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TraditiaJ punte de . 
I~atura mtre trecut 
si viitor la Festivalul 
Concurs 11Jot ~i cant 
la Breaza · 

~e culturale 
de Valoare la Breaza: 
muzici, film, teatru 

Cititi in pagina 8 

Un nou inceput 
pentru elevh brezeni 

Clopotelul a anuntat luni, 13 sep
tembrie 2021, pentru copiii din Brea

. za ~i cartierele sale, inceputul unui 
nou an ~colar, inceputul unei toamne 
frumoase. 

Cititi in pagina 3 

Haine noi pentru dif erite 
locuri din Breaza 

Zona Giril Breaza, strada Oituz sau Strada Frunzelor au primit 
un nou asped,. modemizat. Detalli in paginile 2-3. 

Preselectie la ,,Calabreaza" ! , . 

Ansamblul ,,Calabreaza" organi
zeaza, In data de 25 septembrie 
2021, preseleqie pentru trupa de 
dansatori adulti, baieti ~i fete. Cei 
care doresc sa faca parte din ansam
blu se pot lnscrie la telefon 0723-
870 556, pana pe data de 24 
septembrie 2021, inclusiv. 

Programul repetitiilor: 
Calabreaza Junior: 
-marti, ora 15:00, grupa 6-7 ani; 
ora 16:00, grupa a-·10 ani; 

Calabreaza: 
-sambata, ora 09:30, grupa 15-18 

ani; 
Orga, pian, acordeon: 
- luni, miercuri ~i vineri, orele 

09:00-13:00; 
Canto: 
-marti ~i joi, orele 12:00-16:00 
Ne dorim continuarea traditiei 

,,CALABREAZA" la un nivel superior, 
cu · pasion~tii de dans de pe raza 
localitatii noastre! ·· 



" 

Nr 19, Pa9ina 2 
------------------• ZiandBREAZA 

FOTOREPORTAJ. 0 noua imagine 
pentru Gara Breaza La Gara Breaza s-au facut reparatii in zona, s-a asfaltat, 

s-au marcat trotuarele. CFR a inlocuit tigla veche 
de pe acoperiJul girii cu tabla ondulati metalici. 

FOTOREPORTAJ. Strada Oituz, asfaltata cu finantare PNDL 

Redactor ~ef: Alexandru Cazan. 
Secretar de redactie: Marius Mihai Cojocaru - tel. 0723.258.691, 
Culegere·texte: Crina Dragu~. Corectura: Ramona Cojocaru 
Tehnoredactare, editare texte ~i tipar: SC MOVIE VIATA CA UN FILM SRL. 
Redactori: Viorel Domenico, Aristotel Bunescu, Valentin Soare, Maricica Gita, Alina Nicola, Lau
ra Caz.an, Diana Corfu, Gfatiela Mihaescu, Andreea AnLJ1i, Antonio Badea, Fabian Dumitrache 
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Lucrări pe Strada ,,Frunzelor" 
În perioada 6 - 22 septembrie 2021, Pri

măria Breaza are în derulare proiectul 
„Reparaţie strada Frunzelor, intersecţie cu 

DN1 pe lungime de aproximativ 125 m, caro
sabil şi rigole ape pluviale". 

Lucrările sunt executate în urma câştigării 
licitaţiei publice, de către societatea SC Stra
benbau Logistic SRL şi presupun intervenţii 
atât la structura rutieră cât şi la rigolele care 
preiau apele pluviale de pe Str Frunzelor. 

Astfel, pentru a se rezolva scurgerea ape
lor pluviale, s-au construit: 

- rigole betonate carosabile pe o lungime
de aproximativ 140 m; 

- un şanţ deschis betonat pe o lungime de
aproximativ 90 m; 

- o subtraversare din tuburi de beton cu
diametrul de 600 mm, pe o lungime de cca 
31 m, în vederea preluării şi dirijării apelor 
pluviale către elementele de scurgere exis
tente în zonă. 

De asemenea, în ceea ce priveşte structura 
rutieră, se vor face reparaţii ale acesteia prin 
lucrări de frezare şi turnare covor asfaltic, pâ
nă la limita cu DN 1. (Redacţia) 

Un nou început pentru elevii brezeni 
. Clopoţelul a anunţat luni, 13 septembrie 

2021, pentru copiii din Breaza şi cartierele sa
le, începutul unui nou an şcolar, începutul· 
unei toamne frumoase, al unui anotimp care 
adună amintiri speciale din vacanţe şi emoţii 
pentru un nou început. Un nou început în
seamnă o nouă şansă, un drum pe care por
nim deopotrivă, elevi, profesori şi părinţi, cu 
forţe proaspete şi cu speranţe. 

Cu respectarea tuturor măsurilor de 
siguranţă care se impun acestei perioade, 
festivităţile de deschidere au putut avea loc, 
spre bucuria tuturor. Şcolile şi-au deschis 
porţile, iar curţile acestora s-au umplut din 
nou de glasurile guralive şi nerăbdătoare ale 
copiilor şi părinţilor care aşteptau revederea 
colegilor şi a profesorilor sau cunoaşterea noi
lor colegi. 

Emoţionaţi şi curioşi, elevii claselor pregă
titoare, ai claselor a V-a şi a IX-a cercetau cu 
privirea curtea şcolii în căutarea persoanelor 
care-i vor călăuzi pe noul drum. Aceştia 
aşteptau nerăbdători să pătrundă în lumea 
fascinantă care le deschide porţile 
Cl!'}Oaşterii. 

ln anul şcolar 2021-2022, la LiceulTeoretic 
,,Aurel Vlaicu" Oraşul Breaza şi structurile sa
le, clasele de început funcţionează cu urmă
toarele efective: 

Clasa Pregititoare: 

Liceul Teoretic „Aurel Via icu": Clasa Pregă
titoare A- 18 elevi, Clasa Pregătitoare B - 16 
elevi şi clasa Pregătitoare C-18 elevi; 

Şcoala Gimnazială Nistoreşti -3 elevi; 
Şcoala Gimnazială „Constantin Brâncovea

nu" -21 de elevi; 
Şcoala Gimnazială Breaza de Jos - 16 

elevi. 
Clasa a V-a: 
Liceul Teoretic „Aurel Vlaicu": clasa a V-a A 

intensiv Limba Engleză -26 de elevi; clasa a 
V-a B -29 de elevi şi clasa a V-a C - 26 de 
elevi; 

Şcoala Gimnazială Nistoreşti -4 elevi; 
Şcoala Gimnazială „Constantin Brâncovea

nu" -21 de elevi; 
Şcoala Gimnazială Breaza de Jos - 23 de 

elevi. 
Clasa a IX-a: 
Liceul Teoretic „Aurel Vlaicu": clasa a IX,a 

A uman -26 de elevi; clasa a IX-a B uman -
26 de elevi şi clasa a IX-a C (real)-26 de elevi. 

Bucuria reîntâlnirii să ne aducă un an 
şcolar cu binecuvântate reuşite! 

Directori adjuncţi ai Liceului Teoretic 
,,Aurel Vlaicu� 

· l'rof. dr. Alina Nicola
l'rof. Laura cazan 

l'rof. inv. primar Diana Corfu 

Implicaţi pentru „Curăţenia Naţională" 
În data de 18 septembrie 2021, am sărbăto

rit ,.Ziua de Curăţenie Na�onală" printr-o acţiune 
de ecologizare în zona centrală a oraşului Brea
za, Parcul .Brâncoveanu". Acţiunea a fost realiza
tă în parteneriat cu ,,Let s So lt, Romania!" şi s-a 
dovedit a ff un real succes, chiar dacă numărul 
participan�lor a fost unul redus. Ne-am bucurat 
de prezenţa unui grup de elevi de la CSC Sinaia, 
cărora le mulţumim pentru implicare. 
Mulţumim şi celorlal� voluntari ce s-au alăturat 
acţiunii noastre! Implicarea fiecăruia dintre noi 
este foarte importantă pentru a menţine 
curăţenia în oraşul nostru! (Redaqia) 
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Traditia, punte de legatura intre trecut ~i viitor 
Haideti sa intindem hara,· 
Ce ni-i draga tuturora, 
Sa-mpletim cu fir de amid, 
Ce-am primit de la bunici, 
Sa nu lasam sa se uite 
Pana peste veacuri multe, 
Cand noi, vom fi atunci stramo?i, 
$i anii ace?tia frumo?i, 
·Vor deveni ami~tire, 
Peste ti mp, in nemurire! 

Dansul este o arta, dansul inseamna 
emotie, cucerirea spatiului, curajul de a 
depa?i mobilitatea, ne invata sa fim 
armonio?i in intreg limbajul gesturilor. 
Frumusetea dansului este efemera, ca 
?i multe alte ramuri ale artei, dar 
reu?e?te sa lase oamenilortrairile pe ca
re nu numai ca le-au simtit, ci ?tiu ca ni
mic altceva nu le poate inlocui sau 
exprima. 

Sambata, 11 septembrie 2021, dan
sul ~i muzica au adunatin ora?ul Breaza 
copii ?i tineri, iubitori de falclor, la a 
?aptea editie a Festivalului Concurs cu 
Participare lnternationala ,,Joe ?i cant la 
Breaza" -Traditia, punte de legatura Tn
tre trecut ?i viitor. 

Organizatorii festivalului: Liceul Teo
retic ,,Aurel Vlaicu", ora?ul Breaza, jud. 
Prahova, in parteneriat cu Primaria Brea
za, Consiliul local Breaza, Centrul Cultu
ral ,,Ion Manolescu", lnspectoratul $colar 
Prahova ?i alte institutii care au unit, din 
nou, mesageri ai falclorului ?i traditiilor 
populare, pentru a participa la o 
competitie loiala. 

Prin parcurgerea unor probe de dans 
traditional, de cantec popular, de inter
pretare a unor obiceiuri ?i traditii laice 
sau religioase, care se mai practica as
tazi in zonele pe le-au reprezentat, ele
vii au dezvoltat abilitati fata de valorile 
culturii traditionale din spatiul praho
vean cu valori similare din spatiul roma
nesc ?i ale comunitatilor nationale. Din 
strainatate trebuia sa ne onoreze cu 
prezenta Ansamblul ,,Ap?ita" din Ucrai
na, dar din motive intemeiate deplasa
rea la Breaza nu a putut avea loc. 

Festivalul-concurs a fast initiatin anul 
2013, la initiativa doamnei Ilona Cata
lina lica ?i a domnului Genghiz, de la 
Asociatia ,,Anadolu Folklor" · Turcia, care 
alaturi de doamna Maricica Gita, profe
sor la Liceul Teoretic ,,Aurel Vlaicu", Brea
za, au dorit sa creeze o competitie de 
calitate, corecta, demonstrand spirit de 
echipa ?i fair-play. 

Anul acesta, diversitatea seqiunilor 
festivalului a adunat In ora?ul nostru 
soli?ti vocali, fanfare, peste 15 ansam-

bluri falclorice din mai multe zone ale 
tarii: Ansamblul ,,Some?ul" Apahida -
Cluj, Ansamblul ,,Doinita Covurluiului"· 
Galati, Ansamblul ,,Macii Baraganului" 
Ciocane?ti -Calara?i, Ansamblul ,,Daina 
Ceahlaului"- Piatra Neamt, Ansamblul 
,,Doruletul" · Tulcea,Ansamblul ,,Purtata 
Avrigului" - Avrig, Ansamblul ,,Mugur 
Mugurel" - Zalau, Ansamblul ,,Doruri 
Satmarene" -Satu Mare,Ansamblul ,,Ky
mata" · Ploie?ti, Ansamblul ,,Craitele" · 
Ramnicu Sarat, Ansamblul ,,Calabreaza"
Breaza, Ansamblul ,,Flori de mai", Brea
za de Jos, Ansamblul ,,Muguri de Brea
za", Fanfara ,,Ciocane?ti" - Calara?i , 
Fanfara ,,Telciu"- Bistrita-Nasaud, 
a?ternand punti spre cultura ?i traditie. 

Fiecare ansamblu a prezentat un 
dans specific zonei din care provine ?i o 
suita de dansuri populare dintr-o alta 
zona a tarii, aducand prilej de bucurie 
pentru toata lumea ?i pentru lntreaga 
comunitate brezeana, lntrucat s-a pro-

movat falclorul romanesc de calitate. 
Fiecare dintre noi am trait o sarbatoa

re a bucuriei, a veseliei ?i a prieteniei. 
Arta populara romaneasca a fast arta 
prin simplitate ?i sinceritate. 

Festivalul ,,Joe ?i cant la Breaza" a in
ceput sambata, 11 septembrie 2021, la 
ora 12:00, cu o parada a portului popu
lar, din fata Primariei ora?ului Breaza, 
unde talentatul etnolog Marius Gheor
ghe, absolvent al Facultatii de Etnogra
fie ~i folclor Bucure?ti, a dat startul 
activitatii, adresandu-se multimii: ,,Lu
me, lume, soro lume I Sambata pe la 
amiaza I Pregatiti de festival I Ca in fie
care an I Joe ?i cant la Breaza iara I Cu 
prietenii de-o sea ma. I Lu me, lume, soro 
lume I La Breaza din nou venim I La 
Breaza Tn festival I Joe ~i cant de peste 
ani!" A urmat o hara a prieteniei 
?i o prezentare de moda traditionala, 
condusa de doamna Anda Manescu. 

De la ora 13:00, s-au desfa?urat 

seqiunile concursului, pe scena ,,Arenei 
Parcul Brancoveanu" Breaza, unde pre
'zentatoarea Alexia Banu, eleva a Liceu
lui Teoretic ,,Aurel Vlaicu" Breaza, a 
invitat-o, Tn deschidere, pe $tefania Ciu
pala de la Colegiul National de Arte ,,Di
nu Lipatti" Bucure?ti, sa cante imnul 
festivalului: ,,Hai, la hora mare!". 

Spectatorii, la Tndemnul prezentato
rilor au porn it o hora mare care a Tncon
jurat toata arena: ,,Haideti fete ?i feciori 
I La hora brezenilor I Sa jucam hara pe 
loc I Sa nu ne lasam deloc I Sa ju cam ?i 
hara mare/ Jocul nu are hotare/ Sa ju
cam sa chiuim I Cu toti sa ne veselim." 

Se spune, Tn popor, ca daca vrem sa 
avem amintiri frumoase, trebuie sa ni le 
cream. La Breaza, s-a desfa~urat acest 
eveniment datorita domnului primar 
Bogdan Novae, domnului director Jus
tinian Feodor Nica, domului Alexandru 
Cazan, manageul Centrului Cultural 
,,Ion Manolescu", profesorilor Liceului 
Teoretic ,,Aurel Vlaicu", elevilor, fa?tilor 
elevi ai liceului nostru, care au plecat la 
stud ii Tn diferite colturi ale lumii ?i pen
tru desfa?urarea acestui festivals-au Tn
tors la Breaza sane ajute sa desfa?uram 
acest concurs. Partenerii no?tri: Prima
ria Ora?ului Breaza, Consiliul Local al 
Ora?ului Breaza, Centrul Cultural ,,Ion 
Manolescu", Centrul Judetean de Cultu
ra Prahova, Biancospino SRL, Ii Breaza 
de Anda Manescu, SC Lavitex Prod SRL, 
The Noizz SRL, Studio Dance Barna-Brea
za, Trupa Black Ice, Biserica ,,Adormirea 
Maicii Domnului",Asociatia ,,Muguri de 
Breaza", dar ~i oameni de bine, 
neconditionat, au fa cut ?i ei posibila or
ganizarea acestui festival-concurs ?i le 
multumim. 

La finalul competitiei, participantii la 
festival au fast premiati de juratii: prof. 
coregraf Florian Teodorescu, Lacramioa
ra Gheorghe · dansator profesionist, 
$tefania Ciupala - eleva la Colegiul 
National de Arte ,,Dinu Lipatti" 
Bucure?ti, $tefania Anghel -expert In ca
drul Serviciului Cercetare indrumare 
Valorificare ?i Promovare a Patrimoniu
lui Cultural a Centrului Judetean de 
Cultura Prahova. 

A urmat un concert surpriza cu tineri 
talentati ?i Trupa Black Ice. 

Avem credinta ca s-a desfa?urat o 
competitie loiala, de care ne vom aduce 
aminte cu totii, deoarece frumusetea 
dansului reu?e?te sa lase oamenilor trai
rile pe care nu numai ca le-au simtit, ci 
?tiu ca nimic altceva nu le poate Tnlocui 
sau exprima. 

Profesor organizator Maricica Gila 



Nr 19, Pa9ina S 
------------------ ZiandBREAZA 

la Festivalul Concurs ,,Joe ~i cant la Breaza" 
Ganduri ale 
participantilor ... 

Prof. Macrina loader Voicu: 
,, ... 11 septembrie 2021 a reprezentat pentru 

ora$ul nostru un prilej de reala bucurie, 
satisfaclie $i implinire prin organizarea $i 
desfa$urarea Festivalului International "Joe $i 
cant la Breaza". Prezenta unui mare nu mar de 
ansambluri folclorice din toate zonele tarii 
noastre, dar $i de peste hotare, a condus catre 
emolii, sentimente $i participare sufleteasca, 
la cote inalte. Frumusetea repertoriului, diver
sitatea costumelor, dar mai ales chipurile co
piilor pline de entuziasm, zambet, daruire $i 
tinuta artistica au contribuit $i au dat manifes
tarii o inalta valoare. Valoarea a fost ridicata de 
inaltul profesionalism al tuturorformatiilor, fie 
de dans, fie de fanfara, de cantec $i traditii. Fe
licitari tuturor pentru devotamentul acordat in 
desfa$U rarea acestu i· festival!" 

Prof. inv. primar Eugenia Nici: 
,,Organizarea minutioasa ca $i sprijinul tutu

ror autoritatilor au contribuit la realizarea unui 
festival de amploare in conditiile actuale, vitre
ge ale pandemiei. Multumirile exprimate de 
formatiile prezente la plecarea din Breaza au 
fost un feedback care a intarit ideea continuarii 
urmatoarelor editii. Este un prilej de a exprima 
multumiri $i felicitari tuturor celor implicati!" 

Prof. inv. primar lzabela Georgeta 
Goran: 

Asa cum ne dam sea ma Inca din denumirea 
II ' 

festivalului deSfa$Urat la Breaza "Joe $i cant la 
Breaza. Traditia -punte de legatura intre trecut 
$i viitor", elementul central al acestui festival 
este traditia. Ea reprezinta legatura cu originile 
$i este, totodata, puntea de legatura cu viitorul. 
Aceasta este o radacina puternica ce dateaza 
din vremuri vechi -o parte valoroasa, un exem
plu de munca, ambitie $i perseverenta a 
generatiilor anterioare. Un exemplu demn de 
urmat de generatiile urmatoare au fost 
participantii la festivalul derulat anul acesta, 
participanti reuniti din toate colturile tarii, din 
Satu Mare pana in Calara$i, de la Tulcea pana 
in Cluj. Efortul $i ambitia de care au dat dovada 

IPRJ2'.F.lt.COAJ'Oll-tM.~ICllJIJalST..ft.DICHllfSIST u-.. 

nu au ramas nerasplatite, salba de premii $i tro
feul fiind cele care au incununat acest minunat 
schimb de experienta. Am trait impreuna mo
mente unice care nu au facut altceva decat sa 
ne arate cane bucuram sa fim aproape unii de 
altii, sa imbracam cu emotie portul popular, sa 
jucam a$a cum doar romanii $tiU $i Sa cantam 
ca sa rasune peste ani dragul nostru cantec po
pular. Ma bucur ca am facut pa rte din colectivul 
de organizare al acestui festival $i pot spune cu 
mandrie ca SUNT ROMAN." 

Prof. Loredana Doroftei: 
,,<Joqi cant la Breaza> I un festival pentru 

suflet $i spirit, un festival care a fost $i este po
sibil datorita unor oameni cu suflet mare $i spi
rite deosebite, in spiritul traditiei locale, 
nationale $i internationale. A fost o bucurie v~
zuala $i, in special, auditiva, o diversitate de 
obiceiuri traditionale. Le multumesc organiza
torilor pentru cane aduc aminte, in fiecare an, 
ca traditia, perpetuarea obiceiurilor strabune 
ne definesc ca $i popor, comunitate, oameni $i 
asigura intr-adevar o punte intre trecut ?i viitor, 
intre generatii." 

Prof. Ofelia Constantin: 
,,Am participat pentru prima oara la organi

zarea Festivalului <Cant $i Joe la Breaza> $i a 
fost pentru mine o incantare $i o imensa 
satisfaqie sa $tiu ca am contribuit putin la suc
cesul acestei minunate activitati culturale. M
am bu cu rat sa vad obiceiuri $i traditii populare 
$i tineri cu mult potential artistic. Felicitari tu
turor!" 

Qtf.DJ1K~AU 
llm - Jm ,............_......a..wo ..... 
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Clubul Co_P,iilor ii ~leapt.a 
pe micuµi brezeni 

------, 

Stimati parinti ~i dragi copii, In acest an ~colar, 2?21-20~~· Cl~bul Copiilor 
din Breaza va ofera o gama diversa de petrecere a t1mpulu1 hber in mod crea-
tiv ~i distractiv. v A • • v . . . 

Cercul Creatie Confeqii: copiii vor putea sa 1mbine cahtat1le art1st1ce ale 
desenului de moda ~i deprinderea unor abilitati netesare pe tot parcursul 
vietii: realizarea unor prod use textile (pernute !avntezii'..~em~e d: ca~e e~c). 

Cercul Educatie pentru Cetatenie Democrat1ca: cop111 vor inva1a ~1 aphca 
cuno~tintele civice, cum ar fi: rolul familiei In societate, Codul Bun:lor ~a
niere, capcanele internetului. Toate acestea se vor preda sub .f~ rma de JO.c 
prin realizarea unor desene ~i machete sugestive, joc de rol ~1 hbera expn-
mare a ideilor proprii. v . . . .. A • • • • • • • 

Cercul de Arte Martiale: ofera pos1b1htatea co p11 lor in in111erea d1sc1pline1 
Karate, utila ca educa1ie ~i concentrare pentru depa~irea propriilor 
posibilitalii prin leqii de autoaparare. . A • 

Cercul de Carting: Ii ajuta pe copiii sa aplice In pnmul rand cuno~tintel~ 
acumulate la ~coala la diferite discipline tehnice ~i deprinderea conducern 
cartului. 

Cercul de Muzica Populara: copii var cunoa~te tradiliile folclorice specifice 
zonei noastre ~i vor lnvata sa cante ~i sane lncante cu vocile lor frumoase. 

Va a~teptam cu drag la sediul nostru din strada Plevnei, nr. 47 . 
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Ajuta-ma, sa te ajut ... 
De$i in varsta, era in puter_e. Doar el 

singur; el cu nevasta. Copiii plecasera 
toti, care-incotro, la rosturile lor. 

i~i muncea gospodaria ~i gradina cu 
pricepere ~i perseverenta, randuindu-le 
pe toate cum se cuvine. 

Doar cand dadea peste vreo treaba 
mai acatari! ~i simtea el ca ii depa~esc 
puterile, apela la Sandu - vecin de 
gard. $i el, gospodar ca lumea. ii che
ma dar mai cu perdea, nu prea des 
adica, mai mult sa ii cinsteasca ~i sa ii 
tina aproape ori sa stea amandoi pe 
prispa la o litra de rachiu. Ultima data 
ii chemase sa ii ajute la urcatul fanului 
in varful capitei: el jos, aruncand cu 
furcoiul, iar Sandu SUS sa-1 
aranjeze, sa-1 calce in picioare ~i sa-i 
dea forma de clopot. Ba, I-a mai che
mat sa dea cu joagarul impreuna la un 
bu~tean de salcam, apoi sa intoarca to· 
citoarea cu fundul in sus, la uscat. 

Tanar ~i voinic, vecinul nu statea o 
clipa locului, tot me~terea $i trebaluia 
de-ale lui. $i fluiera, fluiera din buze, 
ca la hora ... 

fl, ca tot omul, se mai uita peste 
gard ~i cand credea de cuviinta ii mai 
arunca printre tambre un nMai poti, 
ma Sandule? Ca nu-ti stau mainile ~i 
picioarele toata.ziua ... " 

ii zicea, a$a, mai mult sa se afle in 
vorba. 

-,,Mai pot, nea lonica". .. Am armata 
facuta. $i cand n-oi mai putea, pun 
mainile pe piept ~i gata!" 
. Nu-i prea placea raspunsul asta in 

doi peri $i cam repezit, dar ii ierta re-

pede ~i i~i vedea mai departe de ale 
lui ... 

ii parea rau, insa, ca de la o vreme 
intrase in el, a~a, o banuiala ~iii tot fu
geau ochii peste gard. 

Tntr-o o zi, ca o presimtire, ca o 
a~teptare aproape, dimineata devre
me navalira in curtea v~cinului, un 
freamat cat o harmalaie de mare: cu 
topoare ~i drujbe, cu fierastraie, cu 
franghii ~i baroase, cu vorbe grele ~i 
veselie multa. 

Sandu i~i taia nucul din curte! Nuc 
mare, gros ~i batran, din mo~i

stramo~i, pomenit acolo de cand se 
~tia satul. 

$i ca s.a razbeasca la treaba, vecinul 
i~i chemase.barbati din neamul ~i din 
leatul lui, dar ~i un caruta~ mai de de
parte cu caii ... 

Era acolo, peste gard, tot o forfota, 
larforfota asta trecuse in el $i se tot fra
manta ~i se macina ~i se rascolea $i se 
invenina. Respira gajait, ofta ~i nu-~i 
gasea locul.1 se urcase sangele in cap, 
avea ameteli ~i vedenii ~i se mi~ca de 
colo colo fara astampar ... Se zbatea ca 
un leu in CU$Ca, nu credea ca va apuca 
zile atat de a mare! 

Zgomotul drujbelor $i bocanitul to
poarelor ii intrau prin urechi, dar se la
sau in burta ca un ghem de sarma 
ghimpata, iar capul ii vajaia ~i nu mai 
suporta ~i ca sa scape de vacarmul din 
curtea vecinului. A plecat in gradina sa 
dea o raita pe-acolo, sa nu mai auda $i 
sa nu mai ~ie nimic. Dar ~-a luat-o de-a 
dreptul, cum ii era drumul, ci a ocolit-o 

pe dupa casa, prin palcul de salcami, 
a poi a sarit parleazul ~i dus a fost... 

Dar nici acolo nu se impacase; era 
la fel de agitat ~i muncit de ganduri ~i 
sudalme. ~a ca, ~i-a luat inima in dinti 
~i a revenit acasa ... 

Cu cat se apropia, insa, avea impre
sia ca s-a ratacit, ca merge din ratacire 
in ratacire. Locul pe care ii lasase cu 
vreo ora in urma era altul, curtea lui, 
dar mai ales a vecinului, nu mai era 
aceea~i, nici casele nu mai erau la fel. 
in locul ~tiut de el de"o viata era a~a, 
un gol de lumina, o lumina venita de 
la soare ~i din pamant, o lumina ca o 
lipsa enorma, ca o deschidere nemi
loasa peste lume, ca un cer prabu$it. 
Toata lumina din sat, dar $i cele de mai 
departe ca~use in curtea lor. 

Ar fi vrut sa se duca la gard, dar lu
mina aia ii ardea cu orbirea. $i n-avea 
cu raj. 

I se facuse foame ~i sete, auzea cum 
sangele ii clocotea in cap $i pe la tam
pie, dar nu se putea astampara. 

Odata ~i odata n-a mai rezistat che
marii ~i orbit poate de lumina de pes
te gard, s-a repezit la Sandu cu ochii 
cat cepele: 

· ,,Ba, Sandule! Jie nu ti-e ru~ine, 
n-ai pie de obraz?! 

· De _ce, nea lonica? De ce? Ca nucul 
nu era pe hotar, e al meu, e in curtea 
mea ... 

-Ce hotar, ma? Ce hotar? Aici nu-i 
vorba de hotar, e despa~itura ... Te-am 
cinstit cum se cuvine ~i tu, la o adica, 
ma impingi pe margine. Aveam alte 

pretentii de la tine. Nu sa-mi intorci 
spatele cand e$ti la greu! Dar Dumne
zeu e sus ~i judeca totul ... " 

De fel, era un taciturn, inch is in el 
insu~i, nu vorbea nici cu nevasta-sa de
cat a~a, ca sa se intretina, dar acum ii 
luase gura pe dinainte ~i nu se mai pu
tea opri. Se inro~ise tot ~i simtea cum 
ii era pa obrajii ... 

"~ Adica eu, cand nu pot singur, te 
chem sa ma ajuti, a~a, ca vecini buni 
ce suntem, iar tu cand ai treaba pana 
peste cap, ii chemi pe altii in ajutor ... 
Pe mine de ce nu m-ai cheniat, ma? Ca 
doar iti eram dator ... " 

Dad use in clocot, turuia intr-una cu 
voce statuta, dogita, ca venit dintr-o al
ta lume ~i scos din minti. Nu se mai 
putea opri .. 

-,,Sa mai a~tepti tu de la mine sate 
chem sa ma ajuti! Ciuciu .. Ciuciu ... " 

Ciuciu - un cuvant spus fara sa-~i 
dea seama, pe care nu-I folosise nicio
data. 

Ciuciu -un fel de niciodata, poate. 
Cuvant barbar, caruia nu-i intelegea 

sensul ~i rostul, izbucnit din strafun
durile lui pentru a-I arunca, precum un 
bolovan, in obrazul vecinului. 

Vorba grea ~i stricata, pe care o au
zise in gura copiilor lui, acum vreo 50 
de ani ~i pentru ca ii mirosea a vorba 
neispravita ~i spurcata, de ~atra a pus 
cureaua pe ei. Copiii se lecuisera pe
semne,-dar iata ca acum i se ivise lui 
din uitare ~i o aruncase peste gard, cu 
naduf. Ciuciu ... Ciuciu ... 

Viorel Domenico 

Hof.iririle Consiliului Local Breaza adoptate in ~edinta din 26 august 
* HOTARARE nr. 96/2021 privind 

transmiterea dreptului de inchiriere 
asupra terenului proprietate publica a 
ora~ului Breaza, sitµatin Breaza, str. Vic
toriei, f .n, noului proprietar al 
construqiei amplasata pe acesta 
. Art.1.(1) Aproba transmiterea dreptu
lui de inchiriere asupra terenului pro" 
prietate publica a ora~ului Breaza, situat 
in Breaza, str. Victoriei, fn, in suprafata 
de 10 mp, constitujt conform contractu
lui de inchiriere nr. 9825/29.062018, 

modificat $i completat prin acte 
aditionale, catreCazan Nadia Elena, pro
prietarul construqiei amplasata peaces
ta. 

(2) Terenul inchiriat va fi folosit de 
chiria$ pentru desfa~iuarea activitatii de 
comert cu amanuntul, cu exceptia auto
vehiculelor $i motocicletelor. 

* HOTARARE or. 97/2021 privind in
. cheierea unui contract de inchiriere 

Art.1. Aproba incheierea unui con-

tract de inchiriere intre Ora$ul Breaza $i 
dna Zaharia Fiorica, pentru terenul cu 
destinatia curte, in suprafata de 680 
mp, proprietate privata a ora$ului Brea
za, situat in Breaza, str. Plaiului, nr.23, 
p.entru o perioada de 5 ani. 

* HOTARARE privind achizitionarea 
unor servicii juridice de consultanta, 
asistenta $i reprezentare a UAT BrP.aza 

Art.1. Se aproba achizitionarea servi
ciilor juridice de consultanta, asistenta 

~i reprezentare a UAT Breaza $i a 
autoritatilor publice locale Breaza, in do
sarul nr.8308/204/2017 in care pafli 
sunt comuna'Cornu, in calitate de recla
mant $i or~~ul Breaza in calitate de pa
rat, avan_d ca obiect revendicarea 
suprafetei· de 30908 mp situata intre 
DN1 $i raul Prahova, rectificarea cartii 
funciare $i exceptia de nelegalitate a 
HCL Breaza nr.15/2013 privind reactua
lizarea domeniului privat al ora$ului 
Breaza. 
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caqile purtatoare de lumina ~i straluciri 
Semnalam doua noi aparitii 

editoriale ale unor autori bre
zeni. Este vorba despre cartea .......,....,... 
,,Calauze intru lumina", scrisa 
de Silvia Bunescu ~i de Aristo
tel Bunescu ~i de cartea ,,Stra
luciri", scrisa de Mariana Calt. 

Pana la lansarile oficiale ale 
acestor carti care vor fi organi
zate la Breaza in perioada ur
matoare, sa dam cuvantul unor 
speciali~ti, sa vedem ce au re
marcat la aceste aparitii edito
riale. 

Mai intai, sa citim cuvintele 
criticului literar Christian Cra
ciun, despre ,,Calauze intru lu
mina": ,,Aristotel ~i Silvia 
Bunescu alcatuiesc o familie in 
duh. Se vede foarte bine asta 
din continutul ~i din 
compozitia cartii de fata. Ca un 
concert la patru maini, cei doi, 
alcatuiesc portretele unor oa
meni care sunt lntr-adevar <calauze in
tru lumina>. Sau tac geografia 
spirituala a unui loc fericit intre altele 
care este Breaza. Este o carte sapientiala, 
pornind de la doua premise simple, atat 
de simple ca tind sa devina invizibile as
tazi: 1 - Exista Lumina ~i 2 - Exista oa
meni care o poarta in inima ~i care ne 
pot calauzi spre ea. Un catalog de astfel 
de intalniri transfiguratoare, fie directe, 

fie intelectuale aflam in aceste pagini, 
de la Sf. Paisie Aghioritul ~i Sf. Francisc 
de Assisi, la Mitropolitul Bartolomeu 
Anania ~i Monseniorul Vladimir Ghika, 
de la Constantin Noica la loan Alexan
dru, ~i de la Rudolf Steiner la Elisabeta 
Fiodorovna. Se alcatuie~te treptat un fel 
de tesatura intre aceste nu me, adica ma
rele text al lntelepciunii smerite a 
credintei. Este, lntr-adevar, o carte pur-

tatoare de lumini a carei principala cali
tate este autenticitatea trairii lor. caci lu
mina nu se <vede>, se traie~te!" 

Are cuvantul poetul Florin Dochia, 
despre ,,Straluciri": ,,Mariana calt lucrea
za cu categorii clar definite ale spiritului, 
decorul natural, natura creata, este nu
mai scena in care natura creatoare se 
manifesta deplin, in cea mai buna at
mosfera spinoziana, cu o prezenta mai 

discreta a Supremului, insa 
una mai pregnanta a omului ~i 
a (cautarii) fericirii sale. Pana 
acolo incat ,,nu maie nevoie 
de ploaie, de · dimineti, de 
curcubeu I stralucirea am des
coperit-o in noi..." In definitiv, 
Edenul e mai degraba natura 
naturata care ~i-a pierdut in
trinsecul de natura naturans, ~i 
poeta tocmai la acest spectacol 
eP.ustufiant ne invita, o 
combinatie intelectuala dintre 
cele mai particulare. 0 conti
nua dezvaluire a sinelui se ara
ta a fi poemele din aceasta 
carte a stralucirii. Sinele care se 
lasa in voia unui nesfar~it ~i in
robitor extaz la intalnirea 
simturilor cu viul din jur, cu 
,,mangaierea enigmatica" a 
acestuia. Siluete de arbori, 
frunze proaspete sau uscate, 
,,intunericul ce strive~te apu

sul", ,,un mesaj I pe coala vie I a luminii", 
,,aripile pasarilor calatoare" sunt toate la 
fel de importante (,,Important este sa 
scriu, mi-am spus I[ ••• ] /Important e sa 
vorbesc, m-am gandit I[ .•• ] I ~i galaxiile 
au continuat sa existe ... [ ... ]"), toate se 
adauga drept argumente pentru conclu
zia, desroperirea deloc uimitoare: ,,A trai 
continua sa fie o minune.'"' 

Redaqia 

Stapanii traseului ~i ~oselei 
Du pa statistica, eel putin intr-un do- sa nu mearga in coloana, case grabesc, -Un dee coloana, ca e trafic normal? aglomerata va fi ~oseaua, firmele cu 

meniu suntem ~i noi prim ii in Europa, ocolesc in viteza prin cartier pe strazile -Ede la Nistore~ti incolo.. licenta de transport persoane trebuie sa 
dar... din pacate la accidente · de Dorobanti ~i Prundului speriind gainile - ~i noi cum ajungem acasa? i~i respecte programul ~i traseul. Proce-
circulatie pe ~osele. ~i punand cainii pe latrat ajungand din - Va due la Comarnic ~i de acolo va dand dupa interesul lor, ~oferii in~ala 

Cauzele ar fi mai multe, dar una e si- nou in DN1, dar mai in urma decat au descurcati, ca inspre Ploie~ti nu e coloa- calatorii pe care nu ii due la destinatie, 
gura, conducatorii auto se grabesc, fost.Altii ocolesc prin Breaza de la Lunca na." in~ala pe patron ca sunt ocoliti eventua- -
prind viteza ~i uita de reguli ~i lege:· Cornului la Comarnic cu acela~i succes. De aici e u~or de inteles ca ~oferul nu Iii clienti in zona Nistore~ti care se de
Desigur nu este vorba de toti ~oferii ci Cam la fel se intampla ~i cu ~oferii de da nici doi bani pe calatori, interesul lui plaseaza spre Comarnic, Sinaia, Azuga, 
numai despre unii care, a~ezati la volan, pe microbuze care au ca obiect al muncii este viteza, sa ajunga unde dore~te. ii mai in~ala ~i pentru ca pe distante 
se cred a~ii ~i stapanii ~oselei. transportul de calatori pe ruta Ploie~ti- Pentru el tot ce transporta e o marfa scurte uneori nu dau bilete la banii 

Un exemplu la indemana se poate Campina-Nistore?ti-Comarnic-Sinaia. chiar ~i oamenii. In opinia lui, transpor- incasati. Se in~ala ~i peel insu~i cand 
vedea ~i in traficul de pe ON 1 in zona Cand este traseul aglomerat, ~i este me- tand lemne, cartofi sau persoane e crede ca are avantaj ocolind traseul, ig
noastra. Dru mu I spre munte pana la reu, se abat de la traseu ~i ocolesc prin acela?i lucru. ,,Dom"le, in transport car- norand calatorii. 
Nistore?ti are doua benzi pe sens, de Breaza netinand cont de calatorii care tofii stau cum inti in saci ?i nu zic nimic, Cititorul s-ar putea intreba ce rost are 
acolo in sus ma?inile se inghe·suie pe o trebuie sa ajunga la Frasinet, Nistore?ti numai oamenii vocifereaza: ba ca de ce un articol in ziarul local despre lucruri ?i 
banda ?i daca ar circuJa disciplinat, in ?i Podul Corbului. Cu ceva ti mp in urma opre?ti brusc, ba ca nu opre?ti in statie, intamplari cu oameni ?i firme care nu 
mod normal viteza de deplasare s-ar re- un microbuz plin cu oameni care urmau ba ca de ce o iei pe acolo, ba aia, ba ai- sunt din Breaza. 
duce la jumatate. lnsa cei care se cred sa coboare la Frasinet?i Nistore~i a luat-o lalta. Singurul avantaj este ca acest tip Efect asupra situatiei poate ca nu are, 
de?tepti cauta sa ajunga cat mai in fata prin Breaza agitand calatorii care s-au de marfa se incarca ~i se descarca singu- dare bine sa pomenim despre atitudini 
depa?ind pe cei care respecta regula ?i adresat ?Oferului: ra". ?i caractere, despre dezinteresul ?i ne-
astfel viteza in coloana scade ?i mai ,,- Ce faci domnule, unde ne duci? Analizand sub toate aspectele aceasta pasarea unora fata de oameni in tel de 
mult. Cu toate astea cei aproape 30 de Noi mergem la Nistore?ti. problema a transportului de calatori cu fel de situatii care pe aici, pe colo se in-· 
km pana la Sinaia sunt parcur?i in mai - 0 iau prin Breaza ca e coloana pe microbuzele pe DN1 intre Campina ~i tampla ?i pe la noi, la Breaza. 
putin de o ora. Un ii ?i mai ,,~mecheri" ca DN1. Comarnic se trage concluzia ca oricat de Valentin Soare 
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inceput cu dreptul la CNM,,Dimitrie Cantemir" 
Colegiul National Militar ,.Dimitrie Cantemir• 

~i-a deschis larg portile pentru un nou an ~olar 
sub semnul aceluia~i deziderat care inglobeaza 
vocatia calitatii, exigenta ~i preocuparea con· 
stanta pentru performanta. 

Pentru cei mai tineri reprezentanti ai Armatei 
Romaniei, aceasta zi a reprezentat un moment 
de referinta in parcursul lor existenpal. Mandri 
ca ~i-au indeplinit visul dee deveni elevi ai aces· 
tei prestigioase institutii de invatamant, in urma 
unui proces dificil de selectie, finalizat cu rezul· 
tate deosebite, tinerii cantemiri~i s-au ridicat la 
niv~lul a~eptarilor. 

lmbracati pentru prima datain uniforma mi· 
litara, putin timizi ~i stangaci in a executa pasul 
de defilare, ubobocW S·au angajat intr·O 
competitie stransa pentru a-~i etala talentul, de
terminarea ~i cuno~ntele pe care le vor acumu· 
la, in vederea obtinerii unui loc pe podiumul 
performerilor. 

Le-au fost alaturi parintii, colegii mai mari, 
comandanpi, cadrele didactice, instructorii mi· 
litari ~i personalitaple militare ~i civile prezente 
la eveniment 

Atat .bobodi~ cat ~i colegii lor mai mari au 
fostincurajap sa pa~asca pe drumul cun~erii 
~i sa depuna toate eforturile pentru atingerea 
obiectivelor pe care ~i le-au propus .• Voi suntep 
tinerii curaJo~i ~i responsabili care vor ca~iga 
lupta cu vremurile, vep i~i caliti ~i capabili de a 
face fata oricaror provocari, vep fi cei care vor 
~eza viata noastra pe autentice fundamente va· 
lorice. Am toata increderea ca vep decide sa va 
bazap pe valori durabile, precum onoarea, ones· 
titatea, munca asidua, responsabilitatea, corec· 
titudinea, generozitatea, respectul fata de 
ceilalti. Suspneti-va unul pe celalalt pentru a le· 
ga prietenii ~i a genera relapi interumane dura· 
bile. Bobocilor claselor a IX-a le doresc bun venit 
intr·un colegiu militar de elita. va doresc ca in 
viitor sa imbogatiti palmaresul de performante 
~i sa pastrati locul de prestigiu la nivel national. 

Continuati sa ne faceti mandri!~ a transmis 
domnul general-locotenent dr. Clitalin ~isu, co
mandantul Comandamentului Logistic lntrunit, 
absolvent cantemirist promotia 1985. 

Ceremonia a inclusintampinarea persoanei 
oficiale, trecerea in revista a efect;ivelor partici· 
pante, mesajele adresate cu prilejul deschiderii 
anului ~colar, un moment de reculegere in me· 
moria tuturor profesorilor ~i cadrelor militare ca· 
re nu mai sunt printre noi, oficierea serviciului 
religios. 

in fata asistentei, eel mai tanar reprezentant 
al Armatei Romaniei, Razvan-George Manea, 
primul admis cu media 9,97, ~i eleva plutonier 
adjutant Eva-Antonia Nedelcu au transmis cu 
emotie mesajele elevilor din clasa a IX-a, res· 
pectiv clasa a XII-a. 

Ca urmare a meritelor deosebite obtinute in 
cei patru ani de liceu, ~eful promopei 2021, An· 
drei Dodot, astazi student in Academia Tehnica 
Militara ,,Ferdinand I~ a primit din partea con· 
ducerii institutiei o diploma de excelenta ~i o 

medalie onorifica. 
Un moment emotionant l·a constituit lega· 

mantul cantemirist, intre .boboci" ~i viitorii ab· 
solventi. Ace~tia au format literele D ~i C, 
initialele patronului nostru spiritual, Dimitrie 
Cantemir. 

In acordurile Muzicii Militare ~i in aplauzeie 
asistentei, proaspepi liceeni ~i-au urmat in ca· 
denta colegii din anii mai mari, in ecuapa per· 
petua a devenirii ~ desava~iri.i fiecaruia. 

La final, s-a sfintit locul unde va fi amplasata . 
viitoarea biserica din incinta Colegi1,.1lui Naponal. . · 
Militar ,.Dimitrie Cantemir·. Slujba de sfintire a . 
fost oficiata cu binecuvantarea Preafericitului ~ 
rinte Daniel, Patriarhul Biseridi Ortodoxe Roma· .. ,. 
ne, de catre Preasfintitul Plirinte leronim 
Sinaitul, Episcop Vicar Patriarhal, inconjurat de 
un sobor de preoti ~i diaconi. La slujba au parti· 
£ipat comandantul Comandamentului Logistic 
lntrunit general-locotenent Clitalin Zisu, cadre 
militare ~i personalul colegiului. 

Multsucces tuturorin noul an ~colar! 

Grape/a Mihaescu 
AndreeaAnup 
Antonio Badea 

Fabian Dumitrache 

Programe culturale de valoare la Breaza: muzica, film, teatru 
Ma uit la calendar, 15 septembrie 2021. 

Este ziua de na~tere a marelui calator al lumii 
care a fost venetianul Marco Polo. lncerc ~i eu 
sa fiu un calator cu gandul pe la Breaza, daca 
sunt obligat sa stau la Bucure~ti. 

Azi ma gandesc la programul artistic variat 
rezervat brezenilor, ori care se afla in vizita. La 
interval de numai cateva zile ce au avut ei de 
vazut ~i de ascultat? Muzica de buna calitate, 
film · cu o pelicula de valoare istorica, dar ~i 
teatru, cu un spectacol mereu bine prim it de 
public. 

lncepem cu prima editie a ,,Festivalului de 
jazz, pop ~i rock" din Breaza, initiat de tanarul 
Cristian Munteanu. El a intrat ~i pe scena in 
cadrul trupelor ,,Project C" ~i ,.Blak Ice". Cel din 
urma este un grup format Inca din anii de Ii· 
ceu, deci au o mare omogenitate. 
Componenta: Cristian Munteanu, Sabrina 
Stoica, Tudor Suruceanu, Victor Tudor ~i Radu 
Pescaru. 

A urcatpe scena ~i . Emil Bizga•, cvartet for· 
mat din Emil Bizga · trompeta, Alex Pad urea· 
nu · pian, Andrei Francu · contrabas, Roberto 
Porta · percutie ~i invitata Ruxandra Zamfir · 
voce. Merita sa rememoram pentru cititori ca· 
teva date din cariera lui Emil Bizga. eel care a 
cantat alaturi de nu me mari ale jauului mon· 
dial precum Ray Cha~es ~i Jimmy Cobb. 

Cariera renumitului trompetist cuprinde 
numeroase concerte solo, cele al~turi de Or· 
chestra Niedersachen Jazz, Bucharest Radio 
Big Band ~i Opera din Hanovra ~i aparitii in 
cadrul numeroaselor festivaluri din tara sau 
din strainatate, precum Festival"ul de Jau Ri· 
chard Oschanitzky (la~i, Romania), Festivalul 
de Jau Patras (Grecia), ZeitTon Festival (Viena, 
Austria), Festivalul Miles Davis (Cracovia, Po· 
Ionia) sau Festivalul de Jazz de la Montreux 
(Elvetia). Programul a fos~ completatfericit cu 
tinerii _din ora~ul <:ampina reuniti in trupa ,.le· . 
fun~ · • 

Evenimentul a fost organiiat de avocat loa· 
na Munteanu, in -colaborare .cu Primaria 

Ora~ului Breaza ~i Centrul Cultural ,,Ion Ma· 
nolescu", care au asigurat partea logistica. 

Dupa ce precizam ca fondurile au fost asi· 
gurate de sponsori,-tr~cem la arta cinemato· 
grafica. Este vorba despre prezentarea unei 
pelicule de mare valoare .Directorul nostru" 
· regia Jean Georgescu, un eveniment realizat 
de Centrul Cultural ,. Ion Manolescu". Este o 
mare ~ansa de a revedea prestatia unica a ar· 
tistului care a fost Birlic. Filmul in sine este o 
satir.a la adresa birocratiei. Gh. Ciubuc (Grigo
re Vasiliu-Birlic) este un functionar modest ca· 
·re nu vrea decat sa treaca neobservat pentru 
·a se ~cu pa de treburile familiei (wm ar fi 
· 'plantarea r:asadu~ilor de ~arza): ~i care se pri· 

#. ,· • • 

cepe la tamplarie/tapiterie. El este chemat la 
un dialog tovara~esc cu directorul (Alexandru 
Giugaru). Ti raporteaza directorului neregulile 
de la contabilitate. De aici porne~e cavalcada, 
o reaqie in lant plina de neprevazut. Specta· 
torii s-au amuzat copios. 

Al treilea moment din cronica noastra este 
rezervat teatrului cu spectacolul nPacala" -
sustinut de oamenii de la ,,Tandarica" 
Bucure~ti. A fost un alt eveniment realizat de 
Centrul Cultural ,,Ion Manolescu" Breaza. 

Erou popular, sursa de inspira1ie pentru 
Creanga ~i Slavici, Pacala aduna intelepciu· 
nea ~i umorul omului simplu. Pacala este pus 
in situatii diverse, cornice, se lupta cu repre· 
zentantii societatii civile: jandarm, popa in· 
cercand sa·i pedepseasca conform justitiei 
populare. Dar, pana la urma el este eel pacalit. 
Spectacolul, pus in cheie parodica, este plin 
de haz, antrenant ~i aduce in prim-plan lu· 
mea satului romanesc. Copii inva1a sa nu se 
lase pacaliti, dar ~i primii pa~i _ai unei hore ro· 
mane~ti!Alaturi de cei mici s-au amuzat ~i 
adultii. 

Cu alte cuvinte, trei evenimente de valoa
re, trei moJ'llente artistice de care spectatorii 
i~i vo! aniinticu placere. 

Aristotel Bunescu 


