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Apare lunar

Ziua iei sărbătorită la ea
acasă, în comuna Ciortești
Preşedintele României, Klaus Iohannis a promulgat legea care prevede
ca 24 iunie să devină „Ziua iei“.
Potrivit Administraţiei Prezidenţiale,
actul normativ arată că: „Autorităţile
administraţiei publice centrale şi locale
pot acorda sprijin logistic şi pot aloca
fonduri din bugetele proprii în vederea
organizării şi derulării în bune condiţii
a evenimentelor dedicate, în limita
alocărilor bugetare aprobate. Unităţile
de învăţământ, unităţile de cult, centrele comunitare, instituţiile culturale,
precum şi reprezentanţele diplomatice
ale României, sunt invitate să participe
la acţiuni de promovare a iei“.
Recunoaşterea la nivel mondial a
valorii unice a cămăşii cu altiţă
urmează să fie dezbătută anul acesta la
UNESCO, cu largul sprijin al Comisiei
parlamentare.
Ziua Universală a iei, care coincide
cu sărbătoarea de Sânziene și este deja
sărbătorită, în fiecare an, în data de 24
iunie.
La nivel internaţional, ia
românească, simbol naţional al culturii române, este omagiată în peste 50
de ţări. Ia este bluza purtată de femei
şi lucrată din pânză de in, bumbac,
cânepă sau borangic. Tehnicile de decorare au fost transmise de-a lungul
timpului, ca o mărturie peste timp a
unicităţii acesteia şi o dovadă de statornicie a poporului român.
La Ciortești evenimentele dedicate
iei românești se află deja la a treia
ediție și sunt organizate de fiecare data
cu sprijinul autorității locale și cu
măiestria doamnelor din comunitatea
locală reunite sub sloganul „Ciortești
Coase Ie“.
Anul acesta, în cadrul
manifestării „Ziua Iei la
Ciortești“ organizată în parcul din
satul Deleni numit La Foișor, de
Primăria Ciortești, alături de Bib-

lioteca Comunală „Mihai Eminescu“
și școlile comunei, participanții au
putut admira o demonstrație la roata
olarului a meșterului olar Marcu Nicolae, râșnită de piatră pentru pasat, piuă
pentru porumb realizată de meșterul
Iulian Neculai, o expoziție de cusături
de ii tradiționale, expoziție de coronițe
din sânziene și lavandă, țesături executate la războiul de țesut, semne de
carte cusute de mână, de doamnele
Doina Dudău, Maria Rusu, Sorina
Olăieru, produse tradiționale:
dulcețuri, compoturi, prăjituri, sucuri.
Deasemenea la eveniment au fost
invitați să ia cuvîntul domnul Dan
Șuvăială – rep. Muzeul Etnografic al
Moldovei – Complexul Muzeal
Național „Moldova“ care a ținut o
prelegere despre istoria și
semnificasția iei pentru poporul
român, Oana Viorica Ciobanu- reprezentant BB Asachi- Serviciul Proiecte
și Programe Culturale PR, Alina Balan
– rep. Colegiul Tehnic „I.C.
Ștefănescu“, Mona Conachi –
Președinte Asociația „Prietenii Bârnovei“ (împreună cu un grup de copii
îmbrăcați în costume populare autentice).
Tot în cadrul evenimentelor organizate de Ziua Iei, vineri, 24 iunie 2022,
Biblioteca comunală „Mihai Eminescu“ Ciortești a participat la evenimentele organizate de Biblioteca
Judeţeană „Gh. Asachi“ Iași în
parteneriat cu Colegiul Tehnic „Ioan
C. Ștefănescu“ Iași, Asociația „Prietenii Bârnovei“ Iași intitulat „Ia în
tradiția moldavă“ reprezentînd comunitatea ciorteșteană cu mândrie
Activitatea „Ia în tradiția moldavă“
face parte din proiectul
interinstituțional „Tradițiile Iașului“.
Parteneriat între Biblioteca Județeană
„Gh. Asachi“, Colegiul Tehnic „Ioan
C. Ștefănescu”, Asociația „Prietenii

Bârnovei“, Primăria Ciortești, Biblioteca „ M. Eminescu“ Ciortești
În cadrul activității desfășurate la
Colegiul Tehnic „Ioan C. Ștefănescu”,
la parada costumelor populare,
învățătoarea Gianina Buga, de la
școala Șerbești, a luat premiul I, iar la
parada coronițelor, eleva Ana Maria
Bîrlădeanu a luat locul al II-lea.
„«Ziua Iei la Ciortești» a unit astăzi
mai mult ca niciodată.
Evenimentul a prins contur doar cu
contribuția participanților și a
producătorilor locali, am reușit fără
nici o alocare din buget să fim lăudabili
și să organizăm un eveniment traditional deosebit.
Mulțumesc pentru implicare doamnelor care cos ii din Ciortești și s-au
ocupat de expoziție și de coronițe,
colegelor mele care au gătit pentru toți
sărmăluțe și pește în saramură.
Mulțumim deasemenea și sponsorilor
Livada lui Andrei care ne-au făcut
cadou coșuri generoase de cireșe, Brutariei AISA Bread care a asigurat
pâinea, celor de la ApiNicol pentru
mierea de albine și Lavanda Șerbești
pentru decorul super.
Le sunt recunoscătoare și invitaților
care s-au ostenit să vină pînă la noi la

Ciortești să patrticipe la evenimentul
nostru.
Voia bună a fost asigurată de copiii
noștri și de Școala de Dans Maria
Verdeș!“ a declarat Alina Apostol, primarul comunei Ciortești.

Ziua copilului serbată prin teatru
Nici anul acesta ziua copiilor din comuna Ciortești
nu a trecut neobservată pentru autoritățile locale. Astfel
în data de 4 iunie, la Căminul Cultural din Coropceni
toți copiii cu mic cu mare și-au serbat ziua dedicată lor
prin vizionarea unui spectacol de teatru cu intrare gratuită pus în scenă de actorii Ateneului din Iași – „Aventuri cu domnul Goe“. Interpretarea modernă a tinerilor actori a stârnit hohote de râs și ropote de aplauze.
În pauza dintre cele două reprezentații pe scenă au
urcat elevi ai comunei și au întreținut atmosfera cu
dans și scenete.

Printre surprizele pregătite de organizatori s-a regăsit și o trupă de animatori ce au oferit baloane și
picturi pe față iar fiecare copil a primit suc și
înghețată.
Transportul a fost asigurat de microbuzele școlare.
„În fiecare an serbăm ziua celor mici după
posibilități. Copiii sunt viitorul și orice investiție
cît de mică pentru ei este o investiție pentru viitor.
Mă bucur că astăzi le-am desenat zâmbete pe față“,
a transmis Alina Apostol, primarul comunei
Ciortești.
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Hotărâri ale Consiliului Local
Ciortești din luna iunie 2022
Reunit în ședinţă extraordinară
de lucru în ziua de 22 iunie 2022,
ora 09:00, la sediul Căminului
Cultural Ciortesti, judetul Iași, cu
participarea fizica a consilierilor
locali, sau prin mijloace
electronice, cu respectarea
prevederilor art.42-46 din Anexa
nr.1 la HCL Ciortesti
nr.82/26.11.2020 privind
aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare al
Consiliului local al comunei
Ciortești, Consiliului Local al
comunei Ciortești a votat și
aprobat următoarele normative
locale:
1. Aprobarea procesului verbal al
sedintei anterioare din data de 31
mai 2022.
2. Proiect de hotărâre privind
ajustarea prețului contractului de
achizitie publică al obiectivul de
investitie „MODERNIZARE
PRIN ASFALTARE A DRUMULUI COMUNAL DC 69B SI DRUMURI SATESTI DIN SATUL
SERBESTI, COMUNA

CIORTESTI, JUDETUL IASI“ în
conformitate cu prevederile OUG
nr.47/2022
3. Proiect de hotărâre privind
privind ajustarea prețului contractului de achizitie publică al
obiectivul de investitie „MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA
CIORTESTI, JUDETUL IASI“, în
conformitate cu prevederile OUG
nr.47/2022
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea demararii procedurii de
concesiune serviciului de utilitate
publica de distributie a gazelor
naturale, in comuna Ciortești,
judetul Iași
5. Proiect de hotărâre privind mandatarea Primarului comunei
Ciortesti, pentru semnarea la
notar a dezmembrarii imobilului
identificat cu NC61375 cu
suprafață totală de 617.986 m.p.
situat în sat Deleni, comuna
Ciortesti, județul Iași
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuilelilor pentru
activitățile culturale ale cursurilor
de muzică în comuna Ciortești,

județul Iași și a acordului de
parteneriat încheiat cu Comuna
Dolhești, județul Iași
7. Proiect de hotărâre privind plata

redeventei de către societatea
APAVITAL S.A pentru bunurile
de retur concesionate de Comuna
Ciortești, județul Iași.

Evaluarea Națională a adus rezultate frumoase la Școala Ciortești
Inspectoratul Școlar Județean Iași a
centralizat rezultatele înregistrate de
absolvenții clasei a VIII-a care au
susținut Evaluarea Națională în perioada 14 - 16 iunie 2022.
Rata de participare a fost de 95,10%:
6562 candidați prezenți la ambele
probe, dintr-un total de 6900 de
absolvenți înscriși (prin comparație, în
anul școlar 2020-2021, rata de participare a fost 92,7%, fiind prezenți 5591
de candidați dintr-un total de 6031 de
absolvenți înscriși).
Dintre cei 6562 de candidați
prezenți, 5544 de candidați au obținut
medii mai mari sau egale cu 5 (cinci),

rezultând o rată de 84,5%, mai mare
decât cea de anul trecut (79,2%) și mai
mare decât media națională care este
82,3%.
Dintre aceștia, 16 candidați au
încheiat examenul cu media generală
10 (zece). Raportându-ne la numărul
notelor de 10, județul Iași este pe
poziția a III-a la nivel național.
La Ciortești din totalul de 19 elevi
înscriși la Evaluarea Națională au
promovat toți iar dintre aceștia pe
podiumul cu rezultate deosebite se
află:
Pintilie Alexandra 9.57
Scafariu Denisa 9.35

Mihoci Ilinca, 9.00
„Suntem mândri de rezultatele
elevilor noștri și le urăm success pe drumul ce îl vor alege mai departe iar indiferent unde va duce acesta să nu uite
de satul lor natal“, le-a transmis Alina
Apostol elevilor.
La nivelul județului la proba de
Limba și literatura română, 5894 de
candidați ( 89,82%) au obținut note
peste sau egale cu 5 (cinci), iar 41 de
candidați au fost notați cu 10 (zece).
Anul trecut 88,46% dintre candidați au
obținut note peste sau egale cu 5
(cinci), iar 21 au fost notați cu 10
(zece).

Alexandra Pintilie

Denisa Scafariu

Ilinca Mihoci

La proba de Matematică, 5272 de
candidați (80,34%) au note peste sau
egale cu 5 (cinci), iar 206 candidați au
obținut nota 10 (zece). Prin comparație,
în anul școlar anterior 68,74% dintre
candidați au obținut note peste sau
egale cu 5 (cinci), iar 114 candidați au
obținut nota 10 (zece).
Rezultatele obținute de învățământul
ieșean la Evaluarea Națională reprezintă
o reușită și prin faptul că se constată o
creștere semnificativă a numărului
notelor peste 5 obținute de elevii din
mediul rural atât la limba română, cât și
la matematică. La Evaluarea Națională
din acest an 74,51% dintre elevii
prezenți din mediul rural au obținut
note mai mari sau egale cu 5 ( anul
școlar anterior 66,27%). Pe discipline,
situația este următoarea: la limba
română, 83,15% dintre candidați au
obținut note peste sau egale cu 5 ( în
anul școlar anterior 80,98%), iar la
matematică 67,71% dintre candidați au
obținut note peste sau egale cu 5 (în
anul școlar anterior 51,92%).
Aceste rezultate evidențiază rolul
semnificativ al demersurilor realizate la
începutul anului școlar de Inspectoratul
Școlar Județean Iași de a identifica
nivelul real al achizițiilor elevilor prin
aplicarea testării inițiale standardizate
la 10 materii și de a stabili un plan de
măsuri remediale. Totodată, aceste
rezultate arată că proiecte precum
CAMPIOMATE, CRED, implementate
în școlile ieșene au contribuit la reducerea declajelor existente între mediul
urban și mediul rural și au ajutat copiii
provenind din medii vulnerabile.
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Elevii din Șerbești și Coropceni au fost
premiați la festivalul „Poezie în glas de copil“
Sâmbătă, 18 iunie 2022, în curtea
bisericii din Dumitreștii Gălății, a avut
loc cea de-a XI-a ediție a festivalului
„Poezie în glas de copil“.
La acest eveniment au participat
aproape 100 de copii din șaptesprezece
localități din județul Iași: Dumitreștii
Gălății, Poieni, Schitu -Duca, Coropceni, Șerbești, Ciortești, Blaga, Poiana, Satu Nou, Pocreaca, Slobozia, ,
Dolhești, Valea Adâncă, Holm, Scânteia, Bodești, Bâcu.
Juriul a fost alcătuit din: Prof. Univ.
Dr. Cristina Ghiciuc (președintele juriului), Asistent univ. Nicoleta Cramaruc, Prof. Gabriela Ion, Prof. Gheorghe Vartic, Primar Grigore Corciovă,
Protoiereu Mihail Roșu și Consilier
Doru Popuțoaia.
Concursul s-a desfășurat pe două
secțiuni: poezie laică și religioasă, iar
cei aproape 100 de copii au fost
repartizați pe câte două grupe de vârstă: mari și mici.
În timpul deliberării câștigătorilor a
avut loc un moment artistic susținut
de Corala „Sfântul Ierarh Nicolae“ din
Bâcu, Ipatele – coordonator părintele
Marius Nica, Ansamblul de chitare de
la Covasna – coordonator profesor
Adrian Chirilă, precum și interpretul
de muzică populară Florin Ursu din
Dumitreștii Gălății.
În urma deliberării au fost acordate
31 premii, din care 4 premii III, 8 premii II, 16 premii I și 3 trofee. Toți copiii au primit diplome speciale.
La final s-au decernat și cele trei trofee ale Festivalului: Marele Trofeu (laptop), trofeul „Constantin Străchinaru –
in memoriam“ (bicicleta) și trofeul organizatorului (laptop). Astfel, Denisa
Vieru din Șerbești, cu poezia „Sătucul meu“ de Corina Cocoș, a primit
Trofeul Organizatorului; Maria Emanuela Larion din Șerbești, cu poezia
„Moartea lui Fulger“ de George
Coșbuc, a primit Trofeul „Constantin Străchinaru“; iar Petronela Bucătaru din Dumitreștii Gălății, cu poezia
„Cetatea Neamțului“ de George
Coșbuc, a primit Marele Trofeu.
Dintre cei 6 concurenți ai localității
Șerbești, patru au luat premii speciale:
Asăvoaei David-Constantin, Cazacu
Raluca -Iuliana -clasa pregatitoare, ,
Gavriluta Florentina-clasa a VI-a, Larion Patrisia-Elena-clasa a VII-a iar
două eleve au primit trofee: Larion
Maria -Emanuela, clasa a VII-a , Trofeul unei personalități , după o recitare
de excepție a poeziei „Moartea lui Fulger“ de George Coșbuc și Vieru Denisa-clasa a VIII-a , Trofeul organizatorului. Ea a impresionat juriul, povestind despre satul natal în poezia „Sătucul meu“ de Corina Cocoș.

La festivalul concurs ,,Poezie în glas
de copil“ copiii de la Școala Gimnazială Ciortesti ( locația Coropceni) au
obținut următoarele premii:
• Barabulă Miruna (cls a II - a) premiul II, secțiunea laică;
• Chifan Maria Narcisa (cls.a VI - a)
premiul I, secțiunea religioasă;
• Horhotă Alexandra ( cls.a VI -a)
premiul II, secțiunea laică. Coordonator d-na profesor Gabriela Ursu
Ungureanu Laura-clasa a IV-a -premiu special
Manea Elena -clasa a IV-a premiu
special
Mihăiuc Denisa-clasa a IV-a - premiu special
Moroșanu Victor-Petru -premiu
special toți din Ciortești Coordonator
d-na profesor Elena Daniela Mihăilă.
La acest concurs a participat și eleva
Andreea Ștefania Mihalache , din
Dolhești, care a primit premiul al IIIlea , coordonată tot de d-na Mihăilă.
La final, organizatorul evenimentului – părintele Gabriel Merișescu a
mulțumit tuturor celor implicați în organizarea festivalului, dar și sponsorilor: Primăria comunei Schitu Duca,
domnul Dan Farcaș, doamna Lidia G.
împreună cu fiul ei, Robert G.

Impozitul pe clădirile neîngrijite va fi majorat cu 500%
Consiliul Local Ciortești a aprobat
stabilirea condițiilor de majorare a impozitului pe clădirile și terenurile neîngrijite de pe raza Comunei Ciortești,
județul Iași.

Majorarea se va face cu până la 500%
a impozitului, dacă în urma
notificărilor nu se vor lua măsuri de
curățenie și îngrijire! În aceeași măsură,
dacă notificările nu vor fi primite de

proprietari, procedura afișării la sediu
va fi suficientă pentru a putea opera
majorările menționate mai sus!
Urmează o centralizare a tuturor
caselor părăsite și neîngrijite apoi noti-

ficarea proprietarilor și în ultima etapă
sancțiunea prin majorare a impozitului.
Facem apel la simțul gospodăresc al
proprietarilor pentru a avea o comună
curată!
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Sfinții Apostoli Petru şi Pavel - viața și învățăturile
Sfântul Apostol Petru
Era pescar din Betsaida, la Marea
Galileei, şi se chema Simon înainte de a
se întâlni cu Domnul. Era frate cu Sfântul Apostol Andrei, „cel întâi chemat“
la slujirea credinţei. Era cel mai vârstnic
dintre cei doisprezece Ucenici şi deseori vorbea în numele Apostolilor,
rugând pe Învăţătorul să le tâlcuiască
înţelesul tainelor credinţei.
Era o fire înfocată, cinstită şi plină de
rodire pentru Hristos, gata oricând la
uitarea de sine. Cu toată dragostea pentru Iisus Hristos, nu şi-a putut învinge
slăbiciunea, lepădându-se de trei ori de
Domnul său, tocmai când Acesta era
batjocorit şi purtat de la Ana la Caiafa.
Dar, cu multe lacrimi şi cu mult zbucium, a ispăşit el întreita lui lepădare de
Domnul, iar, la cea de a treia arătare a
Domnului Înviat, Petru redobândeşte
vrednicia de Apostol, mărturisind de
trei ori dragostea lui către Mântuitorul
Hristos.
După Înălţarea la cer a Domnului şi
după Pogorârea Duhului Sfânt, a început strădania, cea fără odihnă, pentru
răspândirea credinţei şi, ca şi ceilalţi
Apostoli, Sfântul Petru nu s-a ferit de
nicio osteneală pentru împlinirea
poruncii Mântuitorului, de a vesti
adevărul mântuirii.
A străbătut drumuri lungi şi grele,
propovăduind Evanghelia în Iudeea, în
Antiohia şi în Pont, în Galatia, în Ca-

padocia şi în Bitinia, ajungând până la
Roma. Deşi mai vârstnic, s-a supus
întru totul hotărârilor luate la Sinodul
Apostolilor, din anul 50.

Peste tot a întemeiat Biserici, a
învăţat, a mângâiat, a întărit credinţa şi
nădejdea primilor creştini. Când n-a
putut ajunge la fraţi, a luat pana şi a
scris cele două epistole din Noul Testament, comori de învăţătură mai
preţioase decât aurul şi pietrele scumpe.
Marele pescar şi-a încheiat strădania
şi viaţa la Roma, cetatea cezarilor. La
anul 67, în ziua de 29 iunie, Sfântul
Apostol Petru a îndurat moarte de
mucenic, în vremea prigoanei
dezlănţuite împotriva creştinilor de
crudul împărat Nero (54-68). Pe colina
Vaticanului verhovnicul Apostolilor a
fost răstignit cu capul în jos, pecetluind
cu sângele său credinţa şi dragostea lui
faţă de Mântuitorul Hristos.

Sfântul Apostol Pavel
A fost bărbat învăţat, fariseu şi rabin
în religia evreilor, ucenic al lui Gamaliel
şi cunoscător al întregii învăţături din
vremea sa. Se numea Saul înainte de a
veni la credinţă şi era de origine din
Tarsul Ciliciei.
Împuternicit de sinedriul din
Ierusalim, Pavel a prigonit cumplit pe
cei ce mărturiseau credinţa în Hristos şi
propovăduiau Învierea Lui. Pe când
călătorea spre cetatea Damascului, pentru a prinde pe creştinii de acolo, Saul a
văzut pe Domnul, Care i S-a arătat în
chip minunat, şi a crezut în El, lepădând
rătăcirea în care trăise până atunci.
Din clipa aceea, Saul s-a dovedit un
neînfricat propovăduitor al credinţei
creştine şi, sub noul nume de Pavel, a
fost unul dintre cei mai mari Apostoli
ai lui Hristos. El a dus Evanghelia, adică
vestea cea bună a Domnului, printre
popoarele păgâne, binevestind în multe
locuri din Răsărit, trecând prin Grecia,
la Atena, la Corint, în Asia Mică şi în
Macedonia şi ajungând până la Roma.
În lungile şi ostenitoarele lui
călătorii, a îndurat nenumărate primejdii, a suferit bătăi, a fost întemniţat, a
îndurat foamea şi setea. Nicio suferinţă
nu i-a micşorat râvna de propovăduire

a credinţei, nicio primejdie nu l-a
înspăimântat.
Prin toate cetăţile pe unde a trecut, a
întemeiat Biserici, de care s-a îngrijit
tot timpul, sfătuindu-le şi îndrumândule prin Epistolele pe care le trimitea
către fraţi, când se afla departe, epistole
din care ni s-au păstrat paisprezece, ca
un adevărat tezaur al vieţii în Hristos,
ca o adevărată ştiinţă a mântuirii.
Sfântul Apostol Pavel a fost numit
„Apostolul Neamurilor“, deoarece a
vestit cel mai mult pe Hristos printre
popoarele păgâne din acele timpuri, iar
sfârşitul său a fost cu moarte de
mucenic, tăindu-i-se capul cu sabia,
murind în aceeaşi zi cu Sfântul Petru şi
sub acelaşi împărat Nero, la marginea
Romei, pe drumul ce duce de la Roma
spre mare.
Aceşti doi mari Apostoli nu-şi au
lauda de la oameni, ci de la Însuşi
Domnul, Dumnezeul şi Mântuitorul
nostru Iisus Hristos; că pe Sfântul
Apostol Petru l-a fericit pentru
mărturisirea lui, numindu-l „piatră“, şi
pe adevărul mărturisirii lui a zidit Biserica Sa; iar pe Sfântul Apostol Pavel l-a
numit „vas ales“, care avea să poarte numele Domnului înaintea tiranilor şi a
împăraţilor.
Să cinstim necontenit pe aceşti mari
ctitori ai credinţei noastre. Cât vor dura
cerul şi pământul, faptele şi învăţăturile
Sfinţilor Apostoli nu se vor şterge din
istoria mântuirii. Să-i chemăm în
rugăciunile noastre şi să le fim
recunoscători, urmând credinţa
apostolică a Bisericii Ortodoxe, Una,
Sfântă şi Sobornicească, pe care ei au
făcut-o să crească pe Piatra-Hristos.
Pentru rugăciunile Apostolilor Tăi,
Hristoase Dumnezeule, miluieşte-ne pe
noi. Amin.
Tropar Glasul 4
Cei ce sunteți între apostoli mai întâi
pe scaun șezători și lumii învățători,
Stăpânului tuturor rugați-vă, pace lumii
să dăruiască și sufletelor noastre mare
milă.
Preot Apostol Ionut

