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Palatul Sturdza - vatra 
învăţământului superior din România

Deşi se găseşte la doar doi paşi de Liceul
Agricol Miroslava, puţin ştiu că în clădirea
masivă din curtea şcolii, mascată de vegetaţia
deasă şi neîngrijită anume parcă pentru a o feri
de ochii lumii, s-au pus cândva bazele
învăţământului superior românesc. 

Acum, aici găseşti un muzeu etnografic, unul
arheologic şi unul cu obiecte de ceramică, dar în spatele
acestor exponate, dacă apuci să stai de vorbă cu profeso-
rul Constantin Bunea (cel care păstrează cheia de la
casă), afli că aici s-au consumat nişte poveşti de rămâi
cu gura căscată. Aici, pricipele Mihail Sturdza a adus
specialişti din Franţa, Italia şi Germania pentru a pregăti
primii administratori de ferme agricole, cu carte, din
România, tot aici s-a format Mihail Kogălniceanu, cel
care avea să contribuie la făurirea României moderne şi
aducerea Regelui Carol pe tron, tot aici, principesa Olga
Sturdza a pus bazele primului orfelinat pentru copiii
eroilor căzuţi în primul război mondial. 

Aici s-au petrecut multe şi dacă aveţi curiozitatea să
aflaţi, vă învităm să parcurgeţi împreună cu noi paginile
6-7. Sunt file din istoria mai puţin cunoscută a comunei
Miroslava, şi cum Zilele Turismului în Miroslava fac
referire la obiectivele turistice de aici, credem că Palatul
Sturdza ar putea fi un popas de referinţă pentru străinii
care ne calcă pragul.

Lăsaţi angajaţii de la Apa Vital 
să citească contorul!Consiliul Local Miroslava împreună cu

Primăria a demarat un program, de o
amploare fără precedent, de modernizare
prin asfaltare a drumurilor şi a principalelor
căi de acces în toate cele 13 localităţi ale
comunei.

Conform informaţiilor puse la dispoziţie
de compartimentul de achiziţii al Primăriei
Miroslava, programul de modernizare se
desfăşoară pe trei tronsoane.

Primul, în valoare de 8,6 milioane lei are
în vedere asfaltarea până la sfârşitul acestui
an a străzilor din zona concesiuni Miroslava.
Al doilea tronson are ca obiect, tot până la
sfârşitul acestui an, porţiunea de 4,8 km de
drum pietruit care face legătura între Balciu
şi Proselnici. Iar al treilea troson, dealtfel cel
mai amplu, are ca ţintă asfaltarea a circa 45
km de drumuri comunale din toate
localităţile comunei Miroslava.

“Mi-am propus ca până la sfârşitul acestui
mandat să terminăm de asfaltat cam tot ce
înseamnă drum principal în toate satele
Miroslavei. Proiectele sunt deja făcute, la
unele am obţinut şi finanţările necesare, la

altele vom face lucrările din resurse proprii.
Profit de această ocazie pentru a le reaminti
concetăţenilor care nu au respectat
normativele de disciplină în construcţii şi au
montat gard la o distanţă mai mică de 5 metri
de axul drumului, să facă în aşa fel, să-şi
tragă gardul înapoi, ca să avem loc pe unde
să tragem utilităţile, altfel nu asfaltăm
acolo”, a declarat Dan Niţă, primarul
comunei Miroslava.

Citiţi lista cu străzile care vor fi asfaltate
în pagina 3. (F.A.)

Amplu program de asfaltări

Având în vedere că au fost mai multe cazuri în
Miroslava când angajaţi ai SC Apa Vital SA nu au fost
lăsaţi să citească contorul pe la diverse locuinţe, Primăria
Miroslava îi atenţionează pe beneficiarii de contract că
riscă să nu mai primească apă. “Aceste citiri se fac de două
ori pe an - în luna întâi şi a şaptea - şi fără ele nu se poate
face regularizarea. Angajaţii de la Apa Vital, se legitimează
când vin să facă aceste citiri de contor şi trebuie să li se
permită accesul ca să preia aceste date în baza cărora se
calculează cât are de plătit fiecare pentru apa consumată”,
a declarat Vasile Bulbaşa, viceprimarul comunei
Miroslava. (P.C.)  

* Autorităţile locale nu agreează scumpi-
rea facturilor la salubritate, dar iau în
calcul amenajarea unor puncte de
colectare săptămânală a deşeurilor
menajere în Dancaş, Corneşti şi
Proselnici 
* “Contractele cu Predemet sunt în
continuare obligatorii” atenţionează Dan
Niţă, primarul comunei Miroslava
(citeşte mai multe în pagina 2)

MesagerulGRATUIT

Predemet vrea o 
renegociere a 
serviciilor prestate 
la MiroslavaPrimăria Miroslava anunţă agenţii economici şi

persoanele fizice interesate că pot beneficia de un
stand în spaţiul special amenajat pentru
desfăşurarea de activităţi comerciale cu prilejul
manifestărilor dedicate Zilelor Turismului la
Miroslava, în perioada 20 – 23 iulie.
Pentru detalii ce privesc natura produselor scoase
la vânzare, amplasament şi costuri, agenţii
economici şi persoanele fizice interesate se pot
adresa compartimentului achiziţii din cadrul
Primăriei Miroslava, persoană de cotact Elena
Burcuţă.

Standuri comerciale 
disponibile pentru Zilele
Turismului în Miroslava

Având în vedere că mai mulţi cetăţeni au rămas fără pubele pentru gunoi menajer, după ce le-au
predat unor persoane presupuse a fi de la Predemet, dar care nu s-au legitimat, Primăria comunei
Miroslava atenţionează populaţia să nu cedeze aceste pubele nimănui, fără un acord scris din
partea Primăriei. În caz contrar, persoanele respective riscă să rămână cu paguba şi vor trebui să-
şi cumpere altele noi de la furnizorul local de servicii de salubritate.

Nu predaţi nimănui pubelele pentru gunoi menajer!

Istoria mai puţin cunoscută a comunei Miroslava
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Predemet vrea o renegociere a
serviciilor prestate la Miroslava

(continuare din pagina 1)

O situaţie destul de încurca-
tă în privinţa colectării gunoiu-
lui menajer din comună pune
Primăria Miroslava în postura
de a reanaliza contractele de
prestări servicii cu Predemet.
Despre ce e vorba? Pe de o
parte, conform unei Hotărâri de
Consiliu Local, fiecare gospo-
dărie din comună este obligată
să încheie un contract de pres-
tări servicii de salubritate cu
Predemet, care preia gunoiul
de la oameni în nişte containe-
re din plastic şi-l transportă la
groapa ecologică. Pe de altă
parte, însă, oamenii nu au bani
să plătească acest serviciu, sau
poate că nu vor şi din acest
motiv Predemet a trebuit să
rezilieze mai multe contracte
individuale de prestări servicii
cu beneficiarii care nu au mai
plătit factura la gunoi. În con-
secinţă prin diverse locuri au
început să-şi facă apariţia gră-
mezi de gunoi menajer.

Gaură de 44.000 lei 
la Predemet?

Conform informaţiile puse
la dispoziţie de Predemet, la
nivelul întregii comune, a mai
rămas cu 2026 contracte indi-
viduale active din totalul de
2589, restul de 563 de contrac-
te fiind reziliate pentru neplată.
Pentru Predemet, asta înseam-
nă o “gaură” de 44.000 lei
nerecuperaţi de la populaţie.
Acestea fiind datele problemei,
Predemet doreşte să aplice un
tarif unic de 17 lei/gospodărie
în Miroslava, Valea Adâncă,
Horpaz şi Uricani, iar în restul
satelor – Balciu, Brătuleni,
Voroveşti, Valea Ursului,
Proselnici, Corneşti, Găureni,
Dancaş şi Ciurbeşti, unde
populaţia nu are capacitatea
financiară de a încheia contrac-
te individuale – să se amenaje-
ze puncte de colectare cu con-
tainere mari, cu golire săptă-
mânală, cu facturare către
Primărie, la un preţ/mc hotărât
de comun acord.

Până la luarea unei
decizii finale, 
contractele cu
Predemet sunt 
valabile şi obligatorii

Fiind o problemă extrem de
sensibilă, cu impact atât ecolo-
gic, cât şi social, Primăria
Miroslava urmează să dezbată
în următoarea şedinţă de plen a
Consiliului Local toate aceste
aspecte şi va hotărî dacă mai
continuă sau nu contractul cu
Predemet. Cert este însă că
Primăria nu agreează creşterea
tarifelor la aceste servicii, acest
lucru fiind adus în discuţie şi la
o şedinţă anterioară de
Consiliu Local. Pe de altă
parte, autoritatea locală ia în
calcul posibilitatea amenajării
unor puncte de colectare săptă-
mânală a gunoiului menajer în
Dancaş, Corneşti şi Proselnici.

“Vom dezbate pe toate părţi-
le această problemă în următoa-
rea şedinţă de Cosiliu Local, dar
până se va lua o decizie în acest
sens, contractele cu Predemet
sunt în continuare obligatorii.

Oamenii trebuie să plătească
acest serviciu pentru că nu
putem tolera să se adune gunoi
prin diverse locuri din comună
şi să pună în pericol sănătatea
tuturor. Reamintesc, pe această
cale, că amenzile pentru depozi-

tarea gunoiului menajer, dar şi
de vegetaţie, în locuri neamena-
jate se pedepseşte foarte aspru,
cu amenzi usturătoare”, a decla-
rat Dan Niţă, primarul comunei
Miroslava. (F.A.)

Extinderi la reţeaua de apă în Valea Adâncă
• urmează Ciurbeşti
şi Brătuleni

Joi, 18 iulie, se va face
recepţia la extinderea sistemu-
lui de alimentare cu apă potabi-
lă în satul Valea Adâncă şi se
va face predarea către operato-
rul Apa Vital pentru adminis-
trare şi exploatare. Lungimea
totală a reţelei este de aproxi-
mativ 8,4 km liniari iar valoa-
rea totală a investiţiei este de

318.64 lei. Practic, se creează
astfel posibilitatea de racordare
la reţeaua de apă potabila a
tuturor locuitorilor din Valea
Adâncă. De asemenea, conti-
nuă lucrările de extindere a
reţelei de apă în Ciurbeşti.
“Apreciez că la Ciurbeşti vom
termina aceste lucrări repede,
pentru că acolo nu avem pro-
bleme cu gardurile amplasate
până în drum, cum s-a întâm-
plat la Horpaz. Aici, doar
jumătate din sat se poate bran-

şa la conducta de apă, restul
urmând a fi conectaţi la reţea
pe măsură ce se va rezolva pro-
blema gardurilor”, a declarat
Violeta Iftimie, consilier în
cadrul compartimentul de achi-
ziţii al Primăriei Miroslava.
Următoarea localitate din com-
ponenţa comunei Miroslava
care va fi branşată la reţeaua de
apă potabilă este satul
Brătuleni, racordul urmând a se
face la conducta de injecţie de
la fabrica Delphi. (M.A.)

Date de la starea civilă

Căsătorii
În perioada 21 iunie – 15 iulie, la Oficiul
de Stare Civilă al comunei Miroslava au
fost înregistrate următoarele căsătorii:
• Dumitriu Stelian, cu Andriescu
Ramona Ionela
• Raşcovici Marius Cristian, cu Poiană
Ana Diana
• Radu Panainte Marian, cu Amariţei
Ana Maria
• Andriescu Andrei, cu Ciubotariu
Andreea
• Tătaru Cătălin, cu Tătaru Ionela
• Leoancă Marian, cu Odobaşu Silvia
Iuliana

Decese
În perioada 21 iunie – 15 iulie, la Oficiul
de Stare Civilă al comunei Miroslava au
fost înregistrate următoarele decese:
• Cocia Vasile (72 ani)
• Chiruţă Vasile (63 ani)
• Apostol Gheorghe (60 ani)
• Parască Elena (88 ani)
• Trofin Maria (84 ani)  

Normative ale 
Consiliului Local
La şedinţa de Consiliu Local din 27
iunie 2013 au fost adoptate următoare-
le Hotărâri:

• Hotărâre privind aprobarea completării
Programului anual al achiziţiilor publice;
• Hotărâre pentru atribuirea de denumire
Sălii de Sport Miroslava;
• Hotărâri privind atribuirea unor titluri
de cetăţean de onoare ai comunei
Miroslava;
• Hotărâre privind aprobarea modificării
studiului de oportunitate aprobat prin
HCL 82/2012;
• Hotărâre privind concesionarea suprafe-
ţei de 12.000 mp teren în T14, zona
Delphi;
• Hotărâre privind concesionarea staţiei
de autobuz sat Miroslava, cu terenul afe-
rent;
• Hotărâre privind concesionarea unei
suprafeţe de 180 mp teren în sat Valea
Adâncă;
• Hotărâre privind inventarierea dome-
niului public al comunei Miroslava;
• Hotărâre privind inventarierea dome-
niului privat al comunei Miroslava;
• Hotărâre privind aprobarea iniţierii pro-
cedurii de licitaţie publică deschisă în
vederea realizării proiectului “moderniza-
re străzi şi drumuri”.

Pe ordinea de zi a Şedinţei de Consiliu
Local din 19 iulie 2013 vor figura
următoarele Proiecte de Hotărâri:

• Proiect de Hotărâre privind aprobarea
Organigramei şi a Statului de Funcţii din
Primărie, conform OUG 77/2013, privind
reducerea posturilor vacante;
• Proiect de Hotărâre privind stabilirea
taxelor de salubritate;
• Proiect de Hotărâre privind predarea
către Apa Vital a lucrărilor de extindere a
reţelei de apă în comuna Miroslava;
• Proiect de Hotărâre privind aprobarea şi
completarea inventarului domeniului
public al comunei Miroslava.

TARIFE PROPUSE PENTRU SALUBRIZAREA COMUNEI MIROSLAVA 2013



Tabel cu elevii participanţi la
activităţile destinate

Zilelor turismului la Miroslava

3AdministraţieMesagerul

Comuna Miroslava îşi face propriul 
serviciu de transport în comun

Această necesitate a apă-
rut ca urmare a mai multor
sesizări venite din partea
cetăţenilor care ca să ajungă
de acasă la Primărie sunt
nevoiţi să schimbe două
mijloace de transport şi să
aştepte mult prin staţii.
Transportul judeţean nu res-
pectă fidel graficul orar
prestabilit şi nu puţine au
fost cazurile în care pasage-
rii au trebuit să se înghesuie
în microbuze pentru a ajun-
ge la serviciu, forţând limita
maximă admisă de lege la
numărul de pasageri.

Pentru a preîntâmpina
acest lucru, Primăria comu-
nei Miroslava a luat în cal-
cul înfiinţarea unui serviciu
propriu de transport în
comun. “Dacă am avea

autobuzele noastre şi nu am
sta la cheremul transportu-
lui judeţean, nu numai că ar
circula pasagerii în condiţii
civilizate, dar am putea
acorda şi acele subvenţii
prevăzute de lege pentru
anumite categorii sociale,
cum ar fi pensionarii, per-
soanele cu dizabilităţi
s.a.m.d.”, a declarat Dan
Niţă, primarul comunei
Miroslava.

La definitivarea acestui
proiect şi în special la contu-
rarea traseelor încă se mai
lucrează, pentru că Miros-
lava are particularitatea de a
avea în 13 localităţi în com-
ponenţa sa, amplasate la dis-
tanţe radiale aproximativ
egale faţă de Miroslava sat.
“Tot ce vă putem spune în

momentul de faţă e că acest
serviciu va fi deservit de
autobuze în toată regula,
care vor avea locuri atât pe
scaune cât şi în picioare.
Preţul mediu estimat pe bilet
este de 2,5 lei. Vom face şi

abonamente iar pensionarii
vor circula gratuit, călătoria
lor fiind subvenţionată, de
Primărie”, a declarat Sorin
Scripcaru, consilier în cadrul
compartimentului tehnic al
Primăriei Miroslava. (F.A.)

Până la sfârşitul acestui an,
programul de modernizare a
drumurilor publice din
Miroslava continuă în acest an
cu lucrări de asfaltare a urmă-
toarelor străzi şi căi de acces:

• str. Vasile Alecsandri (lungi-
me 535 m, lăţime 2x2,75 m)

• str. Ştefan Răzvan Vodă (402
m)

• str. Ştefan Toma Vodă (400
m)

• str. Radu Mihnea Vodă (280
m)

• str. Eustatie Dabija (395 m)
• str. Constantin Mavrocordat

Vodă (259 m)
• str. Grigore C. Buţureanu

(255 m)
• str. Ion Creangă (422 m)
• str. Elias Şaraga (180 m)
• str. Pepinierei (1471 m)
• str. Şcolii (lungime 851 m,

lăţime bandă 2x3 m)
• str. Iazului (lungime 793 m,

lăţime 2x2,75 m)
• str. Cimitir (500 m)
• str. Nicolae Zaharia (496 m)
• str. Ciurbeşti (831 m)

Valoarea totală estimată a
acestor lucrări este de
8.601.433 lei. “În total sunt
circa 8 km de stradă care vor fi
asfaltaţi. Lucrarea a fost deja
urcată pe SEAP şi imediat ce
se va termina licitaţia vom da

drumul la treabă. De aseme-
nea, până la sfârşitul acestui an
urmează să asfaltăm şi cei 4,8
km de drum care au mai rămas
între Balciu şi Proselnici.
Sperăm  ca la licitaţie să nu

mai apară contestaţii care să
ducă la întârzierea lucrărilor”,
a declarat Violeta Iftimie, con-
silier în cadrul compartimentu-
lui de achiziţii al Primăriei
Miroslava. (F.A.)

În afara listei prezentate
mai sus, pe lista de priorităţi
a Primăriei Miroslava la
asfaltare se mai află drumuri
şi căi de acces care vor fi exe-
cutate prin acord cadru, în
următorii trei ani, după cum
urmează:

Brătuleni
• str. Bisericii, Tr.1 – 0,191 km
• str. Bisericii, Tr.2 – 0,402 km
• str. Malduri – 0,260 km
• str. Pârâului – 0,194 km
• str. Bahlui – 0,258 km

Uricani
• str. Bahlui – 0,291 km
• str. Eroilor – 1,568 km
• str. Bisericii – 0,238 km
• str. Salcâmilor – 0,253 km
• str. Miron Lupescu – 0,364

km
• str. Nucilor – 0,165 km
• str. Podgoriei – 0,332 km
• str. Petrache Mertic – 0,206

km
• str. Pădurii – 0,823 km

Găureni
• str. Antonie Ruşeţ Vodă –

0,759 km

Miroslava, Balciu
• str. 1 – 0,489 km
• str. Fermei – 0,861 km
• str. Şcolii – 0,209 km
• str. Aron Vodă – 0, 277 km
• str. Iancu Vodă Sasu – 0, 165

km
• str. Pădurii – 0,593 km
• str. Stadionului – 0,350 km
• str. Drenurilor – 0,700 km
• str. Izvoarelor – 0,548 km
• str. Dealul Nucului – 0,987

km
• str. Viilor – 0,441 km
• str. Gen. Emanoil Dascălu –

0,256 km
• str. Gen. Emanoil Dascălu –

0,386 km
• str. Gen. Emanoil Dascălu –

0,217 km
• str. Viilor – 0,809 km
• str. Viei – 0,371 km
• str. Florilor – 0,244 km
• str. Terenului – 0,237 km

Valea Adâncă
• str. Imaşului – 0,551 km
• str. Veche – 0,693 km
• str. Sub Coşere – 0,235 km
• str. Bazei – 1,060 km
• str. Debarcaderului – 0,680

km
• str. Costea Vodă – 1,645 km

• str. Salciei – 0,331 km
• str. Iuga Vodă – 0,684 km
• str. Florilor – 0,449 km
• str. Atelierului – 0,461 km
• str. Corneşti – 0,287 km

Proselnici
• str. Prunului – 0,195 km
• str. Înv. Cernescu Vasile –

1,000 km
• str. Movilă – 0,188 km
• str. Belcia – 0,351 km
• str. Islazului – 0,708 km
• str. Terenului – 0,345 km
• str. Theodor Palade (Pădurii)

– 0,860 km
• str. Verde – 0,131 km
• Fundac Salcâm – 0,159 km

Ciurbeşti
• str. Pădurii – 0,285 km
• str. Rozelor – 0,459 km
• str. Tineretului – 0,299 km
• str. Recea – 0,164 km
• str. Viilor – 0,403 km
• str. Parcului – 0,190 km
• str. Imaşului – 0,350 km
• str. Prof. Nicolae Hârţan –

2,040 km
• str. Movilei – 0,678 km

Corneşti
• str. Sălciilor – 0,300 km

• str. Bisericii – 0,217 km
• str. Dealu Popii – 0,823 km
• str. Pădurea Surda – 1,135

km
• str. Înfundată – 0,488 km

Dancaş
• str. Şcolii – 1,722 km
• str. Pădurea Surda – 0,632

km
• str. Pădurii – 0,816 km

Horpaz
• str. Dancaş – 1,536 km
• str. Unirii – 0,368 km

Voroveşti
• str. Livezilor – 0, 080 km
• str. Stânii – 0,303 km
• str. Bisericii – 0,458 km
• str. Mărului – 0,187 km
• str. Haznalei – 0,172 km
• str. Părului – 0,256 km
• str. Cicoarei – 0,165 km
• str. Viilor – 0,432 km
• str. Silişte Tr.1 – 0,438 km
• str. Silişte Tr.2 – 0,488 km
• str. Pârâului – 0,314 km
• str. Buzamei – 1,234 km
• str. Serelor – 0,358 km

(M.A.)

Şcoala ,,Colonel C. Langa" Miroslava
Structura Uricani

1) Echipele înscrise la concursul de cultură generală:
I) Ungureanu Vasilica (cl. a V-a), Tanasă Petronela (cl. a VIII-
a), Molocea Lavinia (cl. a VII-a), Horaicu Ionela (cl. a VII-a),
Constantinescu Daiana (cl. a VII-a)
II) Andrei Emiliana (cl. a VI-a), Molocea Loredana (cl. a VIII-
a), Costin Andreea (cl. a VII-a), Talpău Andreea (cl. a VIII-a),
Vasilache Mădălina (cl. a VIII-a)
2) Echipele înscrise la concursul de dans modern:
I) Costin Andreea (cl. a VII-a), Horaicu Ionela (cl. a VII-a),
Constantinescu Daiana (cl. a VII-a), Velişcu Cătălina (cl. a
VII-a);
II) Tătaru Loredana (cl. a VI-a), Andrei Emiliana (cl. a VI-a)
3) Elevii înscrişi la concursul de poezii:
a) recitare:
Ungureanu Vasilica (cl. a V-a) - ,,Rondelul rozelor ce mor"-
Alexandru Macedonski
Balan Marius (cl. a V-a) - ,,Rugaciune" - Mihai Eminescu
Popa Lidia (cl a VIII-a) - ,,Lacul"- Mihai Eminescu
Popa Maria (cl. a IV-a) - ,,Dimineaţa" - Vasile Alecsandri
Costin Andreea (cl. a VII-a) - ,,Pastel" - George Topîrceanu
Plămădeală Cristina (clasa a VI-a)
Sîrghie Andreea (clasa a VI-a) - ,,Câinele şi căţelul" - Grigore
Alexandrescu
b) creaţii proprii & recitare:
Constantin Mariana - ,,Primavara"
Craus Andrei - ,,Primavara"
Constantinescu Daiana - ,,Mama"

Şcoala Dimitrie Anghel  Corneşti

Cultură generală 
- clasele  VI-VIII
Echipa 1 : Panțiru Gabriel, Tataru Mădălina, Văleanu Bianca,
Olariu Mădălina, Dumitriu Loredana
Echipa 2 : Soponariu Andra, Pădurariu Lăcrămioara,
Frecăţeanu Andreea, Frecăţeanu Alexandru, Lupu Roxana
- clasele  II-IV
Echipa 1 : Păduraru Mădălina, Diaconu Loredana, Gherasim
Bety, Dumitriu Adrian, Gherasim Laura
Echipa 2 : Păduraru Cătălina, Olariu Paul, Chirica Cristiana,
Horaicu Denis, Ghesim isabela
Dans popular:
Tataru Mădălina, Panţiru Doru, Pădurariu Lăcrămioara, Cocea
Robert, Văleanu Bianca, Vrînceanu Vali
Dans de societate - vals:
Văleanu Bianca - Panţiru Doru, Tataru Mădălina - Panţiru
Gabriel, Pădurariu Lăcrămioara - Cocea Robert, Vrînceanu
Vali - Anuşca Nicoleta
Dans modern:
Pădurariu Lăcrămioara, Tataru Mădălina, Văleanu Bianca,
Olariu Mădălina, Anuşca Nicoleta, Soponariu Andra,
Teodorescu Irina
Poezii:
Olariu Mădălina – Dușmancele de G. Coșbuc
Soponariu Andra – Arpagic de A. Blandiana
Dumitriu Loredana – Aprobarea de A. Blandiana
Vrînceanu Vali – Logică de G Coşbuc
Păduraru Mădălina – Mai am un singur dor
Dumitriu Adrian – Vara de N. Stănescu
Diaconu Loredana, Gherasim Bety – Vara
Gherasim Isabela – Acul şi aţa de T. Arghezi
Moldan Beatrice – Clasa zero e ceva

Școala Generala "col. Constantin Langa"

La concursul de cultură generală:
Clasele I-IV 
- O echipă formată din Mihalache Alexandra, Mihalache
Mihai, Molocia Ioana, Cazacu Vlad Aghițulesei Claudiu
Clasele V-VIII  
- echipa1. formata din Arvinte Alexandra, Lupu Andra,
Molocia Daniela, Avădanei Bianca, Mihăilă Constantin;
- echipa 2 formată din Irimia Andreea, Molocia Andreea,
Chiriac Corina, Olaru Claudia, Putinică Ilie
Școala Miroslava va mai participa cu o piesă de teatru
intitulată "Peștișorul de aur", piesă cu care elevii au luat premii
la alte concursuri școlare și vor mai participa la concursul de
poezie prin: Timofte Gabriel Narcis, clasa a II-a A, cu poezia
"Bivolul și coțofana" de George Topârceanu, Dăscălița Claudia
și Dăscălița Loredana clasa a III - a cu poezia "Dialog despre
anotimpuri" și Mocănașu Iuliana cu poezia "Acceleratul" de
George Topârceanu.
Vor mai participa 10 copii la concursul de dansuri populare.

Lista străzilor care vor fi asfaltate
până la sfârşitul acestui an

Străzi care vor fi asfaltate în următorii trei ani
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* interviu cu Mihai
Tanana, consilier
local din Voroveşti

Născut în zodia Balanţei,
pe 10 ocombrie 1946 şi
crescut în Voroveşti, într-o
familie cu 8 copii, nea
Mihai Tanana e, cum s-ar
zice, un băştinaş sadea, un
om al locului, pentru că tot
aici şi-a făcut casă şi locu-
ieşte cu soţia, Maria
Tanana. Împreună cu ea are
doi copii – Mihai şi Mihaela
– fiecare, om serios la casa
lui, la rândul lor cu copii
mari. Nu prea le are el cu
politica şi nici nu-i place să
facă politică, dar a intrat în
Consiliul Local cu intenţia
de a face ceva pentru consă-
tenii din Voroveşti. A lucrat
şi în construcţii, a fost şi
operator chimist, treizeci şi
doi de ani a făcut naveta, pe
jos, de acasă până la
Antibiotice şi înapoi. Apoi
s-a îmbolnăvit şi a ieşit la
pensie de pe postul de pom-
pier. Mihai Tanana a mai
fost consilier local pe vre-
mea primarului Bîrligă, la
PDSR, dar când a venit
Lăpuşneanu la Primărie a
făcut un pas înapoi că nu se
înţelegea deloc cu el. “M-
am hărţuit cu Lăpuşneanu
toate cele trei mandate care
le-a avut, apoi când a candi-
dat Niţă am intrat în echipa
lui”.

“Nu m-am înţeles cu
Lăpuşneanu”

Reporter: Dar de ce nu
v-aţi înţeles cu Lăpuş-
neanu?

Mihai Tanana: Eeee, e o
poveste veche, cu un hectar
de pământ de pe deal pe
care l-am moştenit de la tata
şi nu voia în ruptul capului
să mi-l dea. Stătea cu titlul
în sertar iar eu tot băteam
drumuri pe la Primărie să-
mi cer dreptul... iar el mă tot
plimba de la o uşă la alta. Şi
stătea cu titlul în sertar!
Cred că ar fi vrut să i-l vând
lui pe nimica, cum a mai
făcut el şi cu alţii, dar eu nu
puteam să fac asta nici să fi
vrut, că pământul nu era
numai al meu. Am fost opt
fraţi de toţi şi cu toţii aveam
drept la pământul ăla.

Rep.: Şi până la urmă l-
aţi luat?

M.T.: L-am luat, da' foar-
te greu...

Rep.: Aţi revenit la
Consiliu în 2008?

M.T.: Da. Dan Niţă era
viceprimar la vremea aia,
când m-a tras deoparte şi m-
a întrebat dacă nu vreau să
merg cu el în alegeri. Nu
prea mă cunoşteam eu cu el
şi mi se părea cam aspru,
parcă prea milităros, dar m-
am mai sfătuit şi eu cu unul
cu altul şi-n cele din urmă
mi-am zis că dacă merg cu
el aş putea face ceva pentru
oamenii din Voroveşti, că
tare mai sunt necăjiţi. Am
făcut bine, că până la urmă
Dan Niţă a ieşit primar apoi
au început să se vadă lucruri
bune şi la noi prin sat...

Drumurile - principala
problemă

Rep.: În primul rând s-a
pus asfalt...

M.T.: S-a pus şi mă
bucur mai ales că s-a pus
până sus aicea, la biserică.
Ştii cum era pe aici înainte?
Te apuca jalea să vezi femei
urcând dealul în noroi...
Acum e altă treabă, e mult
mai bine!

Rep.: Şi ce-ar mai trebui
făcut cu precădere pentru
oamenii din Voroveşti?

M.T.: Drumuri, domnu'
ziarist, că dacă n-ai dru-
muri, nu ai făcut nimic!
Drumurile-s marea proble-
mă la noi. Nu zic, e bine că
s-a asfaltat în centrul satu-
lui, dar încă mai avem nişte
uliţe prin care nu se poate
urca cu maşina, că de la ploi
s-au făcut mai mult şanţuri
şi nu se poate urca decât pe
jos sau cu căruţa. Barem o
lamă să băgăm pe acolo să
le mai îndreptăm. Uite, dacă
vreau să mă duc pe la Ion
Boja (Mutihac – n.r.) mi-e
ruşine să mă uit în ochii lui
că i-am tot promis că facem
drum şi pe acolo, pe la el,
dar uite că n-am mai apu-
cat...

Biserica din Voroveşti
are nevoie de reparaţii

Rep.: Poate că n-au fost
nici bani. Dacă sunteţi în
Consiliu ştiţi foarte bine
care sunt priorităţile...

M.T.: Ştiu, cum să nu
ştiu, dar nu-i chiar aşa. Dacă

stai cuminte în banca ta nu
prea te bagă lumea-n seamă,
dar dacă eşti cu gura mare
altfel merge treaba...

Rep.: Cum aşa?
M.T.: Păi, uite, la cimitir

în Brătuleni unde-i Iftimie
Gheorghiţă consilier s-au
pus neoane şi n-am zis
nimica atunci. S-a votat şi s-
au pus chit că nu ştiu la ce le
trebuie morţilor de acolo
noaptea neoane, ca să vadă
în cimitir... Apoi când am
spus că la biserica din
Voroveşti trebuie refăcută
instalaţia electrică, că-i de
pe vremea lui Ceauşescu şi
nu mai face faţă - ferească
Dumnezeu, mai ia biserica
foc de la un scurt ceva, cum
era să păţesc mai deunăzi
când am vrut să sudez gar-
dul! - primul care a sărit cu
gura a fost tot Gheorghiţă,
că ia să nu mai dăm bani la
biserici că şi-aşa dăm prea
mult. Adică cum vine asta?!
Eu nu zic să nu faci la
Brătuleni sau în altă parte,
dar şi biserica din Voroveşti
are problemele ei, că e
veche şi trebuie consolidată.

Rep.: Am văzut că sun-
teţi foarte ataşat de biserică
şi cimitir...

M.T.: D-apoi ce să-i faci,
suntem un sat îmbătrânit,
numai babe şi moşnegi,
mulţi oameni necăjiţi, cu
probleme de sănătate, cu
bani puţini... ce să-i faci...
Mulţi mor şi atunci vrei, nu
vrei, ai treabă cu biserica şi
cimitirul poate mai mult
decât prin alte părţi. Eu m-
am implicat cât am putut şi
am contribuit cu cât mi-a
fost dat. Mă bucur că am
fost auzit şi Primăria
împreună cu Consiliul
Local au fost de acord să
facem un schimb de teren
cu o cumătră de-a mea ca să

extindem cimitirul, fiindcă
era nevoie de această extin-
dere. Dar mai avem mult de
lucru aici. Ar trebui băgată
o lamă ca să nivelăm terenul
din spate şi să mai curăţăm
locul. Chiar vreau să le mul-
ţumesc primarului Niţă şi
viceprimarului că m-au aju-
tat de mi-au dat un băiat cu
un utilaj de a scos cioatele
astea din gard, că singur nu
reuşeam în veci! Aşa am
reuşit de am pus şi gardul
ăla nou, din plasă. Mai
rămâne să refacem instalaţia
electrică de la biserică şi ce-
o mai fi, după cum sunt şi
posibilităţile.

Haznaua din vale tre-
buie reamenajată

Rep.: Dar în afară de dru-
muri, ce-ar mai trebui făcut
în Voroveşti?

M.T.: Apa, dacă se poate
trage, şcoala care văd că a
început şi nu se mai termi-
nă. Am înţeles că firma care
a început lucrările a dispărut
şi nu mai e de găsit, dar va
trebui făcut cumva să termi-
năm şi şcoala. Ar mai fi haz-
naua din vale, care trebuie
amenajată şi ea...

Rep.: Nu cumva voia
Cojocaru să facă acolo un
parc?

M.T.: Ba da, dar nu prea
văd cum să faci parc acolo,
că suprafaţa de teren de
acolo e cam mică pentru aşa
ceva. Dar ideea lui
Cojocaru totuşi nu a fost
rea. Acolo trebuie amenajat
ceva că vine multă lume la
izvorul ăla şi ia apă. Ar tre-
bui schimbată măcar ţeava
de la hazna că are acuşi o
sută de ani de când e pusă
acolo.

Rep.: Din câte ştiu, apa
de acolo nu-i bună de băut,

că-i cu nitraţi şi nitriţi. Cel
mult animalele să se mai
adape de acolo...

M.T.: Da şi dacă omul
vine să ia apă de acolo ce
poţi să-i faci?

Rep.: Să-i spui să nu
mai ia că-i otrăvitoare!

M.T.: N-ai cu cine vorbi,
că de-acolo ia lumea apă
dintotdeauna, de când se
ştie izvorul ăla...

Rep: Apa e o problemă
cam peste tot în
Miroslava...

M.T.: Aici, la Voroveşti,
nu ar fi o problemă chiar aşa
de mare, că avem un bazin
pe deal, la Condrea. Dacă s-
ar lărgi bazinul, să fie de
capacitate mai mare, s-ar
rezolva problema apei la
toţi. Mai năcăjiţi cu apa sunt
oamenii din Brătuleni care
chiar nu au apă acolo. Au
nişte fântâni aproape de
Bahlui şi mai scot apă de
acolo, dar în perioade de
secetă, cum a fost şi anul
trecut, e vai de capul lor. La
ei trebuie tras apă şi din câte
ştiu există posibilitatea să se
înţepe în conducta de la
Deplhi.

“La ce să ţii un islaz
doar pentru câteva
vite?”

Rep.: Că tot am ajuns la
Delphi, ce părere aveţi de
parcul industrial pe care
vrea să-l facă acolo
Consiliul Judeţean în par-
teneriat cu Primăria şi
Consiliul Local Miroslava?

M.T.: Nu ştiu ce să zic,
că eu nu sunt din zonă şi nu
mă afectează în niciun fel.
Nici nu mă pricep la afaceri,
că eu sunt om simplu, care
am muncit o viaţă întreagă
şi acum sunt pensionar. Dar
sunt destui consilieri din

zona aia care pot să-şi dea
cu părerea şi-s şi mai tari în
clanţă decât mine. Uite,
Costică Mertic, care-i din
Uricani, Ilie Apostol şi Ilie
Costin, care-s tot din
Uricani, Iftimie Gheorghiţă,
care-i din Brătuleni... ei
cunosc foarte bine situaţia
de acolo şi oamenii. Pe
mine dacă mă întrebi o să-ţi
zic că dacă pe islazul ăla
erau cu mulţi ani în urmă
trei mii de vite iar acuma pe
toloacă mai pasc doar vreo
35 o să-ţi zic că e păcat de
pământul ăla să nu faci
nimica pe el. Ce rost are să
ţii atâtea hectare islaz doar
pentru câteva vite care vin
să pască acolo? Dar, cum
spuneam, sunt alţi consilieri
mult mai în temă decât mine
care ar putea să ia o decizie
corectă acolo.

Probleme multe, bani
puţini

Rep.: Am înţeles. Deci în
linii mari, la Voroveşti e
nevoie de drumuri, apă, de
terminat şcoala, de amena-
jat haznaua din vale, de
consolidat biserica şi de
extins cimitirul...

M.T.: Cam astea-s... Mai
multe nu ai ce face, că satul
e plin de oameni necăjiţi şi
săraci. Unii dintre ei nici nu
se pot deplasa nici cât să-şi
ia medicamentele. Din pen-
sie nu prea se descurcă fiin-
dcă mulţi au lucrat la CAP
şi au ieşit cu o pensie mini-
mă...

Rep.: Dar cât e o pensie
de CAP-ist?

M.T.: Nevastă-mea are
pensie de la fostul CAP şi
primeşte 350 lei/lună. Te
întreb şi eu ce poţi să faci cu
banii ăştia? Noroc că pensia
mea e mai mare. Primesc
999 lei lunar, dar ne e greu
şi aşa. Dar ce să zici de alţii
care n-au nici atâta? Vai de
capul lor... trebuie să facem
cumva să-i mai ajutăm şi pe
oamenii ăştia năcăjiţi, că
singuri nu se pot descurca.

Rep.: Mulţumesc pentru
interviu.

M.T.: Doamne ajută! Şi
vreau încă o dată să le mul-
ţumesc primarului şi vice-
primarului că au ajutat să
mai facem una alta pe la
biserică.

A consemnat 
Florin Antohi

„Sunt mulţi oameni năcăjiţi în Voroveşti.
Ar trebui să facem ceva şi pentru ei, că
singuri nu se pot descurca”
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Sfântul şi marele Profet Ilie, acest
înger întrupat în carne ce a primit de la
Dumnezeu puterea de a deschide şi
închide cerurile, era de origine din
Tesvi în Galaad. Tradiţia apocrifă,
care a transmis aceste detalii despre
naşterea Profetului, precizează că el
era din tribul lui Aaron şi deci era
Preot. Dar nu se găseşte nicio urmă
despre acestea în relatarea Scripturii
pe care o rezumăm în cele ce urmează.

Se spune că la naşterea sa tătal său
a văzut oameni îmbrăcaţi în alb înve-
lindu-l în scutece de foc şi, dându-i
numele, i-au dat să mănânce o flacără,
simbol al râvnei pentru Dumnezeu
care l-a mistuit de-a lungul întregii
sale vieţi. Încă din copilărie, ţinea
strict toate poruncile Legii şi se ţinea
în permanenţă în faţa lui Dumnezeu
printr-o feciorie indiferentă, post neîn-
cetat şi rugăciune arzătoare, care îi
făcură sufletul ca focul şi făcură din el
modelul vieţii mănăstireşti.

Pe vremea când Ahab a urcat pe
tronul regatului din Nord, aflat în
schismă înca din vremea lui
Ieroboam, lipsa de pioşenie şi depra-
varea  predecesorilor săi ajunse la
culme. încurajat de soţia sa, respingă-
toarea Izabel, el îi persecutăa pe
Profeţi şi pe toţi oamenii rămaşi cre-
dincioşi lui Dumnezeu şi se închină
idolilor Baal şi Astarte. Profetul Ilie se
duse atunci la rege şi-i spuse:
"Domnul e viu, Dumnezeul
Armatelor, Dumnezeul lui Israel, în
faţa căruia stau astăzi! Nu, nu va fi în
aceşti ani nici rouă nici ploaie, decât
prin cuvânt din gura mea!". La cuvin-
tele Profetului o secetă groaznică se
abătu atunci, ca febra, asupra pămân-
tului: totul fu secat, devastat, ars; băr-
baţii, femeile, copiii, animalele
domestice şi animalele sălbatice, toate
mureau din lipsa hranei, izvoarele
secau, plantele se ofileau şi nimic nu
scăpa urgiei îngăduite de Dumnezeu,
cu speranţa că foametea va face pe
poporul lui Israel să se căiască şi să se
întoarcă la credinţă.

Din porunca lui Dumnezeu,
Profetul, acoperit cu o piele de oaie şi
înveşmântat cu piele de viţel, părăsi
ţinutul lui Israel şi se duse la râul
Chorrath (Kerrith), aflat dincolo de
Iordan (după tradiţia bisericească, în
acest loc a fost ridicată apoi mănăsti-
rea Hozeva, care mai există şi astăzi,
şi unde a trăit şi sfântul Ioan Iacob
Hozevitul). Se adapă cu apa cascadei
iar Domnul îi trimise corbi – păsări pe
care evreii le considerau impure şi
care aveau reputaţia unei mari cruzimi
faţă de progeniturile lor - pentru a-i
duce pâine dimineaţa şi carne seara,
ca să trezească în profet mila pentru
poporul care suferea. Când cascada
secă şi ea, Dumnezeu îşi trimise sluji-

torul său la Sarepta din Sidon, lăsân-
du-l să vadă de-a lungul drumului
efectele dezastruoase ale secetei, pen-
tru a trezi încă o dată în el mila. Ilie
ajunse la o văduvă săracă, păgână,
care aduna lemne pentru a coace pâine
pentru ea şi fiul sau. În ciuda sărăciei
în care se afla, ea puse înainte de toate
datoria ospitalităţii şi îndată ce
Profetul i-o ceru, ea îi pregăti o pâine,
cu făina şi uleiul pe care le mai avea.
Primi fără întârziere răsplata ospitali-
tăţii sale: la cuvântul Profetului, cova-
ta sa cu făină şi urciorul său cu ulei nu
se mai goliră până la revenirea ploii.
Trecuseră câteva zile de când Ilie era
găzduit la această văduvă când iată ca
fiul ei muri. Cum femeia, în durerea
ei, îl acuza pe omul lui Dumnezeu că
ar fi adus nenorocirea asupra casei ei,
Ilie îl luă pe copil, îl urcă la etaj acolo
unde locuia el şi după ce a suflat de
trei ori asupra trupului neînsufleţit
chemându-l cu strigăte puternice pe
Dumnezeu, el îl înapoie pe tânărul
băiat viu mamei sale, profeţind astfel
învierea morţilor.

Seceta îşi abătuse nenorocirea
peste tot ţinutul de peste trei ani şi
mare parte din populaţie fusese deja
decimată; dar Dumnezeu, respectând
jurământul Profetului său, nu voia să
îşi arate mila mai înainte ca Ilie să fi
înţeles că el nu doreşte moartea păcă-
toşilor, ci întoarcerea lor la credinţă. Îl
trimise deci pe Profet la regele Achab,
pentru a-i anunţa că urgia avea în
curând să înceteze. Ilie se arătă în faţa
regelui care rămase surprins să îl vadă
venind, liber, pe cel pe care îl cautase
peste tot cu slugile sale şi îl invită să
adune pe tot poporul lui Israel pe
muntele Carmel ca martor al confrun-
tării sale cu cei 450 de profeţi ai lui
Baal şi cei 400 de profeţi ai pădurilor
sacre întreţinuţi de infama Izabel.
Când toată lumea fu adunată, Ilie zise
falşilor profeţi: "Până când veţi şchio-
păta în genunchi? Dacă Domnul este
Dumnezeu, mergeţi după el! Dacă
este Baal, atunci duceţi-vă la el!". El
ceru ca doi tauri să fie pregătiţi pentru
sacrificiu şi să fie aşezaţi pe rug, dar
fără să aprindă focul şi îi lăsă pe falşii
profeţi să aducă primii sacrificiul.
Aceştia îl invocară cu strigăte pe Baal,
tăindu-şi carnea, din zori pâna în
seară, dar n zadar. Ilie râdea de ei,
încurajându-i să strige mai tare, de
teamă că zeul lor să nu fi adormit sau
să nu fie ocupat cu alte treburi. La
venirea serii, Profetul înalţă un Altar
cu 12 pietre, reprezentând cele 12
seminţii ale lui Israel, săpă un şanţ
larg în jurul Altarului, pe care pusese
taurul jupuit de piele, şi porunci să fie
vărsată, în trei rânduri, apă din belşug
peste victimă, astfel încât să se umple
şanţul. Apoi adresa spre cer un strigăt

puternic, invocându-l pe Dumnezeul
lui Abraham, lui Isaac şi al lui Iacov.
Pe data coborî foc din cer, devorând
jertfa, lemnul şi apa. Tot poporul căzu
atunci cu faţa la pământ strigând: "Cu
adevărat Domnul este singurul
Dumnezeu!". Din porunca lui Ilie, fal-
şii profeţi fură prinşi şi omul lui
Dumnezeu le tăie beregata cu proprii-
le sale mâini la râul Cison. El îl anun-
ţă apoi pe Achab că seceta avea în
curând să înceteze, apoi urcă în vârful
Carmelului şi, plecându-se asupra
pământului, cu capul între genunchi şi
mintea adunată în inimă, începu să se
roage. De şapte ori trimise pe slujito-
rul său să privească orizontul, în
direcţia mării, iar a şaptea oară un
norişor îşi făcu apariţia, cerul se întu-
necă şi ploaie căzu din belşug, răspân-
dind pe pământ binecuvântarea
cerească.

Când regina Isabel află de masa-
crul profeţilor săi, se enervă cumplit şi
se jură să se răzbune. Ilie, care nu se
temuse de mulţimea falşilor profeţi, fu
părăsit de harul lui Dumnezeu şi
cuprins de laşitate se ascunse în
Bersabeea în pământul lui Iuda.
Epuizat de cât mersese în pustiu, se
aşeză la umbra unui copac şi îi ceru lui
Dumnezeu să îi ia viaţa înapoi. Un
înger al Domnului i se arătă atunci cu
o pâine şi un ulcior de apă. Acest aju-
tor dumnezeiesc îl făcu să îşi reîm-
prospăteze forţele şi putu să meargă
40 de zile în pustiu, pâna la muntele
lui Dumnezeu, Horeb (vârful muntelui
Sinai, pe acelaşi loc unde Dumnezeu i
se aratase lui Moise, cf. Exod 33).
Intră în adâncul stâncii în care se
ascunsese în trecut Moise şi
Dumnezeu îi vorbi noaptea. Ilie răs-
punse: "Sunt plin de sârguinţă pentru
Domnul atot-puternic căci fiii lui
Israel au părăsit legamântul Tau, au
doborât Altarele tale şi Ţi-au ucis
Profeţii, am rămas singur iar ei încear-
că să îmi ia viaţa". Dumnezeu îi
porunci să iasă şi să stea pe munte
pentru a-l vedea. Se făcu atunci o fur-
tună puternică, munţii fură despicaţi
iar stâncile sparte, dar Domnul nu era
în furtună ; iar după furtună, un cutre-
mur, dar Domnul nu era în cutremur ;
un foc, dar Domnul nu era în foc.
După foc se auzi o adiere uşoară. Cum
o auzi, Ilie îşi ascunse faţa cu haina sa
şi se ţinu sub peşteră, căci Dumnezeu
era în adierea uşoară. Domnul îi spuse
că, departe de a fi singurul dintre
drepţi, alţi şapte mii de Israeliţi nu îşi
plecaseră genunchii în fata lui Baal şi
îi porunci să se întoarcă pe acelaşi
drum pentru a unge pe Hazael ca rege
al Siriei şi pe Iehu ca rege al lui Israel,
apoi pe Elisei ca urmaş. Găsindu-l pe
Elisei ocupat cu aratul pământului cu
12 perechi de boi, Ilie îşi aruncă peste

el haina lui făcându-l discipolul său.
Regele Achab continua însă cu fap-

tele sale lipsite de pioşenie şi pusese
stăpânire pe viţa-de-vie a lui Nabot
din Yizreel , cerând - la sfatul lui
Isabel - ca acesta să fie omorât.
Profetul Ilie, care nu se mai manifes-
tase pentru o vreme, fu trimis de
Domnul în Samaria şi spuse regelui:
"Chiar pe locul în care câinii au lins
sângele lui Nabot câinii vor linge şi
sângele tău iar prostituatele se vor
lăfăi în sângele tău!". El mai spuse că
nefericirea avea să se abată peste toata
casa lui Achab, câinii aveau să sfâşie
trupul lui Isabel pe zidul din faţă de la
Yizreel. La aceste cuvinte, regele fu
cuprins de căinţă: îşi sfâşie hainele, se
îmbrăcă cu un sac şi ţinu post.
Domnul aproba pocăinţa lui şi anunţă
prin Profetul său că nu va da frâu liber
mâniei Sale decât sub domnia fiului
sau.

Achab muri la puţină vreme iar fiul
sau, Ohozias, om superstiţios, preluă
puterea. Căzând bolnav, trimise soli în
căutarea unui oracol pe lânga Baal
Zebud la Egron (Akkaron). Profetul
Ilie se prezentă în faţa solilor, anun-
ţând că regele nu se va mai scula.
Când transmisera acest mesaj, descri-
indu-l pe Profet, regele înţelese că era
vorba de Ilie şi trimise o armata de 50
de oameni pentru a-l aresta. Dar în
două rânduri, din porunca Profetului,
un foc coborî din cer şi îi mistui pe
soldaţi. Al treilea ofiţer îl rugă să îl
crute iar Ilie îl ascultă şi se duse la
rege, anunţându-i chiar el ca avea să
moară pentru că ceruse ajutor de la
falşii zei. Ohozias muri într-adevăr la
câteva zile iar fratele său Ioram deveni
rege al lui Israel. În timpul celor 12
ani ai domniei sale el suprimă cultul
lui Baal, dar nu făcu să înceteze păca-
tul lui Ieroboam care dăduse naştere
schismei în rândul poporului lui
Dumnezeu şi încurajase idolatria. De
aceea Dumnezeu abătu necazul asupra
casei sale şi îndeplini profeţia făcută
de Ilie în timpul lui Achab: Iehu luă
puterea în urma unei conspiraţii împo-
triva lui Ioram şi, intrând el în oraşul
Yizreel, Isabel fu omorâtă aruncată
din înaltul unei ferestre. Sângele său
se scurse pe zid iar câinii îi mâncară
trupul mai înainte ca ea să fi putut fi
îngropată.

Dupa 15 ani de profeţii, îndepli-
nind misiunea pe care i-o încredinţase
Dumnezeu, Ilie se duse de la Galgalla
Bethel, însotit de Elisei care nu voia
să îşi părăsească învăţătorul. De acolo
se dusera la Ierihon. Ajuns pe malul
Iordanului, Ilie îşi luă haina din piele
de oaie, o înfăşură şi lovi apele, care
se despărţiră pentru a-i lăsa să treaca
pe uscat. Când Elisei îi ceru să pri-
mească îndoită parte din harul său

profetic, Ilie îi răspunse: "Dacă mă vei
vedea pe când voi fi înalţat la cer, aşa
ţi se va da". Si pe când mergeau ei ast-
fel prin pustiu tăifăsuind, un car de foc
tras de cai scăpăratori apăru între ei.
Ilie urcă în car şi fu "ca" luat în cer
(Părinţii au subliniat că acest "car",
adăugat în versiunea Septantă arată că
Ilie nu a fost dus cu trupul la Cer, fapt
imposibil înainte de învierea şi înalţa-
rea Lui Hristos, dar că a scăpat morţii,
precum Enoh şi a fost reţinut de
Dumnezeu într-un loc necunoscut,
pâna în ultima zi), într-un rotocol, în
timp ce Elisei striga: "Părinte, Părinte,
carul lui Israel şi caii săi!". El luă
haina Profetului care căzuse peste el şi
lovind apele de două ori putu să tra-
verseze Iordanul, salutat de Fiii
Profetului care strigau: "Duhul lui Ilie
s-a lăsat asupra lui Elisei!".

Astfel înălţat în înălţimi cu trupul,
Profetul Ilie prefigura Înălţarea
Domnului Nostru Iisus Hristos iar
prin trimiterea hainei sale peste disci-
polul său, el vestea coborârea
Sfântului Duh în ziua Rusaliilor.

Reprezentant de vaza al ordinului
profetic ajuns prin râvna sa pe culmea
cea mai de sus a virtuţii, Ilie fu jude-
cat demn de a vedea faţă în faţă slava
Dumnezeului întrupat, alături de
Moise şi de cei trei Apostoli în ziua
Schimbării la faţă, care anunţa a doua
venire a Domnului Nostru Iisus
Hristos. Coborând de pe muntele
Taborului, discipolii îl întrebară pe
Domnul dacă Ilie trebuia să vina
înainte de învierea morţilor pentru a
pune toate lucrurile înapoi cum au
fost, după cum învaţă Profeţii. Hristos
le răspunse: "Ilie a venit deja şi ei nu
l-au cunoscut, ci l-au tratat după cum
au vrut ei", facând aluzie la Sfântul
Ioan Botezătorul care venise să pregă-
tească propria Lui venire, cu duhul şi
cu puterea lui Ilie. Aşa cum Ioan fu
Înaintemergătorul primei veniri în
trup a Fiului lui Dumnezeu, astfel Ilie
va fi, se crede, premergătorul celei de
a doua veniri, la sfârşitul veacurilor.
Tradiţia ecleziastă a văzut adesea în
cei doi martori, care vor muri în ulti-
ma luptă împotriva lui Antihrist
(Apocalipsa 11), pe Enoh şi Ilie, care
au fost păziţi de moarte în acest scop.

20 iulie - pomenirea suirii la cer,
cea de foc purtătoare, a Sfântului
Măritului Prooroc Ilie Tesviteanul

- nu se lucrează de teama pagubelor
(trăznete, ploaie, grindină).

- îl cinstesc mai ales cojocarii, stuparii
- se retează stupii, se duc faguri şi mere la
biserică spre binecuvântare şi se împart de
pomană.

- se culeg în zori plante de leac stropi-
te cu sânge de cocoş tăiat deasupra lor.

- se duc berbecii la berbecar.
- dacă tună vor fi merele şi alunele

viermănoase; dacă plouă, va ploua 20 de
zile.

- se ţine "Târgul de fete de pe Muntele
Găina" din jud. Alba.

- 20 iulie – Covasnav - Nedeea mocă-
nească "Sânt Ilie la români" - la care par-
ticipă şi un grup de tradiţii populare din
judeţul Sibiu.

- 20 iulie - Săcele - "Târgul feciorilor
de la Săcele" - manifestare tradiţională ce

se organizează anual de Sfântul Ilie

- Săcele - Sărbătoarea mocanilor de

Sânt Ilie - sâmbăta şi duminica în preajma

zilei de Sf. Ilie, în Poiana Angelescu

- 20 iulie – Polovragi - "Nedeea de la

Polovragi" - manifestare etnofolclorică şi

târg anual.

- 20 iulie – Fălticeni - "Şezătoarea" -

spectacol folcloric ce se organizează de

ziua Sfântului Ilie.

- 20 iulie - Bezdead, Găeşti

Datini şi obiceiuri de Sfântul Ilie



6 Cultură Mesagerul
Era spre începutul
veacului al XIX-lea,
pe când toată Europa
clocotea ca un cazan
pus la focul revoluţiei
industriale post-
napoeloniene, abia
burgezia începea să
se contureze, iar
tradiţia începea să
facă loc ştiinţei şi
progresului indus-
trial. Lucrurile erau
mai calme prin aceste
părţi unde timpul
curge mai lent. 

În principatele române,
aflate încă la cheremul Înal-
tei Porţi, boierii îşi vedeau
de ale lor, dar din prinosul
de avere nu ezitau să-şi tri-
mită odraslele prin lume, la
învăţătură. Cel mai la modă
era, fireşte, Parisul! Boierii
moldoveni nu aveau să facă
excepţie de la această regu-
lă, sau modă dacă vreţi, şi
aşa ajungem la o poveste,
pe cât de reală, pe atât de
frumoasă, a prinţului Mihail
Sturdza, făuritor de “şcoale
înalte” în Miroslava, cel
care avea să fie ultimul
domnitor fanariot pus de
Înalta Poartă la Iaşi şi care
avea să-l preceadă pe făuri-
torul micii uniri Alexandru
Ioan Cuza.

Institutul de
Educaţie pentru Fiii
de Nobili - moftul lui
Mihail Sturdza

Şcolit de tânăr pe la
Viena şi Paris, Mihail
Sturdza a fost un vizionar al
acelor vremi şi a intuit
importanţa educaţiei, ca
factor de progres într-o ţară
pe care avea să o conducă.
Totul a pornit de la un moft,
zic unii, sau de la grija de a
nu-i înfuria pe turci pentru
vădita orientare pro-occi-
dentală a Moldovei, aşa că
într-o bună zi a luat decizia
de a înfiinţa o şcoală pentru
cei doi fii ai săi: Dimitrie şi
Grigore. Acestora li s-a ală-
turat şi Mihail Kogălnicea-
nu – cel care avea să ajungă
mai târziu unul dintre făuri-
torii României moderne –
un puştan de 14 ani, botezet

de prinţ, dar bănuit că ar fi,
în realitate copilul din flori
al prinţului Mihail.
Adevărate sau nu, bârfele
pe seama micului Kogăl-
niceanu au trecut pe lângă
urechile prinţului nebăgate
în seamă.

Băiatul a fost primul
înscris în registrele Institu-
tului de Educaţie pentru Fiii
de Nobili din Miroslava,
instituţie de învăţământ care
avea să pună bazele învăţă-
mântului agricol modern
din România de mai târziu.
Disciplinele predate aici
erau cu precădere ştiinţele
agricole – lucru dealtfel
firesc în contextul în care la
acea vreme baza economică
a Moldovei era agricultura,
ştiinţe biologice şi econo-
mie.

Prima dragoste a lui
Mihail Kogălniceanu,
o nemţoaică

Şcoala a debutat la 24
octombrie 1831, în conacul

de la Miroslava, care a fost
cumpărat de familia Sturdza
de la boierul Alecu Balş.
Fostă reşedinţă boierească,
aflată la mică distanţă de
Iaşi, clădirea de la
Miroslava (ridicată la 1796
din ziduri de piatră şi cără-
midă, groase de un metru! -
n.r.)  împreună cu anexele ei
a adăpostit o şcoală de mare
moft, aici fiind chemaţi să
predea profesori reputaţi din
Franţa, Italia şi Germania,
precum profesorul de ştiinţe
naturale Baiardi (ai cărui
descendenţi încă mai trăiesc
în Iaşi – n.r.), sau profesorul
Hening. Cu acesta din urmă
există chiar o legendă cum
că neamţul ar fi adus cu el la
Miroslava, o fiică, pe care
Kogălniceanu obişnuia să o
mai înghesuie prin parcul
englezesc din spatele con-
acului. Dragostea s-a consu-
mat aprig până într-o zi
când fata a băgat groaza în
el înţepând cu ace o păpuşă
improvizată, cu chipul lui.
Temându-se de vrăji şi alte
prostii de genul ăsta,
Kogălniceanu i-a dat pace.

Prima şcoală 
superioară de ştiinţe
agricole în limba
română

Cursurile Institutului
pentru fiii de nobili au fost
gratuite doar pentru cei doi
fii ai prinţului, Dimitrie şi
Grigore Strudza şi finul
prinţului, Mihail Kogăl-
niceanu. Toţi ceilalţi stu-

denţi, pentru a se înscrie,
trebuiau să plătească 2000
de napoleoni pe anul de şco-
larizare. Suma nu era la
îndemâna oricui, cu aceşti
bani putând fi cumpărate
250 hectare de pământ. Aşa
se facă că la Institutul pen-
tru fiii de nobili s-a înscris
crema aristocraţiei Moldo-
vei. “Disciplinele care se
predau aici era mai mult cu
caracter tehnic şi alese în
aşa fel încât absolvenţii şco-
lii să fie capabili să admi-
nistreze cât mai eficient
posibil moşiile pe care le
aveau. Practic, acest institut
poate fi considerat prima
şcoală agricolă din Româ-
nia, cu predare în limba
română. Mai era la acea
vreme o şcoală similară în

Arad, dar acolo se preda în
ungureşte”, povesteşte prof.
Constantin Bunea, custode-
le muzeului.

Kogălniceanu şi-a
trădat mentorul

Institutul de Educaţie
pentru Fiii de Nobili a func-
ţionat până în 1834, când
cei trei protejaţi ai prinţului
Sturdza absolvă şcoala şi
din acel moment interesul
acestuia cade. Fiii acestuia
pleacă la studii în străinăta-
te şi cariera lor are o evolu-
ţie cumva diferită. Dimitrie
Sturdza va ajunge profesor
universitar - el este cel care
va scrie primul tratat despre
creşterea cailor de rasă, în
româneşte. Iar Grigore

Sturdza, poreclit şi Viţelul –
fiind un om voinic, foarte
puternic – urmează o carie-
ră militară şi ajunge general
în armata otomană.

Fascinat de marile schim-
bări care aveau loc în
Europa, Kogălniceanu ur-
mează o carieră politică şi se
numără printre cei care au
pus bazele revoluţiei de la
1848. Inevitabil, survine
momentul trădării mentoru-
lui său, Mihai Studza, împo-
triva căruia unelteşte pentru
a-l da jos de pe tron, ca să
aducă Moldova în rând cu
Europa. Cei doi fraţi Sturdza
află de urzelile lui
Kogălniceanu îndreptate
împotriva lui Mihail Studza
şi-l fugăresc prin tot Iaşul ca
să-i vină de hac. Nu reuşesc

Palatul Sturdza - vatra 
învăţământului superior 
din România

Istoria mai puţin cunoscută a comunei Miroslava



iar Grigore Sturdza, cel care
urma să preia tronul de la
Mihail, pierde competiţia în
faţa colonelului Alexandru
Ioan Cuza, care avea să fie
primul domn al Principatelor
Române Unite.  

Borangicul de
Miroslava, prima
dovadă de 
emancipare 
naţională

Casa din Miroslava rede-
vine reşedinţă particulară a
familiei Sturdza până în
1865, cînd în Galata
Miroslavei ia fiinţă prima
şcoală sericicolă, sub îndru-
marea lui Vitilimescu
Constantin, a cărui fiică,
căsătorită Mironeanu, devi-
ne ulterior principalul furni-
zor de mătase naturală al
Casei Regale din România.
Fascinată de calitatea boran-
gicului realizat aici, Casa
Regală se implică într-un
proiect care avea să introdu-
că rapid cultura dudului şi a
viermilor de mătase în
Moldova Centrală. La conac
ia fiinţă prima fabrică de
mătase naturală din ţară. Se
aduc utilaje, se aduc specia-
lişti şi toate aceste investiţii
încep să dea roade.

În 1867 România este
prezentă la Paris pentru
prima dată ca ţară europea-
nă, cu un stand dedicat
numai ei, deşi se afla în con-
tinuare sub stăpânire otoma-
nă. Cu borangicurile prezen-
tate aici, fabrica de mătase
naturală de la Miroslava
obţine o meritorie medalie
de bronz la Expoziţia
Universală de la Paris. Iia
românească şi frumuseţea
modelelor ei au făcut încon-
jurul lumii. “De ce este aşa
de important acest moment?
Pentru că a fost prima dova-
dă de emancipare europeană
a industriei locale româ-
neşti. Fireşte că Înaltei Porţi
nu avea să-i placă acest
lucru, acest gest, care a fost
precedat de altele, a contri-

buit la consolidarea senti-
mentului naţional ce avea să
ducă ulterior la obţinerea
Independenţei şi desprinde-
rea noastră definitivă de
turci”, povesteşte profesorul
Bunea.

Prima şcoală agrico-
lă secundară, finan-
ţată de stat

Şcoala de sericicultură
de la Miroslava a dat fali-
ment în 1913. În 1867, prin
decret al Regelui Carol I, la
30 august se înfiinţează în
Galata Miroslavei Iaşi şi la
Balta Verde Craiova, două
şcoli secundare de agricul-
tură, echivalentul liceelor
agricole din zilele noastre.
Fiecare unitate de învăţă-
mânt a primit câte 300 de
hectare de teren de la stat în
folosinţă. Cu acest prilej, la
Miroslava se înfiinţează o
grădină botanică, o pepinie-
ră, ateliere de producţie în
care au fost aduse unelte
agricole şi utilaje de cea mai
bună calitate, importate din
Germania şi un atelier de
prelucrare a lemnului. Se
aduce chiar şi un grup elec-
trogen. Şcoala este prevăzu-
tă cu internat iar absolvenţii
de aici primesc calificarea
de administrator de fermă
agricolă. La acea vreme,
România era în continuare o
ţară eminamente agricolă
iar Casa Regală a intuit că
pentru o exploatare judi-
cioasă a marilor plantaţii şi
practicarea unei agriculturi
competitive va fi nevoie de
specialişti. Şcoala de la

Miroslava a fost prima
şcoală agricolă secundară
finanţată de stat.

Prinţesa Olga
Sturdza şi Societatea
pentru Ocrotirea
Orfanilor de Război  

A urmat primul război
mondial, cu tot ce a însem-
nat el. Rezidentă în conacul
de la Miroslava, prinţesa
Olga Sturdza se hotărăşte că
spaţiul de acasă e mult prea
mare pentru nevoile sale
personale, Aşa că hotărăşte
să înfiinţeze în palatul
părinţilor ei un orfelinat al
copiilor eroilor căzuţi în pri-
mul război mondial şi
cazează aici 340 de orfani.
Pe modelul orfelinatului de
aici ia fiinţă Societatea pen-
tru Ocrotirea Orfanilor de
Război. Sub înaltul patronaj
al Casei Regale din
România şi al Reginei
Maria, se înfiinţează încă
270 de instituţii similare în
toată ţara, copiii adăpostiţi
aici având asigurat un aco-
periş deasupra capului,
hrană şi educaţie. “Ca să vă
daţi seama de amploarea
acestui proiect pot spune,
fără teama de a exagera, că,
la vremea ei, Olga Sturdza a
făcut pe banii şi puterea ei
pe programe sociale, cât nu
a făcut niciun program
european acuma. Copiii
adăpostiţi aici aveau, casă,
masă plus bani la absolvire.
Şefii de promoţie, care se
căsătoreau cu o fată de la o
şcoală similară din sistem
primeau din partea prinţesei

Olga Sturdza un car cu boi,
grapă, vacă, plug şi discuri
plus o sumă de bani şi teren
pe care să-l lucreze. Pe
modelul acestei şcoli s-au
făcut instituţii similare în
toată România, de la
Cetatea Albă, la Satu Mare
şi de la Dorohoi până la
Craiova, iar tot personalul
didactic implicat în acest
proiect venea să se instru-
iască aici, la noi”, mai
povesteşte profesorul
Bunea, custodele muzeului
Sturdza. Preşedinta
Societăţii era Regina Maria
iar Olga Surdza a fost vice-
preşedinte.

Apoi au venit ruşii...

Din 1918 până în 1936
aici avea să fie şi Şcoală
Agricolă pentru băieţi, pri-
mind ca teren de exploatare
didactică o suprafaţă de 180
hectare teren şi aici se for-
mează specialişti în agricul-
tură până la venirea ruşilor,
care bombardează casa. Din
conac au început să dipară
toate, începând cu arhiva şi
terminând cu obiectele de
uz casnic. Apoi ce a mai
rămas au luat sătenii şi casa
a rămas în paragină. Abia în
1953, prin hotărâre de
guvern, pământul şcolii a
fost preluat de IAS Bucium,
iar Liceul Agricol care se
înfiinţează aici rămâne doar
cu terenul de sub clădiri.
“Abia în 1996 am reuşit să
obţin prin Hotărărâre de
Guvern de la statul român
107 hectare pentru şcoală,
după multă, foarte multă

alergătură pe la Bucureşti şi
înapoi”, povesteşte profeso-
rul Constantin Bunea, cus-
tode al muzeului şi fost
director al Liceului “Mihail
Kogălniceanu” din
Miroslava.

Călătorule, care ai
drum pe aici, intră,
nu te codi!

La momentul actual,
Liceul cu profil agricol din
Miroslava se zbate să păs-
treze tradiţia celei mai vechi
şcoli cu profil agricol din
România, cu resurse limita-
te şi un buget de criză. Peste
clădirea cu o istorie atât de
frumoasă, anii s-au aşternut
şi au săpat în pântecele ei
crăpături adânci. Pământul
s-a tasat şi pereţii cer cu dis-
perare lucrări de consolida-
re. Paturile de fier în care au
dormit cândva elevi au dis-

părut, dar locul lor a fost
preluat de vitrine. Şi e bine
aşa! Casa nu mai are nici pe
departe strălucirea de altă-
dată, dar imediat ce te apro-
pii de conac, simţi, dincolo
de cuvinte, că aici ai putea
găsi ceva deosebit. Trebuie
doar să deschizi uşa. Nu
căuta la pereţii crăpaţi şi
izul de mucegai, ci aruncă
un ochi peste exponatele de
aici şi ai să vezi numai rari-
tăţi: cămăşi de borangic,
haine populare ţesute cu
mare migală, la mână,
manuale scrise de mână,
cum se făceau la 1800, arme
de altă dată, oale şi cioburi
vechi de peste 5000 de ani,
scoase la iveală tot de prin
zonă. E ca şi cum ai deschi-
de o poartă a timpului pen-
tru a trăi, fie şi pentru câte-
va minute, în alte vremi...

Florin Antohi   
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Pentru doritorii de mişcare şi pasionaţii
de sport, Sala Polivalentă Miroslava este
deschisă,  zilnic, în afara programelor
competiţionale sau şcolare, între orele 10 –
20. Taxele de închiriere sunt următoarele:

- fotbal sală, handbal, baschet - 100
lei/ora

- tenis de masă – 10 lei/ora
- tenis de câmp – 40 lei/ora

Cei care încheie contracte de închiriere
pe minim 3 luni beneficiază de o reducere
de 20% din preţ iar plata se poate achita pe
luna în curs, la începutul lunii. 

Accesul cu băuturi alcoolice sau fără
echipament adecvat este strict interzis!

Pentru detalii suplimentare, sau rezer-
vări, sunaţi la tel. 0751-251.512 (Vasilache
Adrian).

Sport la preţuri
accesibile

Firma Roxy Com Man anunţă posesorii de
autoturisme din Miroslava şi împrejurimi că a 
deschis o spălatorie auto, în Balciu, peste drum 
de Primăria Veche, colţ cu strada care duce 
spre Valea Adâncă. Preţul unei spălari complete,
interior/exterior este de 15 lei.

Roxy Com Man mai prestează servicii de 
vulcanizare, echilibrat roţi, schimb cauciucuri, 
la preţuri ce bat orice concurenţă!

Spălatorie auto
şi vulcanizare

• 40 lei schimb complet cauciucuri
+ echilibrat R13

• 50 lei schimb complet cauciucuri 
+ echilibrat R14, R15, R16

• 60 lei schimb complet cauciucuri 
+ echilibrat R18, R19, R20

Vă aşteptăm!


