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ÎNVĂŢĂMÂNTUL LA MĂLINI –
IMPLICARE, EFORTURI,
PROFESIONALISM

Învăţământul reprezintă una dintre activităţile cele mai importante
dintr-o colectivitate umană. Şi în comuna Mălini, formarea şi educarea
copiilor se află printre preocupările
prioritare, condiţiile create în şcoli
fiind de la un an la altul tot mai
bune. În materialul de faţă ne-am
propus să facem o prezentare a activităţii de învăţământ din comuna
noastră, a principalelor elemente
constitutive.
Astfel, în comuna Mălini funcţionează, în anul şcolar 2014-2015,
şase grădiniţe, şase şcoli, elevii
având la dispoziţie trei biblioteci, o
sală de sport, patru terenuri de
sport.

În învăţământul preşcolar sunt
cuprinşi 213 copii, în învăţământul
primar 361, iar în cel gimnazial 376.
În total, în instituţiile de învăţământ
din comună, învaţă 950 de copii.
De educarea şi formarea acestora
se ocupă 11 educatori, 17 învăţători,
33 de profesori – în total 61 de cadre
didactice. La acestea se adaugă personalul didactic auxiliar – 5 persoane şi personalul nedidactic – 12 persoane.
În ultimul timp s-a lucrat pentru
modernizarea unor construcţii şcolare. La Şcoala Gimnazială Suha s-a
înlocuit parţial tâmplăria, s-a înlocuit parchetul, s-au efectuat finisări
exterioare.

La Şcoala Gimnazială Poiana Mărului s-a înlocuit tâmplăria, s-au
amenajat grupuri sanitare interioare, s-a dat în folosinţă o instalaţie de
încălzire cu o centrală care foloseşte
drept combustibil lemnele.
Şcoala Gimnazială „Nicolae Labiş”
s-a dat în folosinţă corpul de extindere.
La Poiana Mărului s-a construit o
nouă grădiniţă.
În şcolile gimnaziale funcţionează
cabinete de informatică (două în încăperi speciale, separate, iar trei în
încăperi folosite şi pentru cursuri, în
clase). În total, elevii au la dispoziţie
70 de calculatoare.
connuare în pagina 2

Cu 25 de ani în urmă, în zilele dinaintea Crăciunului, România trăia
epopeea tragică a unor mari transformări. Regimul comunist, regimul dictatorial din România era spulberat de revolta poporului oropsit, înfometat, disperat de o politică aberantă care dura de
45 de ani.
Spun epopee fiindcă a fost un moment
de trezire apoteotică, măreaţă, răscolitoare, de dimensiuni istorice. Şi spun tragică fiindcă mulţi români au murit în
acele zile de revoltă, de confruntare, de
sacrificiu.

Au trecut 25 de ani şi românii încă nu
au ajuns la o concluzie în legătură cu natura evenimentelor, cu originea elementelor care au făcut ca revolta să aibă
loc atunci şi nu altădată. Unii numesc
evenimentul din decembrie 1989 revoluţie, alţii lovitură de stat. Unii pun declanşarea revoltei pe seama nemulţumirii generale, alţii au descoperit comploturi şi mişcări oculte, subterane.
Unii pun schimbările radicale care au
avut loc pe seama unor forţe exterioare,
a influenţei şi intervenţiei, prin forme
mai mult sau mai puţin subtile, a uno-

ra dintre marile puteri ale lumii.
Fapt este că dictatura comunistă a fost
înlăturată cu preţul vieţii a sute de români. Pe altarul libertăţii noastre s-au
jertfit mulţi oameni, mulţi tineri, mulţi
militari. Preţul libertăţii poporului român a fost viaţa celor mai buni şi mai curajoşi dintre noi. Din păcate, după aceea
au apărut mii de revoluţionari, cei mai
mulţi văzuseră revoluţia la televizor. Din
păcate, după aceea au apărut mii de profitori. Trupul ţării a fost sfârtecat, a fost
hăcuit şi furat bucată cu bucată.
connuare în pagina 2

25 de ani de la Revoluţia Română

Istoria la ceas comemorativ

Sub ochii noştri

Un mare... fotbalist la numai 10 ani
În fotbalul sucevean se evidenţiază
tot mai mult un mic concetăţean. Este
vorba de un copil talentat, de numai 10
ani – Ionuţ Nistor. Ionuţ este în clasa
a IV-a, învaţă la o şcoală din Fălticeni
şi joacă fotbal la clubul sucevean Sporting.
El a atras încă de anii trecuţi atenţia asupra sa pentru abilităţile deosebite în controlul mingii şi a eficienţei
dovedite în faza decisivă – aceea a
marcării golului.

Am extras mici secvenţe din materialele apărute în presă care fac trimiteri la micuţul fotbalist Ionuţ Nistor.
Le reproducem în cele ce urmează.
Monitorul de Suceava(iunie 2013)
despre o competiţie care a avut loc la
Bacău: „ Sporting Suceava a câştigat finala cu 1-0 şi trofeul pus în joc, chiar
în faţa gazdelor acestui turneu, TNT
Bacău.
connuare în pagina 4

Cu prilejul praznicului nașterii Domnului
și al sosirii Anului Nou 2015, primarul Petru Nistor,
Cosiliul Local și întregul aparat administrativ
al primăriei comunei Mălini transmit tuturor
cetățenilor din satele alcătuitoare urări de sărbători
fericite, cu sănătate, bucurie, prosperitate
și împlinirea tuturor dorințelor!

Crăciun fericit!
Anul Nou 2015 - un an mai bun!
La muli ani!

Sărbătoarea de Crăciun
- lumină şi bucurie

Din câte sărbători există în calendarul creştin, nici una nu aduce strălucirea şi bucuria Crăciunului. Taina şi
vraja sărbătorii vin din veac şi inundă
inimile celor mici şi celor mari cu
sentimente suave, calde, diafane.
Iarna, cu decorul ei scânteietor de
zăpezi, amintirile din copilărie cu

brazi împodobiţi mai bogat sau mai sărac, melodiile fără seamăn ale colindelor picură în sufletele oamenilor
bucurie şi speranţă, încredere în zilele ce vin, dorinţe de curat, de pur, de
mai bine.
connuare în pagina 2
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Sărbătoarea de Crăciun
- lumină şi bucurie
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La români, tradiţia creştină a făcut din
sărbătoarea naşterii Pruncului Sfânt un
basm plin de îngeri şi lumină, plin de colinde şi stele purtate din casă în casă „spre
lauda lui Hristos.” Se spune că nimic nu
arde şi nu încălzeşte precum iubirea pentru
Iisus. De aici se nutreşte şi iubirea pentru
semenii noştri, pentru ai noştri cei din casă,
şi nu numai, iubirea care ne îmbracă pe toţi
în lumina clară şi oţeloasă a clipelor magice.

Crăciunul, reper ancestral al vieţuirii
noastre, se alcătuieşte din spirit, din credinţă şi speranţă şi se iveşte, an de an, cu
povestea sa ţesută mirific din aurul colindelor, al betelei şi al lumânărilor aprinse în
brad. Iar la ordinea zilei, la ordinea serii de
Crăciun stă cuvântul dăruiţi. Dăruiţi celor
dragi,celor apropiaţi! Dăruiţi celor mai săraci ca voi! Dăruiţi-vă şi vouă speranţă, vise
frumoase, idealuri îndrăzneţe! Dăruiţi din
tot sufletul! Şi astfel veţi primi lumina şi
bucuria pe care le aşteptaţi.
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25 de ani de la Revoluţia Română

Istoria la ceas comemorativ
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Bogăţiile României au devenit mai întâi vile
şi vilişoare, mai apoi construcţii particulare cu
pretenţii, după care s-au regăsit în proprietăţile uriaşe ale unora deveniţi peste noapte milionarii şi miliardarii unei ţări sărăcite,
secătuite, condamnată pentru ani mulţi la o
existenţă fără orizont. Hoţi patentaţi, farsori,
golani politici au distrus şi s-au înfruptat cât
au putut de mult din ceea ce un popor întreg
înfăptuise în 45 de ani de muncă şi de suferinţă.
Totuşi, la 25 de ani de la evenimentul din
decembrie 1989, România respiră un alt aer,
românii au alte idealuri decât o bucată de
pâine şi un kilogram de carne, tinerii noştri,
mulţi dintre ei, sunt în elita mondială a unor
profesii speciale.
De aceea, acest ceas, care va fi numit de

elita noastră politică aniversar, trebuie să-l
considerăm comemorativ. Să ne amintim de
cei care au murit atunci, de cei care nu s-au
gândit la viaţa lor, ci la viitorul neamului lor,
la cei care s-au jertfit pentru a trăi noi mai
bine.
Nu vom depune toţi flori la statui şi monumente, nu vom participa toţi la adunări evocatoare, dar suntem datori cu toţii să gândim
cu recunoştinţă la aceşti eroi cunoscuţi sau
necunoscuţi, suntem datori cu toţii să le mulţumim peste timp pentru jertfa lor generoasă
şi să ne rugăm pentru ei.
Ei, eroii Revoluţiei Române din decembrie
1989, se află în panteonul marilor eroi ai neamului, ei sunt reperele urcate la cer ale renaşterii poporului român, ei sunt pildele
nepieritoare ale sacrificiului în numele marilor valori actuale şi viitoare ale României.

Scrisoare împuşcată

Mă iartă mamă dacă dorm sub cruce
Şi visu-mi odihnesc acum pe armă.
Azi aş fi vrut colinde a-ţi aduce
Dar ţara, mamă, este în alarmă.

Colindătorii
de George Coşbuc

Cad fulgii mari,încet zburând
Şi-n casă arde focul,
Iar noi pe lângă mama stând,
De mult uitarăm jocul.
Demult şi patul ne-aştepta,
Dar cine să se culce?
Rugată, mama repeta
Cu glasul rar şi dulce

Cum sta pe paie-n frig Hristos
În ieslea cea săracă,
Şi boul cum sufla milos,
Căldură ca să-i facă,
Drăguţ un miel cum I-au adus
Păstorii de la stână
Şi îngeri albi cântau pe sus,
Cu flori de măr în mână.

Şi-auzi! Răsar cântări acum,
Frânturi dintr-o colindă,
Şi vin mereu, s-opresc în drum,
Se-aud acum în tindăNoi stăm cu ochii pironiţi
Şi fără de suflare:
Sunt îngerii din cer veniţi,
Cu Lerui, Domnul mare !

Şi până nu tăceau la prag,
Noi nu vorbeam niciunulSărac ne-a fost, dar cald şi drag
In casă-ne Crăciunul.
Şi în târziu ne biruia
Pe vatra caldă somnul,
Şi-n vis vedeam tot flori de măr
Şi-n faşă, mic, pe Domnul.

Perfor manţă şi modestie

Clasa a V-a B de la Şcoala Gimnazială “Nicolae Labiş” s-a situat la sfârşitul anului şcolar
trecut printre clasele cu rezultate foarte bune –
media generală a clasei a fost 9,17.
Într-o discuţie purtată după serbarea de
sfârşit de an şcolar, am felicitat-o pe doamna
profesoară Rodica Corduneanu pentru rezultatele obţinute de clasa la care a fost dirigintă.
Mi-a mulţumit, dar a adăugat că mai întâi meritul aparţine doamnei învăţătoare Elena Sava,
care a dus copiii din clasa întâi până în clasa a
IV-a, inclusiv.
A vrut să spună profesoara Corduneanu că a
luat de la învăţătoarea Sava o clasă lucrată, o
clasă bine pregătită, capabilă, în continuare, de
rezultate superioare. A fost încă o dovadă că
doamna Sava este o profesionistă, un om cu
suflet bun şi cu calităţi pedagogice deosebite, o
învăţătoare cu har. Calităţi recunoscute şi de
mai tânăra sa colegă. În ceea ce o priveşte pe

profesoara Corduneanu, ştiam că este un cadru
didactic bine pregătit, dinamic, cu iniţiativă,
întreprinzător şi, deşi tânără, cu maturitate
profesională evidentă. După acea discuţie, am
descoperit la domnia sa caracteristici tot mai
rare în zilele noastre. Mai întâi, modestie, capacitatea de a recunoaşte munca şi eforturile
colegei sale. Apoi nobleţe, generozitate, deschidere spre ceilalţi, deprinderea atât de omenească de a împărţi succesul cu cei alături de
care merge pe drumul anevoios al formării generaţiilor de copii. Felul de a fi al profesoarei
Rodica Corduneanu îi face cinste, îi potenţează
calităţile profesionale şi o aşează pe un podium
al performanţelor tainice,
sufleteşti – atât de dorite,
atât de necesare timpurilor
noastre.

Tu spune-i tată, mamei să nu plângă,
Să fie mândră că am fost bărbat,
Eu sunt al patriei şi-n partea stângă
Aud mereu cum clopotele bat.

Nu am putut să stau de-o parte, iartă,
Dac-o făceam n-aş mai fi fost român
Şi în pământ, să ştii, iubite tată,
Sunt tot român şi tot aşa rămân.

Şi fiţi, vă rog, puternici cum vă ştiu,
Căci nu e încă timp de parastas,
Chiar dacă-am încetat să mai fiu viu,
Ea, inima, tot vie mi-a rămas.
Încă odată va mai cer, nu plângeţi,
Nu este loc de plânsete acum,
Pentru noi toţi românii tineri, iată,
Într-o colindă plânge Moş Crăciun.
Sergiu VitalianVAIDA
- decembrie 1989 -
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Construirea sălii de sport de la Mălini a
constituit un mare pas înainte pentru educaţia fizică. La fel şi cele patru terenuri de
sport asfaltate.
În urma unor eforturi constante din ultimii ani, s-au instalat centrale termice la
Şcoala Primară şi la Şcoala Gimnazială Văleni-Stânişoara, la şcolile gimnaziale din
Suha, Poiana Mărului, Mălini şi Pâraie,
precum şi la grădiniţa cu program normal
din Mălini.
Privind procesul de învăţământ de la noi
dintr-o altă perspectivă, trebuie să arătăm
că toate cadrele didactice din comuna Mălini sunt calificate, iar cele mai multe dintre acestea participă la cursuri şi
programe de perfecţionare.
Un rol important în desfăşurarea activităţii cadrelor didactice îl au comisiile metodice, iar la Mălini funcţionează cu bune
rezultate şapte astfel de comisii.
Elevii şcolilor din comună participă
activ la numeroase concursuri şcolare pe
discipline şi la concursuri extraşcolare,

unele dintre acestea cu caracter naţional şi
internaţional. Rezultatele sunt entuziasmate – zeci de diplome şi premii vin an de
an ca rezultat al pregătirii şi activităţii elevilor din comuna Mălini.
Numeroase acţiuni se desfăşoară în scopul educării şi formării copiilor în spiritul
grijii faţă de mediul înconjurător – participarea la plantări de puieţi, la igienizarea
cursului de apă Suha Mare sau a zonei
verzi de pe lângă drumurile din comună,
la alte activităţi ECO.
Rezultatele vin în unele cazuri foarte repede, iar în altele se vor concretiza în viitor. Iată şi un rezultat relativ recent: la
sfârşitul anului şcolar 2013-2014, procentul de promovabilitate a fost de 99,86 la
sută. Remarcabil! O finalizare a eforturilor
şi profesionalismului cadrelor didactice şi,
desigur, a străduinţei elevilor. O finalizare
a condiţiilor create, tot mai bune în fiecare
an, prin implicarea administraţiei locale, a
primarului, a Consiliului Local al comunei
Mălini.

Dumitru AMARIEI

Centrala termică de la Şcoala Gimnazială “Nicolae Labiş”

La Poiana Mărului a fost construită o nouă grădiniţă
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Revista „Lumea satului” despre
comuna Mălini:

„Transfor marea unei
c o m u n e î n s t a ţi u n e
t u ri s t i c ă ”

De la lume adunate
şi iarăşi la lume date

Să ai întotdeauna ceva de iubit și
de respectat.
Mai bine să știi ceva mai mult și
să trăiești mai puţin, decât invers.

Cei care au privilegiul de a ști au și
datoria de a acţiona. (Albert Einstein)
În carieră, trebuie să te consideri
permanent începător, așa vei ajunge
la vârf.

În continuarea unui mai vechi obicei al publicaţiei „Info Mălini”, ne vom
referi, în cele ce urmează, la apariţia
într-o altă publicaţie a unor materiale
care fac referire la zona noastră.
De această dată semnalăm un reportaj apărut într-o publicaţie centrală: revista „Lumea satului”, reportaj
realizat de o tânără jurnalistă: Loredana Larissa Sofron. Larissa este consăteanca noastră care a plecat la studii
pentru a deveni ziaristă şi iată că a devenit. Lucrează la o revistă serioasă,
realizată de profesionişti, o revistă care
apare lunar şi se distribuie în întreaga
ţară. Între altele, vom spune că Larissa
are norocul şi cintea să semneze în
aceeaşi publicaţie în care semnează şi
unul dintre cei mai talentaţi şi mai
compleţi jurnalişti români: omul de
televiziune, de radio şi de … condei
Gheorghe Verman – un sufletist neobosit şi un patriot pilduitor.
În materialul intitulat „Transformarea unei comune în staţiune turistică,
Larissa Sofron reface „drumul” zonei
noastre parcurs în ultimii 10 ani: din
2004, când a fost ales primar Petru

Nistor, şi până în 2014. Se fac referiri
la ceea ce s-a realizat, dar şi la obiectivele viitoare pe care le are în vedere
primăria Mălini. Dintre pasajele interesante şi relevante pe care am putea
să le redăm din reportaj, am ales unul
care cuprinde şi experienţa autoarei pe
când era elevă „la ea în sat”: „Nici şcolile nu mai arată ca în 2004, atunci
când eu am terminat cursurile gimnaziale. Îmi amintesc cum sălile de curs
erau uneori la fel de…calde precum
vremea de afară, soba de teracotă era
încălzită cu lemne aduse în sacoşe de
către elevi, iar tâmplăria veche ne permitea să auzim şi cel mai fin şuierat al
vântului. Acum aceste fapte par a fi
poveşti, elevii tuturor şcolilor din comună putând învăţa într-un mediu
modern, cu centrale termice, tâmplărie nouă, grupuri sanitare sau calculatoare.”
Reportajul, unul cuprinzător, este
agrementat cu câteva fotografii relevante şi poartă în bună măsură nostalgia autoarei faţă de locurile natale.
Mulţumim, Larissa! Şi mult succes în
profesie!

 UN I VE RS UL C RE DI NŢ E I 

Da n i i l
S i h a s tr u

Contemporan cu voievodul Ştefan
cel Mare, Daniil Sihastru s-a născut la
începutul secolului al XV-lea într-un
sat din apropierea oraşului Rădăuţi.
La botez a primit numele Dumitru. La
16 ani, a fost călugărit cu numele
David. O bucată de timp s-a aflat la
Mănăstirea „Sfântul Laurenţiu” de
lângă satul Vicovu de Sus. Mai târziu,
a primit numele de schimnic Daniil şi
s-a retras într-o zonă greu accesibilă,
în apropierea actualei localităţi
Putna. Aici a găsit o stâncă în care a
dăltuit un paraclis. În anul 1451, după
uciderea tatălui său, Ştefan cel Mare a
venit la acest paraclis, iar Daniil Sihastru i-a proorocit că va deveni
domn al Moldovei. Ceea ce s-a şi întâmplat în anul 1457. În timp, au avut
loc mai multe întâlniri între Daniil Sihastru şi marele voievod al Moldovei.
La îndemnul monahului, Ştefan cel
Mare ridică Mănăstirea Putna. După
sfinţirea acestui lăcaş, la 1470, Daniil
Sihastru părăseşte zona Putnei şi se
aşează pe malul pârâului Voroneţ,
sub stânca Şoimului, unde îşi continuă viaţa monahală. Ştefan cel Mare
îl vizitează şi în acest loc, după înfrângerea de la Războieni din 1476. Daniil

Sihastru îl sfătuieşte să lupte în continuare împotriva turcilor pentru că îi
este sortit să învingă. Acest lucru s-a
şi întâmplat, iar în amintirea izbânzii,
domnitorul a construit Mănăstirea
Voroneţ. După sfinţire, monahul Daniil se mută în mănăstire. Este ales
egumen (stareţ) al acesteia. A trăit
până în anul 1496 şi a fost înmormântat în biserica mănăstirii. Pe piatra de
mormânt, care s-a făcut la dorinţa lui
Ştefan cel Mare, stă scris: „Aici este
mormântul părintelui nostru David,
schimonahul Daniil.” Daniil Sihastru
a nutrit o adevărată mişcare isihastă
în nordul Moldovei, având mulţi ucenici în preajma Voroneţului, precum
şi la schiturile şi mănăstirile din zonă.
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române l-a canonizat pe Daniil Sihastru în iunie 1922.
Daniil Sihastru nu a devenit sfânt
pentru asceza sa din chilia de la Putna
sau pentru îndrumarea
comunităţilor monahale
din vremea sa. Daniil este
sfânt pentru că, la rândul
său, a ridicat în calendarul ortodox un sfânt mare
pentru tot neamul românesc, un „atlet al lui
Dumnezeu”, după cum îl
numea Papa Sixt al IVlea pe Ştefan cel Mare.
Daniil este sfântul „antrenor”, omul din umbră
care îl sfătuia pe sfântul
„atlet”.

În toate acţiunile tale să iei sfat
numai de la cei care se tem de Dumnezeu și de legile Lui.
Teme-te de omul care nu se teme
de Dumnezeu.
Caii destinului știu drumul, noi
ţinem hăţurile.

Ca să izbândești în mod sigur în
viaţă, culcă-te mai târziu cu o oră și,
scoală-te mai devreme cu o oră.

Foamea și nevoile se uită pe geam
în casa omului truditor și n-au obraz
să intre.

Cel mai frumos dar pe care poţi
să-l oferi cuiva este speranţa: nu te
zgârci!

Tot ce-i trebuie răului ca să
reușească este ca oamenii buni să nu
facă nimic.
Înţelept vei fi doar atunci când vei
învăţa să pierzi.
Fă lucrul ușor ca și cum ar fi greu,
iar lucrul greu ca și cum ar fi ușor.

Când nu mai poţi suporta crunta
realitate, fugi în visul tău cel preferat.

Mâncarea de dimineaţă las-o pentru seara, dar lucrul de seară nu-l
lăsa pe dimineaţă căci timpul tace și
trece.
Să ai întotdeauna picioarele pe
pământ și capul printre stele.

Hrăniţi-vă rădăcinile în adâncuri,
aici la suprafaţă sunt furtuni grele.
În orice clipă fă rai din ce ai.

Rugăciunea noastră va fi ascultată
atunci când vocea care o rostește a
pierdut puterea de a răni.

D e c i ti t l a g u r a
s obei
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Să nu cerem de la Dumnezeu ceea
ce putem obţine prin munca noastră.

Lasa-L pe Dumnezeu să facă din
tine cineva și nu lăsa societatea să
facă ceva din tine. (Dan Puric)

Trebuie să facem liniște în sufletul
nostru dacă vrem ca Domnul să ne
vorbească.

Prin înălţare, laudă, mărire coborâm pe scara vieţii; prin smerenie ne
înălţăm. (I Scăraru)
Astăzi oamenii se iubesc fără dragoste și se urăsc fără motive. (Dorel
Vișan)

Aflându-ne în pragul Praznicului
Nașterii Mântuitorului Iisus și al marilor sărbători de iarnă, permiteţimi (în contextul celor enumerate mai
sus) să mă alătur acelor colindători
care în viaţă se ostenesc să aibă inimi
de mame faţă de semeni, inimi de fii
faţă de Dumnezeu și inimi de judecători faţă de ei – și care vă urează cu
aleasă consideraţie și respect un Crăciun binecuvântat de Dumnezeu, cu
multă sănătate și tihnă sufletească.

„ La mulţi ani! ”

Teodora PLĂCINTĂ

Ciobanul cel credincios

Călătorind prin ţară sa, un profet întâlnește un cioban. Ciobanul îi povestește profetului cum, la sfârșitul fiecărei zile, punea într-un
blid cel mai bun lapte, după care așeza blidul pe
o piatră în apropierea stânii.
Dar pentru ce pui laptele acolo? – a întrebat profetul.
Este laptele pe care eu îl dăruiesc lui Dumnezeu, a răspuns ciobanul.
Văzând cum gândește omul, profetul a zâmbit și l-a întrebat foarte serios:
Și Dumnezeu îl bea?
Da!, a răspuns ciobanul. Dumnezeu bea de fiecare dată
laptele pe care i-L ofer!
Profetul se hotărăște să-l lumineze pe păstorul naiv.:
Dumnezeu este Spirit Pur. El nu cunoaște setea sau foamea și nu are nevoie de laptele tău.
Eu gasesc dimineaţa blidul gol și, cu siguranţă, Dumnezeu își potolește setea cu acest lapte…
Nu Dumnezeu bea laptele tău! La noapte să stai de pază
și vei vedea cine bea laptele.
În toiul nopţii, la lumina lunii, păstorul vede cum un
animal roșcat se apropie și bea laptele din blid. Dimineaţa,
foarte trist, cu faţa întunecată şi inima îndurerată, păstorul îi spune profetului:
Ai avut dreptate, o vulpe bea laptele meu!
În noaptea următoare, Dumnezeu i se arată profetului şi
îi spuse: „ Profetule, este adevărat că sunt Spirit Pur, dar
am primit cu bucurie dovada de iubire a ciobanului şi, fiindcă nu aveam nevoie de laptele acela, am îndreptat
într-acolo animalul înfometat. Tu ai lasat animalul fără
hrană, pe om fără bucuria că Eu îi primesc preţiosul dar, iar
pe Mine fără iubirea cuprinsă în nobilul gest al ciobanului...”

Zâmbiţi, vă rog…
Fiecare bărbat de succes are
în spate o femeie inteligentă.
Dacă succesul continuă, vor
apărea şi ale femei…frumoase.
***
Un ţigan, ajuns bulibaşă,
povesteşte nepoţilor săi:
- Când eram mic, mama îmi
lua tot ceea ce îmi doream, iar
tata ţinea de şase….
***
Ambulanţa aduce în mare
urgenţă un pacient la spital.

Ce dăm şi ce primim

La judecătoria unui orăşel se prezintă brutarul localităţii care îl reclamă pe un alt negustor, pe băcan. Brutarul se plânge că bacanul îl înşeală atunci când îi vinde
unt. Reclamantul aduce şi martori care adeveresc că de
fiecare dată când brutarul cumpără un kilogram de unt
îi lipsesc câteva sute de grame, uneori chiar şi 250, adică
un sfert din cantitate.
În ziua cuvenită, părţile se prezintă la judecătorie. Judecătorul îl ascultă pe reclamant, îi ascultă şi pe martori,
după care îl întreabă pe băcan:
Ce fel de cântar foloseşti dumneata?
Nu am un cântar ca atare, domnule judecător, dar am
o balanţă. Când îi vând unt brutarului, pun pe un talger
o pâine de un kilogram, pe care am cumpărat-o de la el,
iar pe al doilea talger pun unt până îl aduc la acelaşi
nivel cu cel pe care am aşezat pâinea...
Morala: să fim atenţi la ceea ce dăm şi abia după
aceea să ne facem probleme în legătură cu ceea ce primim...

De cămaşa pacientului era
agăţat un bilet: „Domnilor
doctori, eu sufăr de epilepsie,
nu de apendicită. De apendicită am fost operat de trei
ori!”

***
După ce a făcut bărbatul şi
femeia, Dumnezeu îşi admiră
opera. Întâi îi cad ochii pe
bărbat. Îl priveşte şi spune:
- Ce minunăţie, ce operă
reuşită, câtă armonie, câtă
frumuseţe!
Apoi se uită la femeie:
- Tu…Şi tu eşti bine, dar trebuie să te fardezi puţin…

***
Un român şi un japonez fac
schimb de experienţă privind procesul muncii.
- Câte ore pe zi lucrezi tu acolo,
în Japonia?
- Opt ore – răspunde japonezul.
Dar tu, în România, câte ore lucrezi pe zi?
- Tot opt. Auzi, adaugă românul,
dar pentru cine lucrezi tu în aceste
opt ore?
- Păi, două ore pentru patron,
două ore pentru mine, două ore
pentru Împărat şi două ore pentru
Japonia. Dar tu pentru cine lucrezi?
- Două ore pentru patron, două
ore pentru mine, Împărat nu
avem, iar cât priveşte Japonia, ce
problemă am eu cu ţara voastră!
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Sub ochii noştri

Un mare... fotbalist
la numai 10 ani

C

urmare din pagina 1
u zece goluri marcate pe parcursul
celor cinci meciuri, Ionuţ Nistor a
fost declarat golgeterul competi-

ţiei.”
NEWS Bucovina(septembrie 2013): „Suceveanul Ionuţ Nistor a câştigat titlul de
golgeter, la categoria 2004, a Cupei E.ONKinder la fotbal”. A fost vorba de un turneu
internaţional foarte puternic, organizat la
Târgu Mureş şi la care au participat 114
echipe din România şi de peste hotare. S-au
jucat 368 de meciuri în patru zile de competiţie.
Gazeta de Suceava (noiembrie2013): La
Plopeni, în competiţia pentru „Winter
Cup”, echipa Sporting Suceava a ocupat
locul doi, iar atacantul Ionuţ Nistor a fost
golgeterul cu nouă goluri reuşite în şase
meciuri.
În vara acestui an (iunie 2014), echipa
Sporting a câştigat Cupa Municipiului Suceava, la categoria 2004, iar Ionuţ Nistor a
fost declarat golgeterul întrecerii.
În august 2014, a avut loc un turneu la
care au participat 3200 de copii din 7 ţări
europene. Ionuţ Nistor a fost declarat cel
mai bun jucător al întrecerii.
În sfârşit, în actualul campionat judeţean
de juniori, Ionuţ a marcat în opt etape 39
de goluri.
În paralel cu antrenamentele şi competiţiile la care participă, Ionuţ îşi vede de
treabă şi la şcoală, unde obţine constant rezultate foarte bune.

Revenind la extrasele din materialele de
presă, să ne oprim la ceea ce scrie în Monitorul de Suceava(din aprilie 2014): „Ultimul produs al „alb-verzilor” (echipa
Sporting) care a atras atenţia formaţiilor cu
nume din fotbalul românesc este foarte tânărul Ionuţ Nistor, în vârstă de numai 10
ani! Acesta a fost remarcat de reprezentanţii Stelei la o serie de turnee tari, unde a
reuşit, de fiecare dată, să cucerească titlul
de golgeter. Drept urmare, a fost chemat la
o acţiune de selecţie organizată de gruparea
din Ghencea, reuşind să-i ia ochii italianului Massimo Pedrazzini, şeful Academiei de
Fotbal a Stelei.” În acelaşi timp, de golgeterul Ionuţ se interesează Academiile de Fotbal Gheorghe Hagi (din Constanţa) şi Dani
Coman (de la Piteşti), precum şi reprezentanţi ai unor cluburi puternice din Europa,
cum ar fi Atletico Madrid sau Borussia Dortmund.
Iată ce spune şi antrenorul său, Bogdan
Pantea: „Ionuţ este un copil plin de calităţi.
Este deosebit de abil în duelurile unu la
unu, izbutind să marcheze constant.”
Ce ar mai fi de adăugat? Doar că aşteptăm ca Ionuţ să evolueze, în continuare, pe
aceleaşi paliere de sus ale performanţei
sportive. Şi dacă nu ne vom bucura de prestaţia sa la Foresta Mălini, vom fi mândri
când va evolua la Steaua, la Atletico Madrid, Borussia Dortmund sau la oricare
mare echipă de fotbal din ţară sau de peste
hotare. Succes Ionuţ!

Pensiunea „La Filuță” a găzduit
O seară de vis în întâmpinarea
Crăciunului

INFO M|LINI

Într-o atmosferă de iarnă autentică, pensiunea
„La Filuţă” a găzduit o acţiune consacrată copiilor
de la instituţia pentru Servicii Multifuncţionale
pentru copii aflaţi în dificultate, din Fălticeni. Este
vorba despre ceea ce numim în mod obișnuit „căminul de copii”, instituţie care are în grijă inclusiv
copii cu probleme, cu nevoi speciale.
Exterioarele și interioarele pensiunii au fost amenajate ca la marile sărbători de iarnă. În salonul
în care au servit masa copiii, strălucea un brad împodobit, înalt de vreo zece metri, iar în șemineu
ardea un foc vesel, dogoritor. Ideea „de acasă” a fost
completată de vesela în care le-au fost aduse la
masă bucatele. Deși temperatura era destul de scăzută, atmosfera de afară a fost agrementată de fanfara „Trandafirul” de la Calafindești.
De asemenea, un grup vocal de la Seminarul
Teologic „Mitropolitul Dosoftei” din Suceava a interpretat, într-un mod cu totul deosebit, colinde
tradiţionale. Chiar dacă spectacolul era total, la un
moment dat, după înserare, a apărut și Moș Crăciun într-o caleașcă deosebită purtată de doi cai de
o mare frumuseţe. Copiii au cântat colinde, iar
Moșul le-a împărţit cadouri.
A urmat masa cu bucate tradiţionale de post.
A fost o seară cu adevărat „de Crăciun”, iar cei 80
de copii s-au simţit minunat.
Și asta datorită unor oameni de suflet care sunt
Dan Andi Stan (de la ROMFOUR-Fălticeni), Filuţă
Cerlincă, preotul Adrian Brădăţanu (din Fălticeni),

Iulia Pârlac și familia Obreja (din Suceava). Sprijinul și generozitatea lor au aprins în sufletele copiilor năpăstuiţi de viaţă luminile și bucuria
Crăciunului. Un gest mai frumos, acum, înainte de
Nașterea Domnului, nici că se putea.
A fost o activitate în cadrul căreia domnul Filuţă
Cerlincă s-a arătat din nou ca un maestru al desfășurării evenimentelor – întreprinzător, cu iniţiativă și imaginaţie, cu spirit organizatoric impecabil.

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 fi-

zice 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.

TAXE ŞI IMPOZITE 2015

Ionuţ Nistor (în echipament albastru)

Costumul naţional în comuna Mălini
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Femeile purtau catrinţa în aşa fel
încât aceasta acoperea genunchii iar
puii de pe poale erau cu 5-10 cm. mai
jos de catrinţă. Femeile vărstnice purtau catrinţa lungă care acoperea pulpa

piciorului. Acum este tendinţa greşită de a purta catrinţa lungă, iar
poalele să „măture” pământul,
pentru că altfel nu eşti „vedetă”.
Catrinţele erau ţesute din lână sau
strămătură şi erau ornamentate
cu „vrâste” cu motive geometrice
cusute cu mătase albă, iar la
poale aveau bată simplă sau bată
cu model („lâncez”).
Iarna, atât bărbaţii cât şi femeile purtau cojoace din piele
de oaie şi sumane din pănură.
La început cojoacele au fost
simple, neornamentate, tivite
cu burdujel, iar mai târziu,
când au început să se coase cojoace la Valea Seacă, acestea au
fost ornamentate ca şi bonzile
şi aveau prim negru de miel în
faţă, la guler şi la poale.
Sumanele erau din pănură
neagră, croite drept şi ornamentate cu
şnur din lână, „sarad”. Erau şi sumane
făcute din pănură, cu croială de palton
şi cu guler de blană de miel. Odată cu
lăsarea frigului, mălinarii foloseau, atât
la costumul naţional de sărbătoare, dar
şi la cel de lucru, flaneaua împletită din
lână de culoare brumărie sau albă, care

se purta pe sub boandă, suman şi chiar
pe sub cojoc.
Pentru încins, femeile foloseau bârneaţa care era ţesută din lână şi ornamentată cu motive geometrice. Bărbaţii
se încingeau cu „chingă” (un fel de brâu
ţesut din lână cu motive florale colorate) sau foloseau cureaua din piele ,
simplă sau cu ornamente (din zona Bistriţei). Bătrânii se încingeau cu brâu de
lână ţesut în „ozoare” de culoare roşie.
Pe cap, bărbaţii purtau iarna căciulă
de miel, înaltă, ţuguiată şi plesnită întro parte, iar vara pălărie cu borul lat şi
cu panglică (cordică). Copiii purtau pălării verzi cu şnur („găitan”). Femeile
purtau pe cap, iarna, „bertă”,un fel de
tulpan mai gros ţesut din lână, iar vara,
de sărbători, purtau batic înflorat („casâncă”), iar la lucru purtau batic din
pânză albă. Femeile mai bătrâne purtau tulpan negru cu ciucuri.
De încălţat se încălţau cu opinci din
piele de porc în care se purtau ciorapi
împletiţi din lână sau obiele din pănură
şi se legau cu nojiţe de lână. Mai târziu
au apărut opincile din cauciuc (din anvelopă de maşină sau de motocicletă),
care se foloseau în special la lucru deoarece erau mai rezistente. La costu-

mul naţional de sărbătoare se foloseau
şi cizmele, bocancii sau pantofii care cu
timpul au înlocuit în totalitate opincile,
chiar şi la lucrul câmpului sau în gospodărie.
Acum 40-50 de ani, în Mălini au început să apară bonzile din piele de oaie
cu prim negru din piele de miel şi cusute cu pui coloraţi şi înfloraţi ca în satele vecine, Băişeşti şi Brăieşti.
În urmă cu 30-40 de ani au apărut
fotele, asemănătoare celor din Muntenia care înlocuiau catrinţa tradiţională,
iar cămăşile au început să se coase pe
material sintetic şi transparent, kitschuri care acum se folosesc tot mai
puţin, iar în îmbrăcămintea formaţiilor
folclorice care reprezintă zona nu se
mai folosesc deloc.
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