice se sancţionează cu 810-1800 lei
amendă şi reţinerea permisului de conducere pentru
90 de zile (dacă fapta nu constituie, potrivit legii, infracţiune);
 conducerea autovehiculului de către o persoană
care prezintă, în momentul prelevării probelor, o îmbibaţie mai mare de 0,80g/l alcool în sânge se pedepseşte cu închisoare de la un an la cinci ani;
 refuzul prelevării probelor se pedepseşte tot cu
închisoare de la un an la cinci ani;
 conducerea autovehiculelor pe drumurile publice
acoperite de zăpadă, gheaţă sau polei, fără ca acestea
să fie echipate cu anvelope de iarnă, se sancţionează
cu 810-1800 lei amendă.
ATENŢIE! Potrivit articolului 6 din Ordonanţa de
Urgenţă a Guvernului, numărul 195 din 2002, mopedul (scuterul, motoreta) este considerat autovehicul.
Astfel, pentru a circula pe drumurile publice cu un
astfel de vehicul, conducătorul respectiv trebuie să
aibă permis de conducere corespunzător. Permisele
de conducere pentru orice categorie de vehicule sunt
valabile şi pentru cele din categoria AM (mopede).
Rubrică realizată cu sprijinul domnului inspector
Pavel OANEA
- şeful secţiei de poliţie rurală Mălini -

Pr evenir ea incendiilor
î n g o s p o d ă ri i l e c e tă ţe n i l o r

E bună sarea în bucate,
dar în cantităţi reduse

Celebrul tâlc al nu mai puţin celebrei poveşti „Sarea în bucate”,
scrisă de Petre Ispirescu, pare a nu
mai fi „de actualitate”. După ce, de
o bună bucată de vreme, medicii
cardiologi, şi nu numai, atrag atenţia asupra necesităţii unui consum
moderat de sare, specialişti renumiţi, cercetători de mare calibru
aduc argumente ştiinţifice care
consacră faptul că consumul redus
de sare este, cu adevărat, un factor
benefic pentru sănătate. Ba, mai
mult, consumul moderat de sare
salvează vieţi. O echipă
de cercetători britanici
a analizat obiceiurile
alimentare ale unui
număr de 31.500 de
persoane, între anii
2003 şi 2011. În
această perioadă,
aportul de sare pentru
hrana grupului ţintă
(31.500 de persoane) a fost redus
cu 15 la sută. Rezultatul: o scădere
de 42 la sută a accidentelor vasculare cerebrale şi de 40 la sută a coronaropatiilor şi a maladiilor
cardiovasculare.
Consumul ideal de sare, stabilit
de Organizaţia Mondială a Sănătăţii, este de cinci grame pe zi. Dar
acelaşi studiu arată că oamenii nu
respectă această limită, şapte persoane din zece continuă să mănânce prea sărat.

afecţiune des întâlnită, iar tratamentul acesteia este anevoios și
costisitor. Iată, însă, că apar variante la tratamentul obișnuit,alopat.
Una din variante ar fi consumul
polenului de albine.Experţii în farmacologie susţin că administrarea
regulată de polen adunat de harnicile insecte coboară, în mod natural, hipertensiunea arterială. Se ia,
o dată pe zi, dimineaţa, înainte de
a mânca, o linguriţă de polen.
În cadrul celebrei universităţi
Harvard (SUA), s-a realizat un studiu care a demonstrat că o dietă de
o săptămână cu fructe crude, ţinută o dată pe lună,
regularizează în mod
ideal tensiunea. Cercetătorii atrag atenţia că
în cadrul unui asemenea tratament se exclud alte alimente.
Medicii suedezi au
ajuns la concluzia că
bolnavii de hipertensiune trebuie să mănânce brânză
de vaci. Consumul zilnic a 125 –
150 de grame de brânză de vaci,
simplă sau combinată cu alte alimente, ajută semnificativ la ameliorarea bolii.
Usturoiul este un antidot serios
în lupta cu hipertensiunea arterială. Experienţe riguroase, efectuate în instituţii de cercetare a
bolilor de inimă, au demonstrat că
bolnavul care consumă trei căţei de
usturoi pe zi reduce riscul de atac
cerebral cu 40 la sută.
Iată patru soluţii care ne pot
ajuta să ţinem sub control periculoasa suferinţă care este hipertensiunea arterială.

Pic\tura
de
s\n\tate

Hipertensiunea
arterială - sub control

Hipertensiunea arterială este o

Zâmbiţi, vă rog…

MĂSURI DE PREVENIRE

Regula cea mai importantă pentru
prevenirea incendiilor constă în obligativitatea supravegherii permanente a focului – fie că arde în
interiorul casei (în sobe ), fie că arde
în exteriorul acesteia.
Este interzisă folosirea chibriturilor, lumânărilor, lămpilor de iluminat cu petrol în spaţii cu pericol de
incendiu (grajduri, magazii, depozite
de furaje, poduri ale locuinţelor, alte
anexe). De asemenea, prezintă pericol iminent folosirea acestor surse în
apropierea buteliilor de aragaz, precum şi pe mirişti, pajişti, în păduri
sau în apropierea acestora.
Constituie pericol major de incendiu depozitarea în podurile locuinţelor a materialelor lemnoase, a
furajelor sau a altor materiale combustibile sau inflamabile (butelii de
aragaz, bidoane cu produse petroliere).
Coşurile de fum vor fi verificate
periodic, curăţate şi reparate de persoane calificate şi autorizate.
Se interzice folosirea afumătorilor
improvizate în podurile clădirilor
prin scoaterea unor cărămizi din coş.
De asemenea, este interzisă folosirea

afumătorilor improvizate ori amplasarea acestora în magazii, şuri, remize, şoproane sau în apropierea
materialelor combustibile.
Un pericol foarte mare îl reprezintă folosirea instalaţiilor electrice
cu defecţiuni sau improvizaţii, utilizarea de conductori electrici cu izolaţii îmbătrânite sau neprotejaţi
corespunzător faţă de materialele
combustibile.
CAUZE FRECVENTE DE
PRODUCERE A INCENDIILOR

O statistică realizată de organisme
specializate arată că, la nivel naţional, numărul incendiilor produse în
gospodăriile cetăţenilor a crescut în
mod semnificativ.

Din această statistică reiese
că incendiile au fost produse în
mod frecvent de:
a. instalaţii electrice cu defecţiuni
sau improvizate, precum şi de suprasolicitarea acestor instalaţii;
b. coşuri de fum necurăţate, neverificate şi nereparate;
c. focuri deschise făcute în aer
liber (pe mirişti, pentru arderea

vegetaţiei etc.). Focuri deschise făcute în curţi şi la distanţe mici faţă
de materialele combustibile (lemn,
hârtie, textile, furaje). Utilizarea în
gospodării şi anexe a lumânărilor,
făcliilor şi a lămpilor cu gaz fără
luarea măsurilor de prevenire.
d. fumatul în magazii, şoproane,
fânare, poduri, depozite pentru furaje şi în alte locuri cu pericol de
incendiu. De asemenea, s-au produs incendii de la ţigări nestinse,
uitate sau aruncate la întâmplare
pe materialele combustibile.
e. jocul copiilor cu focul. Este
vorba de copii nesupravegheaţi
care au produs numeroase incendii atât în interiorul locuinţelor,
cât şi în afara acestora.
f. mjloace de încălzire defecte sau
cu improvizaţii: sobe defecte,
sparte, nereparate, aparate electrice improvizate, defecte sau suprasolicitate.

Cauzele incendiilor sunt numeroase şi foarte diferite. De aceea este
nevoie de o conduită preventivă, de
grijă şi atenţie în folosirea oricărei
surse de aprindere. Fiindcă, nu-i
aşa?, paza bună trece primejdia rea.

Un ascultător întreabă la Radio Erevan:
- Cum se poate deosebi un elveţian bogat de unul sărac?
Radio Erevan răspunde:
- Foarte simplu, cel sărac îşi conduce singur Mercedesul…
***

Ştire la Radio Erevan:
- Dragi ascultători, avem bucuria să vă aducem la cunoştinţă una
dintre cele mai noi şi mai importante descoperiri ale oamenilor de
ştiinţă. După îndelungi cercetări, s-a constatat că, în toate cele peste
cinci mii de cazuri studiate, creierul feminin este de două ori mai
frumos decât cel bărbătesc!
***

Un ascultător întreabă Radio Erevan:
- Cum se face că Adam şi Eva au trăit peste opt sute de ani, iar
omul de astăzi abia dacă ajunge la o sută de ani?
Radio Erevan răspunde:
- Deoarece, între timp, medicina a progresat foarte mult.
***

O doamnă a aflat că în viaţa unei femei există 10 ani cu adevărat
frumoşi şi întreabă dacă lucrurile stau chiar aşa şi care este intervalul acesta fericit.
- Absolut – răspunde Radio Erevan. Este vorba de intervalul dintre 28 şi 30 de ani.
***

O bunicuţă are o nepoată de 11 ani şi vrea să ştie dacă poate să înceapă să-i facă educaţie sexuală. Radio Erevan răspunde:
- Puteţi, dacă vreţi să aflaţi noutăţi.
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„MĂLINI - O COMUNĂ CUM ALTA NU ESTE!”

INFO M|LINI

INIȚIATIVĂ, SPIRIT GOSPODĂRESC, BUN GUST, INSPIRAȚIE ÎNNOITOARE

În ultima vreme, în comuna Mălini au apărut o serie de
obiective care relevă grija primarului Petru Nistor, a Consiliului Local pentru felul în care arată spaţiul locuit de comunitatea noastră, preocuparea de a face plăcută trecerea turiștilor
prin localităţile noastre, de a le facilita informarea cu privire la

autorităţile și serviciile locale. Astfel au apărut cele două parcări, una în zona Mielușoaia, iar cealaltă în zona Pojorâta (în
apropierea pârtiei de schi). Astfel au apărut afișaje cu informaţii despre comună, cu numere de telefon care pot fi utile în
anume împrejurări. Toate acestea dovedesc faptul că în admi-

nistraţia comunei Mălini se manifestă iniţiativă, spirit gospodăresc, bun gust, inspiraţie modernă, înnoitoare.
De aici și concluzia multor persoane care au vizitat zona
noastră: „Mălini – o comună cum alta nu este!”

Costumul naţional
în comuna Mălini
urmare din numărul 30

A pi cult ori de su cces
A

m cunoscut cu puţină
vreme în urmă o familie
alcătuită din doi tineri:
Constantin şi Mihaela Roman.
Între altele, cei doi soţi, cărora li
se alătură şi fratele Mihaelei,
Gheorghe Muscăliţa, sunt pasionaţi de apicultură – un domeniu,
să recunoaştem, foarte special,
foarte spectaculos, un domeniu
extrem de pretenţios.
Un domeniu foarte riscant mai
ales în zona noastră, unde condiţiile de climă, condiţiile meteorologice nu sunt dintre cele mai
favorabile.
Pasiunea pentru albinărit, precum şi secretele creşterii şi îngrijirii miraculoaselor vietăţi, au fost
preluate de la un priceput şi experimentat apicultor, Dumitru Butnaru. Un om care s-a dedicat
acestei activităţi preţ de vreo 35
de ani.
Cei trei tineri se ocupă de apicultură în paralel cu activităţile
lor profesionale: Mihaela – educatoare la o grădiniţă de copii,
Constantin – bucătar, Gheorghe –
jandarm.
Albinăritul, cum spuneam şi
cum o ştie oricine, este o ocupaţie
foarte pretenţioasă, cu exigenţe
de care trebuie să ţii seama zi de
zi – indiferent de anotimp, indife-

rent de starea vremii. De aceea,
cei trei îşi împart atent şi riguros
responsabilităţile. Nu este uşor
deloc să ai grijă de peste 100 de
familii de albine – să le protejezi
de boli, sau să le tratezi atunci
când, totuşi, acestea apar, să le
hrăneşti, atunci când este nevoie,
să aplici mereu acele metode eficiente cerute de tehnologia din
domeniu. Probabil că acţiunea cea
mai spectaculoasă este aceea care
se petrece în anotimpurile calde –
în pastorală. Începând din luna
aprilie a fiecărui an se merge cu
stupii în pastorală: la rapiţă, la
salcâm, la floarea soarelui sau în
zone păduroase.
- Oricât de atent ai fi, îmi spune
Constantin Roman, oricât de priceput, rezultatul muncii nu este
întotdeauna unul care să te avantajeze. Anul trecut nu ne-a ajutat
faptul că a fost secetă. Anul acesta
nu ne-a ajutat faptul că a fost o
vreme foarte ploioasă. Totuşi noi
ne continuăm efortul. Ne mulţumim şi cu mai puţin. Nutrim
mereu speranţa că va veni şi timpul favorabil când rezultatul
muncii noastre va fi pe măsura
muncii depuse, pe măsura aşteptărilor.
Constantin Roman are o poveste de viaţă interesantă. Dacă

din primăvară până în toamnă
este apicultor, în anotimpul rece
este bucătar la o mănăstire din
Muntele Athos. Mănăstirea se numeşte Vatopedu. Viaţa în acest
aşezământ este foarte complexă,
cu o componentă pământeană deosebit de concretă şi de voluminoasă. Aşa se face că mănăstirea
are mereu 180-200 de angajaţi,
muncitori. Iar Constantin este
unul dintre ei. Ca bucătar de vreo
14 ani, fără întrerupere, el face
mâncare pentru un număr important de persoane. Lucrează, zi de
zi, câte 14 ore. S-a obişnuit, deşi
nu-i este uşor, şi îşi face conştiincios datoria.
Mihaela şi Constantin sunt căsătoriţi de opt ani. Munca lor s-a
concretizat deocamdată într-o
gospodărie serioasă, o casă de locuit frumoasă, modernă. Despre
mărirea numărului de membri ai
familiei se vorbeşte, deocamdată,
ca de o perspectivă dorită şi nu
tocmai îndepărtată.
Aceasta este, pe scurt, povestea
celor trei apicultori din Mălini.
Oameni harnici, pricepuţi şi pasionaţi, care continuă, cu bune rezultate, o ocupaţie cu tradiţie în
familie. O ocupaţie cu rezultate,
înainte de toate, dulci.
Dumitru AMARIEI

Mai târziu, după unirea Bucovinei cu
Regatul României (1918), când s-a desfiinţat graniţa cu Austro-Ungaria,
peste râul Suha Mică, la 2 Km de satul
Pâraie, era satul Valea Seacă(Valea
Moldovei, de azi), unde erau cojocari
renumiţi, precum cei din familiile Orhean sau Rusu, la care îşi coseau bonzile şi cei din zona Humorului. Încet,
încet, aceste bundiţe au pătruns şi în
zona Măliniului. Bundiţa de Valea
Seacă era din piele de oaie, cu două buzunărele mici în faţă şi cu prim negru
din piele de miel, iar ornamentele erau
simple şi se executau prin a coase un
şnur negru („şarpac”) de care se legau
ornamente geometrice simple numite
„musculiţe” sau „fluturaşi”. Toate
aceste ornamente se coseau cu
negru pe „burdujel”.
Pentru lucru, se purta „boanda
înfundată”, un fel de pieptar din
piele de oaie, neornamentat, încheiat cu „bunghi” (nasturi din
piele) la subbraţul stâng şi care
era folosit în special de ciobani.
Tot pentru lucru era şi „spenţelul”, o boandă mai lungă, din piele
de oaie, ornamentată cu piele de
burdujel, găurit cu ştanţa, cu
două buzunare mari, cu un prim
de miel îngust numai la guler şi
încheiată în faţă cu nasturi folosiţi la oraş pentru hainele „nemţeşti”.
Bărbaţii purtau cămaşa lungă
până la genunchi, indiferent de
vârstă, lucru care acum s-a mai
pierdut deoarece oamenii s-au luat
după portul bărbaţilor din ansamblurile folclorice profesioniste care poartă
fusta scurtă. Cel mai urât lucru la portul bărbaţilor era considerat atunci
când „se vedea fundul la iţari”.
Cămaşa bărbătească de sărbătoare
era confecţionată din pânză cu urzeala
din bumbac, peste care se bătea tot
bumbac, astfel încât ieşea o pânză albă
imaculată. Cămaşa bărbătească de sărbătoare, confecţionată din pânză de
bumbac, era de obicei neornamentată,
având doar o bată întoarsă, lată de
cinci-şase cm. Uneori cămaşa de sărbătoare era ornamentată cu pui negri,
simpli, cu motive geometrice sau florale sau era ornamentată cu „hagiur” la
poale şi la mâneci, care se realiza prin
scoaterea unor fire din ţesătura pânzei,
apoi i se coseau diferite motive florale

sau geometrice.
Un alt mod de ornamentare a cămăşii
era „tigitura turcească” care se realiza
prin tivirea marginii cămăşii, la poale şi
la mâneci, iar lângă tiv se scoteau câteva
fire, apoi se cosea un model simplu si îngust cu forme geometrice. Cămăşile
aveau gulerul întors, îngust, neornamentat sau ornamentat cu motive florale colorate, cusute cu mărgele sau aţă.
Pe sub cămaşa de sărbătoare se purta o
cămaşă scurtă, fără guler sau cu guler şi
cu „brăţări” (manşete). Cămaşa „de purtat” (de lucru) era „de fuior”şi dintr-o
pânză de un alb mai închis, confecţionată cu urzeala de cânepă, peste care se
bătea tot cânepă şi era neornamentată.
Cămăşile se mai confecţionau şi dintr-o
pânză de calitate intermediară, cu ur-

zeala din bumbac, peste care se bătea in.
Bărbaţii îşi acopereau picioarele cu
iţari ţesuţi în „ozoare”, cu strămătură
sau cu lână. Vara, la lucru, purtau izmene din pânză, iar iarna cioareci din
„pănură”. Pănura era o ţesătură groasă,
din lână, prelucrată la chiuă, de culoare
albă, brumărie sau neagră. Mălinarii
mergeau la chiuă în satul Borca, din judeţul Neamţ.
La femei cămăşile erau făcute din aceleaşi categorii de pânză ca şi la bărbaţi,
cu deosebirea că erau mai înflorate, iar
puii, aşezaţi pe mâneci, stani şi poale,
aveau motive geometrice de culoare
roşie cu verde la altiţă sau negri peste
tot. Puii menţionaţi mai sus erau ţesuţi,
dar erau şi pui cusuţi care de obicei
aveau motive florale simple şi colorate.
profesor Ioan ILIŞESCU
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