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Comuna Mălini văzută
de un ziarist din Vaslui

PUBLICAŢIE EDITATĂ DE PRIMĂRIA COMUNEI MĂLINI  Nr. 40  Noiembrie 2016

FESTIVALUL
NAȚIONAL
DE POEZIE
„NICOLAE
LABIȘ”
- Ediția 2016 -

continuare în pagina 3

Document zguduitor
despre politica sovietică în
teritoriile aflate la est de Prut
Premieră absolută la Mălini: expoziția tematică
“Foametea din Basarabia – 1946-1947”

În ziua de 23 iulie a.c., în parcul
din faţa casei memoriale „Nicolae
Labiș” a fost vernisată o expoziţie
având ca temă „Foametea din Basarabia – 1946-1947”. Expoziţia a
cuprins texte și fotografii legate de
fenomenul înfometării populaţiei
române din teritoriile aflate la Est
de Prut de către administraţia sovietică. În anul 1946, pe fondul unei
secete care a lovit nu doar teritoriul
dintre Prut și Nistru, ci întreaga
Moldovă istorică, administraţia
sovietică a conceput și aplicat un
plan diabolic pentru înfometarea
populaţiei basarabene. Scopul: dis-

trugerea conștiinţei naţionale, instaurarea fricii și netezirea drumului către colectivizare.
Expoziţia a fost concepută și
realizată în cadrul Centrului de
Cultură și Istorie Militară aparţinând Ministerului Apărării al Republicii Moldova și face parte
dintr-o amplă acţiune de studiere
a epocii de după 1945 și de elaborare a unor lucrări știinţifice și
muzeografice care să reflecte actele
criminale de sovietizare și rusificare
a locuitorilor dintre Prut și Nistru.

con nuare în pagina 2

În buna tradiţie întreţinută ani la
rând în judeţul Suceava, în ziua de
17 septembrie 2016, la casa memorială „Nicolae Labiș” a avut loc
actul final al festivalului concurs naţional de poezie consacrat poetului
de la Mălini.
Juriul ediţiei din anul 2016 a festivalului a fost alcătuit din criticii literari Mircea A. Diaconu, Mircea
Martin, Paul Cernat, Adrian Dinu
Rachieru, Vasile Spiridon.
Printre câștigătorii acestei ediţii
a festivalului concurs s-au numărat: Anastasia Gavrilovici din București, ea a cucerit Marele Premiu
„Nicolae Labiș”; Ioana Vintilă din
Sibiu a primit premiul întâi; Diana
Beldeanu din Suceava a primit
premiul al treilea, iar premiul special oferit de sora poetului, Margareta Labiș, a revenit lui Cosmin
Pîrghie din Vicovul de Sus.
După cum se știe, printre organizatori s-a aflat, ca de fiecare dată,
și primăria comunei Mălini, gazda
actului final al concursului – festivitatea de înmânare a premiilor.
Acest ultim act al festivalului sa desfășurat în parcul din faţa casei memoriale a poetului și a fost
deschis de Veronica Carmen Steiciuc care a vorbit despre importanţa festivalului, despre longevitatea acestuia și impactul pe care l-a
avut, de-a lungul timpului, în literatura română contemporană.
Margareta Labiș, sora mai mare
a poetului, a vorbit despre câteva

C

din momentele definitorii din viaţa
genialului ei frate.
La activitate a participat și scriitorul Nicolae Cârlan care a prezentat ultima sa lucrare consacrată poetului de la Mălini: „Relevanţe
și semnificaţii. Deslușiri și precizări
privind viaţa și opera lui Nicolae
Labiș”.
Segmentul artistic al festivităţii a
fost susţinut de membrii ansamblului folcloric „Flori de mălin” , un
grup de elevi de la Școala Gimnazială Mălini și de familia Ilica – soţ,
soţie și fiică – continuatoarea unei
formaţii, „Ciutura”, din păcate,
desfiinţată.
În final, primăria Mălini a oferit
un prânz festiv la sala de mese a căminului de bătrâni construit în
același perimetru cu biserica maramureșeană din satul Suha. Ambianţa romantică oferită de acest
spaţiu a stimulat participanţii, iar
pridvorul bisericii a devenit o adevărată oază a poeziei – o bună
parte a invitaţiilor interpretând
versuri din lirica lui Labiș, din lirica românească reprezentativă sau
din creaţia personală.
Ca și în alţi ani, finalul festivalului de poezie „Nicolae Labiș”, ediţia 2016, a constituit o ocazie deosebită pentru evocarea vieţii și
operei poetului, o sărbătoare a
poeziei, a spiritului liric cultivat în
spaţiul de la poalele munţilor Stânișoara cu rezultate remarcabile,
perene.

u puţină vreme în
urmă, pe lângă
șoseaua care leagă satul Văleni-Stânișoara de Fălticeni a apărut acest frumos înscris. Prietenii unei persoane
cu numele Iustin s-au gândit
să-i transmită urarea „La mulţi
ani!” într-un fel cu totul inedit.
În zona noastră există (mai
există încă!) acel obicei de a
marca ziua numelui unui consătean cu un brad „tânăr”, înalt, legat de poarta sărbătoritului. Și acest obicei este probabil unic și deosebit de frumos.
Prietenii lui Iustin au găsit o altă modalitate, la fel de generoasă ca și aceea
cu bradul, de a-i transmite faptul că îl preţuiesc și se bucură, alături de familia
lui, la aniversarea zilei de naștere.
De ce au „plantat” aceste afișe pe marginea drumului? Pentru că Iustin Pașcu, el este sărbătoritul, să le citească în drumurile pe care le face, uneori de
mai multe ori pe zi, la volan, între Văleni-Stânișoara și Fălticeni.
Frumoasă iniţiativa prietenilor lui Iustin!
Absolut inedită și de apreciat! Felicitări!
„La mulţi ani, Iustin!” și să te bucuri cât mai mult timp de preţuirea celor
din jurul tău!
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La Școala Gimnazială Suha

Spații moder nizate,
condiții noi, civilizate
p en t r u d es f ă șu r a r e a
procesului de învățământ

Clădirea veche a Școlii Gimnaziale din satul Suha, inaugurată în anul 1934, a devenit,
după 82 de ani de funcţionare,
improprie desfășurării procesului de învăţământ. Cum renovarea, modernizarea clădirii
uzate atât fizic, cât și moral, se
anunţa foarte costisitoare, s-a
ajuns la concluzia că mult mai
avantajoasă ar fi o lucrare pentru modificarea, modernizarea
cădirii în care s-au aflat vestiarele din cadrul bazei sportive
„Foresta Mălini”. Această clădire, construită recent, era nefolosită după încetarea
activităţii echipei de fotbal „Foresta Mălini”.
Pentru a corespunde noii destinaţii clădirea a fost substanţial modificată: a fost operată
o extindere, s-au amenajat interioare (prin demolarea unor
pereţi și realizarea altora), s-au
înlocuit o parte din uși, s-au
acoperit cu parchet pardoselile
claselor (110 metri pătraţi), s-a
înlocuit acoperișul vechi cu
unul nou, s-a construit o incintă pe perete 12 metri pătraţi
pentru centrala termică.
În urma acestor lucrări, s-au
obţinut patru încăperi pentru
patru clase în cadrul cărora
procesul de învăţământ se

poate desfășura în cele mai
bune, în cele mai civilizate condiţii. Prin transferul școlarilor
și preșcolarilor în noua clădire
se elimină și traversarea frecventă a drumului judeţean 209
B (de la clădirea cea veche la
cea nouă) și, astfel, se elimină
și riscul apariţiei unor eventuale accidente de circulaţie.
De menţionat că modificările
operate la clădirea bazei sportive au fost gândite și realizate
în așa fel încât o parte din spaţii se pot folosi și în cazul desfășurării unor competiţii
sportive. Așa se face că de la o

clădire care nu mai era folosită
de câţiva ani, s-a ajuns la una
multifuncţională.
Schimbarea destinaţiei iniţiale a clădirii de la baza sportivă „Foresta Mălini” a fost
solicitată de conducerea procesului de învăţământ din comună și a fost aprobată de
consiliul local Mălini.
Inaugurarea clădirii modernizate a avut loc la începutul anului școlar 2016-2017 și a fost
marcată printr-o slujbă religioasă și un scurt program artistic susţinut de elevii școlii
gimnaziale din satul Suha.

ce le face deosebit de utile funcţionării inimii.

îndepărtarea deşeurilor materiale din celulele organismului.
Înclusiv produce lacrimi care
spală stratul epitelial al ochilor.
Acestea sunt doar câteva
exemple de plante din cele
foarte multe care fac parte din
"Farmacia lui Dumnezeu",
plante foarte folositoare în
menţinerea sănătăţii corpului
uman - fapt stabilit de-a lungul
timpului de practica alimentaţiei oamenilor, dar verificat şi
consacrat de cercetările ştiinţi-

FARMACIA LUI DUMNEZEU

Multe plante, multe legume
sau fructe s-au dovedit de-a
lungul vremurilor adevărate
medicamente. Oamenii au descoperit plantele "bune de leac",
le-au folosit şi au transmis generaţiilor următoare informaţii
despre acestea. Cei care au urmărit cu atenţie acest proces au
constatat că o serie de legume
sau fructe folosite în alimentaţia noastră de zi cu zi au anumite caracteristici fizice
asemănătoare cu cele ale unor
părţi ale corpului omenesc şi,
odată consumate, fac bine tocmai acelor organe ale omului.
Aceste plante (legume sau
fructe), fac parte din ceea ce se
numeşte "Farmacia lui Dumnezeu" şi într-adevăr se dovedesc
foarte folositoare în buna funcţionare a unor părţi ale corpului omenesc.
MORCOVUL. Dacă privim
un morcov în secţiune vom observa că seamănă mult cu
ochiul omenesc. Ştiinţa a demonstrat că morcovul optimizează în mare măsură fluxul de
sânge spre ochi, ceea ce ajută la
buna sa funcţionare.

ROŞIILE. Au patru cămăruţe (cavităţi) de culoare roşie
ca şi inima omului. Investigaţiile ştiinţifice demonstrează că
roşiile au în compunerea lor un
element numit "licopină" ceea

STRUGURII. În cele mai
multe dintre cazuri, ciorchinii
de struguri au forma unei
inimi. Investigaţiile ştiinţifice
actuale demonstrează că strugurii sunt un aliment puternic
care vitalizează inima şi sângele.

NUCILE. O nucă arată la fel
ca un creier mic: o emisferă
dreaptă şi una stângă, creierul
superior şi creierul inferior. Încreţiturile şi pliurile miezului
de nucă seamănă izbitor cu circumvoluţiunile creierului. Ştiinţa a stabilit că nucile, ca
aliment, ajută la dezvoltarea
unui important număr de neurotransmiţători importanţi
pentru funcţionarea normală a
creierului uman.

FASOLEA. În engleză fasolea poartă numele de Kidney
Beans (Kidney-rinichi, Beansfasole). Bobul de fasole arată ca
un rinichi de om, iar cercetările
ştiinţifice au stabilit că fasolea
vindecă boli ale rinichilor şi
ajută la menţinerea funcţiilor
acestora.

CEAPA. Are o constituţie
asemănătoare celulelor corpului uman. Studiile ştiinţifice relevă că această legumă ajută la

CERC PEDAGOGIC
LA GRĂDINI ŢĂ

O activitate deosebit de interesantă s-a desfăşurat la grădiniţa cu program normal
numărul 1 Mălini. Sub titlul
"Posibilităţi şi mijloace de promovare a istoriei şi geografiei
locale", activitatea de tip "cerc
pedagogic" i-a avut ca protagonişti pe preşcolarii din grupa
mare. Profesoara pentru învăţământul preşcolar Mihaela
Roman i-a condus pe copii în
universul cunoaşterii unor elemente de istorie şi geografie locală, a unor aspecte legate de
tradiţiile, cultura, bogăţia şi frumuseţea comunei Mălini.

După o lecţie demonstrativă,
antrenantă şi eficientă, copiii
îndrumaţi de doamna Mihaela
Roman, îmbrăcaţi în costume
naţionale, au prezentat un program artistic cu dansuri populare specifice zonei.
De asemenea, un grup de
copii condus de profesoara Luminiţa Norocel, a interpretat câteva cântece din folclorul local.
Activitatea şi-a atins pe deplin
scopul, cadrele didactice participante la cercul pedagogic apreciind cunoştinţele şi
deprinderile copiilor, dar şi
prestaţia dascălilor lor.

Document zguduitor despre
politica sovietică în teritoriile
aflate la est de Pr ut
Premieră absolută la Mălini:
expoziția tematică „ Foametea
din Basarabia – 1946-1947”
urmare din pagina 1

Expoziţia a fost vernisată în
prezenţa colonelului Vitalie
Ciobanu – șeful Centrului de
Cultură și Istorie Militară din
Chișinău, a colonelului Valeriu Rusu și a domnului Sergiu
Nicula.
Exponatele aduse la Mălini
înfăţișează, prin texte și reproduceri de fotografii, atmosfera terifiantă de după
toamna lui 1946, când, din
cauza secetei, recoltele au
fost compromise în totalitate.
În acest context administraţia
sovietică a trecut la confiscarea rezervelor de hrană ale
populaţiei: reprezentanţii or-

ganelor locale pro-ruse mergeau din casă în casă și luau
și ultimele boabe de grâu sau
de porumb. Scenariul de înfometare pus la cale de sovietici
a lovit cel mai puternic populaţia din sudul Basarabiei.
Rămași fără pic de hrană, oamenii au început să mănânce
buruieni, pisici, câini, șoareci, cai morţi. Nu rare au
fost cazurile de canibalism.
Secvenţe din acest fenomen
apocaliptic au fost cuprinse
în expoziţia vernisată la Mălini, expoziţie care a avut
darul de a aduce informaţii
cutremurătoare despre suferinţele românilor dintre Prut
și Nistru în epoca sovietică.

ANSAMBLUL FOLCLORIC "FLORI DE MĂLIN"

PAŞI SIGURI SPRE O NOUĂ CONSACRARE

de mălin",
ansamblul folcloric reprezentativ
fice"Flori
din epoca
modernă.
pentru comuna noastră, continuă drumul sigur spre
o nouă consacrare.
După un spectacol foarte apreciat susţinut la Monumentul Eroilor din Primul Război Mondial din
centrul comunei (spectacol consacrat Zilei Eroilor),
grupul folcloric "Flori de mălin" a fost prezent, de
asemenea cu un spectacol complex, la activităţile de
premiere a laureaţilor Festivalului Naţional de Poezie "Nicolae Labiş" – în luna septembrie.

Ansamblul din Mălini s-a făcut remarcat şi în cadrul unor spectacole prezentate cu ocazia "Zilelor
Comunei Cornu Luncii" şi a "Zilelor Comunei Baia"
în cadrul programului cultural "Baia – file de istorie".
Între timp, în cadrul ansamblului au fost cuprinşi
tineri interpreţi talentaţi răsplătiţi cu premii şi menţiuni speciale la concursuri folclorice din judeţ sau
din alte locuri din ţară: Gheorghe Plăcintă, Delia
Bertea, Livia Brădăţanu.
Tânăra noastră interpretă Adriana Nistor a participat recent la festivalul concurs "Maria Surpat –
Mina Pâslaru" (Sadova). Ea a fost remarcată şi apreciată pentru ceea ce a prezentat şi a fost admisă la
Şcoala Populară de Artă – Suceava.
Membrii ansamblului continuă un program riguros de repetiţii în vederea prezentării unor spectacole cu ocazia sărbătorilor de iarnă – Crăciunul şi
Anul Nou.
Nicolae ŢIGĂNESCU
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Comuna Mălini
văzută de un
ziarist din Vaslui

Un reporter de la publicaţia „Informatorul Moldovei”, Eugen Lefter,
a realizat recent un fotoreportaj despre comuna Mălini. După o documentare temeinică, ziaristul de la
„Informatorul Moldovei” a prezentat
pe două pagini imaginea de astăzi a
comunei Mălini. Prin text și fotografie au fost trecute în revistă realizările din ultima vreme și obiectivele
asumate de administraţia locală pentru viitorul apropiat. Realizatorul fotoreportajului face câteva observaţii
foarte pertinente despre locurile pitorești din zonă, despre locuitorii satelor de sub Stânișoara, precum și
despre performanţele administraţiei
conduse de primarul Petru Nistor.
De dragul stilului alert, direct,
aproape cinematografic, vă prezentăm câteva rânduri de la începutul
fotoreportajului:

„ Călătorul care a trecut de poarta
de intrare în comună, realizată în
stil tradiţional, parcă respiră un alt
aer. Pe o parte e pădure, înainte de a
intra în sat, iar pe cealaltă e păşune
bine îngrijită, iar în depărtare se
vede un adăpost pentru vite făcut
gospodăreşte prin grija administraţiei locale.

La intrare a fost amenajată mai demult o parcare, un loc de popas. Mai
departe sunt indicatoare care conduc
vizitatorul spre punctele cele mai importante. Comuna Mălini are pârtie
pentru sporturi de iarnă şi mai are
frumuseţi nebănuite. Undeva în zare,
către munte se înalţă la cer turla unei
biserici din lemn construită în stil
maramureşean. Tot acolo recent a
fost finalizat un cămin pentru persoanele vârstnice cu 20 de paturi.
Complexul social se întinde pe două
hectare de teren. Aşezământul social
poate rivaliza cu un hotel de 4 stele.
Iar biserica din lemn e desprinsă
parcă dintr-un tablou realizat de un

Zâmbiţi,
vă rog...

mare maestru al penelului. Impresionant este faptul că Mălinii lui
Labiş nu seamănă cu localităţile vecine, întrece chiar şi oraşul Fălticeni
care tot din vechiul Regat a făcut
parte. Aici însă „altă făină se macină
la moară”, după cum spune moldoveanul hâtru când este impresionat
de ceva deosebit. Până în centrul satului, mergând pe drumul principal
se văd pe o parte şi pe alta gospodării îngrijite, gunoi nu găseşti, iar oamenii aleargă permanent după
treburi. Tabloul este completat cu
vârfuri de munţi unde abia se zăresc
stâni amenajate la cele mai înalte
standarde. Totu-i ca la carte, s-ar
putea spune, nimic nu-i la voia întâmplării. Şi atunci apare întrebarea:
cum de aici se poate? Chiar făceam o
paralelă, gândindu-mă că întreaga
zonă are monumente istorice deosebite, dar nu sunt puse în valoare, în
timp ce la Mălini nu sunt atât de
multe obiective istorice însă gospodarii locului ştiu să atragă turişti, ştiu
să pună în valoare tot ceea ce este
frumos.”
În finalul materialului, ziaristul
Eugen Lefter concluzionează:
„ Adunând obiectivele reuşite şi
cele care vor intra în lucru în viitorul apropiat se observă clar că Mălinii lui Labiş se află într-o continuă
dezvoltare. Vorbim de o comună cu
peste 7.000 de oameni întinsă pe
toate formele de relief, deci de o comunitate mare, care se mândreşte
cu oameni vrednici. Mălinii lui Labiş
se prezintă astăzi călătorului cu de
toate. Aici parcă veşnicia este la ea
acasă. Aici comunitatea se implică
în procesul de dezvoltare, pentru că
dintotdeauna meleagurile au fost locuite de oameni gospodari şi
mândri… ”
Onorant, frumos și adevărat!

La ora de psihologie, profesorul prezintă
elevilor trei stări fundamentale ale psihicului
uman: starea de calm, starea de iritare și
starea de enervare.
Petru a demonstra cele spuse scoate telefonul
mobil, formează un număr și spune:
- Alo, bună ziua! Aș dori să vorbesc cu Gică.
- Îmi pare rău domnule, aici nu locuiește nici o persoană cu numele
de Gică – răspunde cineva și închide.
- Aceasta este starea de calm, le explică profesorul elevilor. Fiţi
atenţi în continuare…Și formează același număr de telefon. Când i se
răspunde, el spune:
- Alo, bună ziua! Gică este acasă?
Domnule, tocmai ce v-am spus: aici nu locuiește nici un Gică!
- Aţi observat diferenţa, aceasta a fost starea de iritare. Continuăm.
Și mai face o dată același număr de telefon.
- Alo, bună ziua! Aș vrea să vorbesc cu Gică!
- Măi omule, lua-te-ar mama naibii, nu înţelegi? Aici nu există nici
un Gică!
- Aţi văzut, aceasta a fost reacţia unei persoane enervate. Cred că
aţi făcut diferenţa între cele trei stări. Aveţi întrebări? Observaţii?
Bulă, un elev foarte inteligent, se ridică în picioare și zice:
- Mai există o stare a psihicului uman: disperarea. Vreţi să-mi daţi
puţin telefonul?
Bulă ia telefonul, face același număr și spune:
- Alo, sunt Gică, m-a căutat cineva?

Lucrări impor tante
pentru îndepăr tarea efectelor
produse de fenomenele
hidrometeorologice periculoase
Și în vara care tocmai a trecut, în
perimetrul comunei Mălini au fost
produse pagube serioase ca urmare a
fenomenelor hidrometeorologice periculoase. În perioadele 29 mai – 2
iunie și 18 – 19 iunie, căderile masive
de apă au determinat creșterea a debitelor râului Suha Mare și a unor
afluenţi ai acestuia, ceea ce a condus
la producerea unor pagube importante la mai multe obiective din comună.
Pentru repararea
obiectivelor afectate
și pentru prevenirea
pagubelor care ar putea fi
produse în viitor, ca urmare
a unor astfel de fenomene,
primăria Mălini a dispus
efectuarea următoarelor
lucrări:

 Regularizarea cursurilor pîraielor Celaru și Primataru (Văleni-Stînișoara);
 Regularizarea albiei râului Suha
Mare în amonte și în aval de podul

Buzdugan (Văleni-Stînișoara);
 Construire căsoaie de lemn în
amonte de podul Buzdugan (VăleniStînișoara);
 Regularizarea cursului pârâului
Plai Bătrân (Văleni-Stînișoara);
 Regularizarea cursului râului
Suha Mare în zona Rusu Vasile (Văleni-Stînișoara);
 Regularizarea cursului pârâului
Bursunaru (Văleni-Stînișoara);
 Regularizarea cursului râului
Suha Mare în zona Pietroasa–Axinte
( Poiana Mărului);
 Regularizarea cursului râului
Suha Mare în zona Săveni (Poiana
Mărului);
 Construire căsoaie din lemn în
zona Săveni (Poiana Mărului);
 Regularizarea cursului râului
Suha Mare, inclusiv cu folosirea a 4
arbori, în zona Grigore Antohi (Poiana Mărului);
 Construirea unui podeţ de trecere peste pârâul Malaiu (Poiana Mărului);
 Regularizarea cursului pârâului
Malaiu (Poiana Mărului);

 Regularizarea cursului râului
Suha Mare în zona releu–Ciungi–
Văiugi (Poiana Mărului);
 Regularizarea cursului râului
Suha Mare în zona Moroșanu–Văiugi
(Mălini);
 Regularizarea cursului râului
Suha Mare în zona staţiei de epurare
Suha (Mălini);
 Construire dig apărare maluri în
zona Ţăpoi (Mălini);
 Regularizarea cursului râului
Suha Mare în zona staţiei de epurare
Mălini–Piaţă (Mălini);
 Refacere căsoaie de lemn în
amonte și în aval de podul Mălini–
Lunca Suhei (Mălini);
 Regularizarea cursului râului
Suha Mare în amonte și în aval de
podul Mălini–Lunca Suhei (Mălini);
 Regularizarea cursului pârâului
Suha Mică la limita satelor Pîraie și
Slatina.
Se află în curs de realizare o lucrare
importantă în zona Primataru: un
pod peste râul Suha Mare care va asigura accesul câtorva zeci de persoane
la drumul judeţean 209 B.

Incendii devastatoare
în satul Pâraie
Lucrări în zona podului “Buzdugan”

Luni 29 septembrie 2016, un incendiu deosebit de violent a produs pagube importante, la două gospodării
vecine din Pâraie, una aparţinând lui
Neculaie Ștefănoaia, cealaltă lui Grigore Ștefănoaia. Focul a izbucnit la
orele amiezii, temperatura ridicată și
vântul fiind favorabile extinderii iminente la gospodăriile din apropiere.
Intervenţia rapidă, promptă a pompierilor din Mălini, a celor din Cornu Luncii și a celor din cadrul subunităţii din
Fălticeni au limitat dimensiunile dezastrului și au prevenit extinderea focului la construcţiile din vecinătăţi.
Pagubele sunt deosebit de importante:
au ars construcţii, furaje, cherestea,
bunuri casnice, un autoturism și au
pierit păsări, porci, cai, vaci. În condiţiile temperaturii ridicate din aer și a
vântului relativ puternic și insistent,
pompierii s-au concentrat asupra focului, dar au întreprins și acţiuni ferme
pentru limitarea extinderii acestuia,
ceea ce a condus la protejarea construcţiilor din apropiere. Primii au ajuns la
locul incendiului pompierii primăriei
din Mălini: Gheorghe Sofron și Petru
Vodă, fiecare cu câte o autospecială de
stingere. Gheorghe Antohi, conducător auto din cadrul primăriei, a sprijinit intervenţia aducând la faţa locului o
cisternă cu 8 tone de apă. Ulterior au
sosit două autospeciale pentru stingere
de la Cornu Luncii. Pompierii de la
Fălticeni au venit cu trei mașini: două

autospeciale pentru stingere și o cisternă cu 7 tone de apă. Experţii au stabilit că incendiul a fost provocat de un
cablu electric suprasolicitat. În legătură cu împrejurările declanșării focului este în derulare o anchetă privind
comiterea infracţiunii de distrugere
din culpă.
Într-una din zilele următoare incendiului, la iniţiativa primarului Petru
Nistor, personalul angajat al primăriei,
10 oameni, folosind patru utilaje, au
înlăturat zecile de tone de materiale rămase la faţa locului în urma acţiunii de
stingere. La propunerea primarului
Petru Nistor, consiliul local Mălini a
acordat celor două persoane afectate
Urmările sinistrului

de incendiu, Neculaie și Grigore Ștefănoaia, un ajutor financiar de câte
10.000 lei.

Nu mult după acest nefericit eveniment a luat foc o șură, tot în satul Pâraie. Focul a fost observat și anunţat
în noaptea de 26 octombrie, după ora
două. Cele două autospeciale pentru
stingere, conduse de Vasile Gherasim
și Gheorghe Sofron au ajuns imediat
la locul incendiului. Au participat la
stingere și pompierii din Fălticeni cu
o autospecială și o cisternă cu 7 tone
de apă. Șura a ars în întregime. Nu se
cunosc cauzele declanșării incendiului.

4

Poliţia informează

PĂTRATUL MAGIC
AL LUI DÜRER

Albrecht Dürer (1471 – 1528) este
considerat cel mai mare artist german al Renașterii. În 1514 a creat o
gravură intitulată „Melancolie”.
Numele gravurii face aluzie la unul
dintre cele patru „umoare” clasice
care aveau influenţe asupra organismului omenesc (sanguin, coleric, flegmatic și melancolic). În
timpul Renașterii, figura melancolică era asociată cu geniul și creativitatea artistică. Gravura este plină
de simboluri. Între acestea se află
balanţa, clepsidra, clopotele, îngerul, rindeaua etc. – toate având legătură cu Saturn, zeul bătrâneţii și
al morţii.
Însă cel mai ciudat element reprezentat în gravură este un pătrat
împărţit în 16 pătrăţele, fiecare din-
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Suma obţinută
pe fiecare rând este 34
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Suma celor 4 colţuri
este 34

16

3

2

13

5

10

11

8

9

6

7

12

4

15

14

1

Suma obţinută pe cele
două diagonale este 34

INFO M|LINI

tre ele cu un număr înăuntru. Ca
toţi marii artiști ai renașterii, pictorul Dürer era și gravor, anatomist,
filozof și manifesta un mare interes
pentru matematică. Pătratul magic
al lui Dürer cuprinde 16 numere –
de la 1 la 16. I se spune „magic” deoarece dacă se adună câte patru numere din diferite perspective se
obţine numărul 34!
Dürer era foarte mândru de pătratul său și, chiar după mai mult
de 500 de ani, în plină eră informatică, trebuie să recunoaștem că a
creat o performanţă interesantă, uimitoare, incitantă!
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Suma obţinută pe fiecare
coloană este 34
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Suma numerelor centrale
este 34
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Dürer a făcut gravura în
1514 și ca un ultim mesaj
magic, numerele centrale
din ultimul rând reprezintă
anul în care a fost creat

ÎN ATENȚIA PERSOANELOR
CARE BENEFICIAZĂ
DE ALOCAȚIA
DE SUSȚINERE A FAMILIEI

În urma ultimelor reglementări, dosarele beneficiarilor de alocaţie complementară se reactualizează din trei în trei luni.
În cazul în care dosarele nu sunt actualizate la timp, alocaţia va fi suspendată în luna imediat următoare.
Acte necesare pentru completarea dosarului:

- adeverinţe de venit pentru soţ și soţie de la trezoreria Fălticeni;
- adeverinţe de elev;
- cupoane de alocaţie, șomaj, pensie, adeverinţe de salariat, dacă este
cazul.

Într-un material transmis
Primăriei Comunei Mălini, poliţia
Fălticeni informează că în municipiu, dar şi în cele 18 comune
arondate, la fel ca şi în alte localităţi din judeţul Suceava, se înregistrează infracţiuni de tâlhărie,
furt şi înşelăciune comise de infractori proveniţi de pe raza altor
judeţe.
Din analiza cauzelor şi împrejurărilor comiterii acestor infracţiuni a rezultat că infractorii
au pătruns în locuinţele persoanelor vătămate sub diferite
pretexte (vânzarea unor produse,

cumpărarea de produse agricole,
colectarea unor sume de bani
pentru ajutarea unor persoane
bolnave), ocazie cu care au studiat
interioarele casei şi au observat
unde se află bani sau alte lucruri
de valoare.
În scopul stopării acestui
fenomen infracţional, cetăţenii
sunt invitaţi să fie circumspecţi în
relaţiile cu persoanele străine, indiferent de ce propuneri fac acestea, să nu le permită intrarea în
locuinţă, iar în cazul unui comportament suspect să anunţe organele de poliţie.

0758.034.004

este numărul de telefon
al pompierilor din cadrul serviciului permanent
organizat în cadrul primăriei Mălini.
Din experienţa recentelor intervenţii pentru stingerea incendiilor care au apărut în comuna noastră s-a impus concluzia că acţiunea serviciului de pompieri al comunei este
deosebit de eficientă. Aceasta pentru că, de-a lungul timpului, pompierii din Mălini au dobândit deprinderile necesare, iar autospecialele cu care intervin, date fiind
distanţele mai scurte, ajung mai repede la locul incendiilor
decât cele care vin din Fălticeni sau din alt loc. Pe de altă
parte, datorită dimensiunilor medii ale mașinilor de pompieri de la Mălini, acestea pot pătrunde rapid în zonele
aglomerate în care se află în pericol diferite construcţii.
De aceea, este de preferat, ca anunţul despre apariţia unui
incendiu să fie făcut în paralel la numărul de telefon 112 și
la cel al pompierului de serviciu de la primăria Mălini.
După cum este cunoscut, numărul de telefon al pompierului de serviciu de la primărie este: 0758.034.004.

În fiecare zi, 24 de ore din 24,
pompierii de serviciu din cadrul
primăriei Mălini vă vor răspunde
prompt la telefonul cu numărul
0758.034.004

INFORMAŢII UTILE

"InfoCons" (Asociaţia Naţională
pentru Protecţia Consumatorilor) derulează o campanie de educare şi informare pentru cetăţeni, campanie
care se desfăşoară sub sloganul "O
nouă atitudine". Campania, prin diferite formule, îşi propune formarea
unei atitudini de autoprotecţie a consumatorilor de mărfuri şi servicii din
ţara noastră, precum şi informarea
acestora cu elementele necesare stabilirii unor legături între cetăţeni şi
diferite organe ale statului.
Am ales din informaţiile puse la
dispoziţie de "InfoCons" câteva numere de telefon care ar putea să ne
folosească într-o împrejurare sau
alta:
112 – numărul european unic de
urgenţă;
0800 825 627 – Autoritatea de
Supraveghere Financiară;
0800 826 787 – Autoritatea Naţională Sanitar Veterinară şi pentru
Siguranţa Alimentelor;
021 9551 – Autoritatea Naţională
pentru Protecţia Consumatorilor;
021 9590 – Poliţia de Frontieră;

021 9672 – Registru Auto Român;
0800 806 806 – Direcţia Generală Anticorupţie;

0800 800 410 – Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul
Energiei.
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