COMUNICAT
Sfânta zi de Înălţare a Domnului, totodată şi Ziua Eroilor a fost sărbătorită la Hârşova printr-o ceremonie de
comemorare a eroilor neamului.

Desfăşurată într-un cadru festiv, în prezenţa Primarului, a membrilor Consiliului Local, a şefilor principalelor
partide politice, a reprezentanţilor instituţiilor din oraş şi în prezenţa unui numeros public, festivitatea a debutat cu o
slujbă religioasă ţinută de preoţii din oraş, a continuat cu discursul Primarului şi, la final, într-o atmosferă solemnă, au
fost depuse coroane de flori la Monumentul Ostaşului Român.
COMUNICAT
Loc al viselor, speranţelor şi al planurilor de viitor, o locuinţă reprezintă singurul loc unde ne regăsim pe noi
înşine. Lipsa unei locuinţe rămâne o problemă pentru orice tânăr sau cuplu care îşi întemeiază o familie.
Criza de locuinţe reprezintă o mare problemă oriunde în lume. Demn de apreciat este faptul că în oraşul
Hârşova criza de locuinţe a fost conştientizată de către primarul Ionel Chiriţă şi echipa liberală pe care o coordonează,
iar acest lucru a determinat elaborarea unei strategii prin care hârşovenii care nu posedă o locuinţă să-şi poată vedea
împlinit visul de a avea una.

De aceea a fost elaborat un program pentru locuinţe, care se află în derulare. Deja este construit aproape în
totalitate un bloc de locuinţe sociale de şi s-a început edificarea unui bloc de locuinţe pentru tineri în vârstă de până la
35 de ani.
Astăzi a fost sfinţit locul de amplasare pentru al doilea bloc de locuinţe sociale, care va avea 48 de unităţi
locative, astfel fiind realizat încă un pas important în realizarea acestui program.
Slujba de sfinţire a avut loc la orele prânzului, în prezenţa primarului, Ionel Chiriţă, a oficialităţilor oraşului şi
în prezenţa a numeroşi hârşoveni veniţi să asiste la eveniment.

INAUGURAREA CENTRULUI PERMANENT PENTRU PERSOANE ÎN VÂRSTĂ
ÎN ORAŞUL HÂRŞOVA
Miercuri, 21 mai 2008, orele 19.30, Primarul Oraşului Hârşova, Ionel Chiriţă a inaugurat, în prezenţa
domnului ministru Paul Păcuraru, a domnului subprefect Cosmin Andrei, a oficialităţilor oraşului şi a unui numeros
public, Centrul Permanent pentru Persoane în Vârstă. A fost oficiată slujba de sfinţire a acestui edificiu.

Într-o societate modernă este necesar să existe resurse care să fie alocate unor categorii de persoane care au
nevoie de sprijin din partea societăţii, serviciile de îngrijire fiind un instrument esenţial în ajutorarea acestora. Bazată
pe principiul responsabilităţii, al cooperării, dar mai ales pe principiul solidarităţii în rezolvarea problemelor,
comunicarea dintre administraţia publică locală şi comunitate, în special cu grupurile de persoane dezavantajate,
constituie o prioritate.
Prin urmare Primarul Oraşului Hârşova, Ionel Chiriţă, s-a implicat în dezvoltarea serviciilor comunitare fiind
interesat să ajute şi să răspundă, prin dăruire şi implicare, nevoilor reale ale fiecărei persoane în parte.
De aceea finalizarea construcţiei Centrului Permanent pentru Persoane în Vârstă în oraşul Hârşova constituie un succes
pentru toată comunitatea, acesta fiind locul în care îşi vor găsi sprijinul persoane vârstnice, dependente fizic,
imobilizate la pat, lipsite de îngrijirea familiei.

COMUNICAT DE PRESĂ
Preocuparea şi abilitatea Primarului Oraşului Hârşova, Ionel Chiriţă, de a accesa programe şi proiecte cu
finanţare din Fonduri Europene şi Fonduri Guvernamentale pentru toate domeniile vieţii socio-economice, culturale şi
spirituale, sunt premise ale dezvoltării şi modernizării Hârşovei. Cu toate acestea progresul comunităţii trebuie să
pornească de la continua colaborare a autorităţilor locale cu membrii săi, printr-o permanentă comunicare şi prin
construirea unor parteneriate solide împreună cu autorităţile centrale sau alţi parteneri: instituţii, agenţi economici,
cetăţeni ai oraşului, care pot să influenţeze pozitiv dinamica activităţii din oraşul nostru.

Prin urmare, pornind de la aceste considerente, Primarul Oraşului Hârşova a organizat vineri, 16 mai 2008,
orele 16.00, în sediul primăriei, o dezbatere privind căile de dezvoltare ale oraşului Hârşova.

Dezbaterea a avut ca teme:
- Prezentarea studiului de fezabilitate al programului de asfaltare în oraşul Hârşova;
- Dezvoltarea oraşului Hârşova prin amenajarea unui parc industrial şi a unor zone care vor fi puse la dispoziţia
agenţilor economici pentru activităţi de servicii sau de producţie, în oraşul Hârşova;
La dezbatere a participat domnul Valentin Păun, Director General al GPA Consulting SRL Sibiu, care a
prezentat studiul de fezabilitate al programului de asfaltare în oraşul Hârşova şi domnul Rafael Ortega Bermúdez,
Director Tehnic al LLAINEZ ASESORES SL, Spania, care a vorbit despre amenajarea parcului industrial de la Hârşova.
Au fost invitaţi repezentanţi ai autorităţii locale, agenţi economici, cadre didactice, personalităţi ale vieţii publice
hârşovene.

COMUNICAT DE PRESĂ
În ziua Sfântului Gheorghe în oraşul Hârşova a avut loc la sediul primăriei, prezentarea Programului de de
modernizare a infrastructurii şcolare şi a actului educaţional în oraşul Hârşova, în cadrul căruia au fost
prezentate două dintre proiectele de suflet pentru oraş, acela de reabilitare a şcolii vechi precum şi proiectul de
reabilitare a campusului şcolar de la Grupul Şcolar “Carsium”.

În prezenţa unor oaspeţi de seamă: a doamnei Svetlana Preoteasa, Secretar de Stat în Ministerul
Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, a reprezentanţilor Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa, domnii
inspectori Petre Purcărea şi Anton Pantelimon, a unui public numeros alcătuit din oficialităţi din Hârşova,
reprezentanţi ai autorităţilor publice locale, cadre didactice şi alte structuri participative de copii şi tineri, elevi
şi părinţi, Primarul Oraşului Hârşova, Ionel Chiriţă, a vorbit despre realizările care au fost făcute la nivelul
unităţilor de învăţământ din oraş, dar şi despre proiectele de viitor din acest domeniu.
Această manifestare a fost urmată de o altă prezentare, aceea a Celei Mai Mari Lecţii din Lume, eveniment
care s-a desfăşurat în peste 100 de ţări şi care este parte a unei campanii de a asigura fiecărui copil din lume
şansa de a merge la şcoală şi de a primi o educaţie de calitate. Lecţia a fost predată în centrul civic al oraşului,
la aceasta participând peste 2000 de participanţi, adulţi şi copii.

LA HÂRŞOVA SE DESFIINŢEAZĂ TAXELE PENTRU PĂŞUNAT
Preocuparea primarului oraşului Hârşova, Ionel Chiriţă şi a echipei pe care o coordonează, privind îmbunătăţirea
vieţii tuturor hârşovenilor şi s-a concretizat în multe iniţiative care au prins contur devenind realitate.
Astfel la începutul acestui an Domnia Sa a iniţiat un proiect care a fost aprobat în Consiliul Local al oraşului, ce
prevede reducerea majoră pentru anumite categorii de cetăţeni a taxelor şi impozitelor. Însă lucrurile nu s-au sfârşit
aici, prin urmare în şedinţa de consiliu din 27 martie 2008, primarul oraşului a prezentat spre aprobare un proiect de
hotărâre privind desfiinţarea impozitelor şi taxelor pentru păşunat în anul 2008.
Luând în considerare expunerea de motive şi proiectul de hotărâre iniţiat de domnul Ionel Chiriţă, raportul
Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Oraşului Hârşova, raportul comisiei economice a consiliului, precum şi avizul de
legalitate emis de secretar, având în vedere prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale şi în temeiul
dispoziţiilor articolului 35, alineatul 2 din Legea 215/2001, privind administraţia publică, cu modificările şi completările
ulterioare, se hotărăşte desfiinţarea impozitelor şi taxelor pentru păşunat în anul 2008. Mai mult, toţi cei care şi-au
plătit taxa de păşunat pentru acest an, îşi vor primi banii înapoi.

,,ADUNAREA CETĂŢENEASCĂ - PARTENERĂ A AUTORITĂŢILOR LOCALE’’
Participarea cetăţenilor la luarea deciziilor înseamnă implicarea acestora în conceperea şi implementarea
deciziilor şi a politicilor locale de mediu şi de dezvoltare, care nu pot avea succes dacă nu sunt realizate de autorităţi
pentru cetăţeni şi împreună cu ei.
În oraşul Hârşova autorităţile publice locale au fost interesate să construiască un parteneriat solid cu cetăţenii,
realizând o informare oportună, completă şi corectă a cetăţenilor asupra tuturor chestiunilor care i-ar putea privi pe
aceştia.

De aceea miercuri, 19 martie 2008 a debutat la Hârşova programul ,,ADUNAREA CETĂŢENEASCĂ - PARTENERĂ
A AUTORITĂŢILOR LOCALE’’, prin care se doreşte implicarea cetăţenilor şi a grupurilor de suport în luarea deciziilor cu
privire la aspecte ce pot influenţa viitorul comunităţii, prin sprijinirea iniţiativei locale ca mod de promovare a
schimbării venită din interiorul comunităţii şi nu programată din afara ei, dând prioritate nevoilor locale identificate de
grupul de suport şi încurajând participarea comunitară cu o contribuţie proprie. Astfel oraşul a fost împărţit în şapte
zone, iar cetăţenii aparţinând fiecărei zone îşi aleg un comitet care îi va reprezenta în comunicarea cu autorităţile
publice locale. Comitetul cetăţenesc de zonă, alcătuit din 17 membri, va fi acela care va identifica nevoile specifice

zonei căreia îi aparţine. Pentru rezolvarea acestora, cu ajutorul aparatului de specialitate al primarului, fiecare comitet
va întocmi un proiect pentru care autorităţile publice locale vor oferi finanţare de un miliard de lei vechi.
Locuitorilor Hârşovei li s-a prezentat portofoliul de proiecte al oraşului, grupate în programe: de infrastructură,
social, de locuinţe, educaţional, economic, culte, artă, sport, unele aflate în derulare, altele aproape de finalizare, ori
în faza de proiect.
Acest program a fost finalizat cu succes, cetăţenii invitaţi au răspuns iniţiativei primarului Ionel Chiriţă care l-a
conceput şi l-a supus spre aprobare Consiliului Local al oraşului.
COMUNICAT
Participarea cetăţenilor la luarea deciziilor înseamnă implicarea acestora în conceperea şi implementarea
deciziilor şi a politicilor locale de mediu şi de dezvoltare, care nu pot avea succes dacă nu sunt realizate de autorităţi
pentru cetăţeni şi împreună cu ei.

În oraşul Hârşova autorităţile publice locale au fost interesate să construiască un parteneriat solid cu cetăţenii,
realizând o informare oportună, completă şi corectă a cetăţenilor asupra tuturor chestiunilor care i-ar putea privi pe
aceştia.
De aceea miercuri, 19 martie 2008 a debutat la Hârşova programul "ADUNAREA CETĂŢENEASCĂ - PARTENERĂ A
AUTORITĂŢILOR LOCALE", prin care se doreşte implicarea cetăţenilor şi a grupurilor de suport în luarea deciziilor cu
privire la aspecte ce pot influenţa viitorul comunităţii, prin sprijinirea iniţiativei locale ca mod de promovare a
schimbării venită din interiorul comunităţii şi nu programată din afara ei, dând prioritate nevoilor locale identificate de
grupul de suport şi încurajând participarea comunitară cu o contribuţie proprie. Astfel oraşul a fost împărţit în şapte
zone, iar cetăţenii aparţinând fiecărei zone îşi vor alege un comitet care îi va reprezenta în comunicarea cu autorităţile
publice locale.

COMUNICAT DE PRESĂ
Duminică, 16 martie 2008, începând cu orele 9.00, s-a desfăşurat cea de-a III – a ediţie a concursului sportiv
de handbal pentru fete, „Cupa Speranţei”, organizat de Liceul Teoretic „Ioan Cotovu”, prin Asociaţia Sportivă
„Luceafărul”, în parteneriat cu Direcţia pentru Sport a judeţului Constanţa, Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa,
Primăria Oraşului Hârşova, Consiliul Local al Copiilor şi Tinerilor din Hârşova, Spitalul Orăşenesc din localitate şi Poliţia
Oraşului Hârşova.

Au fost invitate să participe unsprezece unităţi şcolare din oraş şi din judeţul Constanţa.
Concursul se adresează elevelor de gimnaziu şi are ca scop atragerea copiilor către sport, mişcare şi
competiţie, dezvoltarea spiritului de competiţie, dezvoltarea armonioasă a organismului şi menţinerea sănătăţii
acestuia, cultivarea, în rândul elevilor, a spiritului de disciplină, de fair – play şi de toleranţă, eliminarea violenţei din
sport, dar şi dezvoltarea spiritului de emulaţie în rândul elevilor.
După ceremonia deschiderii competiţiei, în prezenţa oficialităţilor oraşului şi a invitaţilor, s-a stabilit
programul de desfăşurarea meciurilor, prin tragerea la sorţi a acestora.
Prima parte a concursului s-a sfârşit în jurul orelor prânzului, când sportivilor le-au fost oferite pachete cu
hrană, dar şi un mic program artistic pentru toţi cei prezenţi, susţinut de eleve ale Liceului Teoretic „Ioan Cotovu”,
după care a urmat cea de-a doua parte a competiţiei.
Concurentelor li s-au acordat diplome, tricouri, adidaşi şi, primelor trei clasate, cupe.
COMUNICAT DE PRESĂ

Sub genericul:

Tradiţii,obiceiuri,grai
Din rădăcini române ai.
Ai grijă să le îngrijeşti
La rândul tău ROMÂN să creşti.
Mereu cu tine să le ai
Şi mai departe să le dai,

La Grădiniţa “Prichindel” din Hârşova, s-a desfăşurat astăzi, 28 februarie 2008, o şezătoare, realizată într-un
ambient de casă ţărănească hârşoveană, amenajat in incinta unităţii, aceasta reprezentând primul pas în derularea
proiectului educaţional “Mlădiţe Hârşovene”, realizat pe tema tradiţiilor, datinilor şi obiceiurilor locale, cu care va
participa la concursul de proiecte educaţionale “Pentru Hârşova, din ce în ce mai bine!“, lansat luna trecută de Primarul
Oraşului Hârşova, Ionel Chiriţă şi de Consiliul Local al oraşului.
La această şezătoare au participat, alături de copii şi educatoare, părinţi, îmbrăcaţi în costume tradiţionale
româneşti, care au cântat şi au horit împreună cu aceştia.
Acest proiect reprezintă un real parteneriat intre grădiniţă, familie şi comunitate, adevăratul câştigător al
acestuia fiind COPILUL, cu nevoile şi posibilităţile lui de afirmare.
Scopul acestui proiect este acela de a face cunoscute copiilor obiceiurile şi tradiţiile locale, implicându-i de la
cea mai fragedă vârstă în culegerea folclorului, în cunoaşterea obiceiurilor şi datinilor locale din cele mai vechi timpuri,
dar şi conştientizarea importanţei acestora, sensibilizarea şi transformarea copiilor în iubitori şi pătrători ai valorilor
naţionale, ai artei populare româneşti.
Vizita Ministrul Sănătăţii Publice, Eugen Nicolăescu, la Hârşova
Sâmbătă, 9 februarie 2008, la orele 16.30, a venit în vizită la Hârşova Ministrul Sănătăţii Publice, Eugen
Nicolăescu, însoţit de Directorul Direcţiei Judeţene de Sănătate Publică Constanţa, dr. Marius Enescu şi de Directorul
Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Constanţa, dr. Liviu Mocanu.

În prezenţa unui public numeros, alcătuit din reprezentanţi ai autorităţilor publice locale, personal medical,
cetăţeni ai oraşului, Domnia Sa a vorbit despre continuarea reformei în domeniul sănătăţii publice, dar şi despre
perspectivele pe care le are spitalul din localitate. I-au fost adresate din public întrebări legate de anumite situaţii
întâlnite de către medici sau de foşti ori actuali pacienţi, dar şi întrebări despre anumite programe de sănătate.
La finalul întrevederii domnul ministru Eugen Nicolăescu a vizitat spitalul din Hârşova, care se află în acest
moment într-un program de reabilitare, fiind plăcut impresionat de schimbările sesizate în această unitate
spitalicească.
RIDENDO CASTIGAT MORES” (Râsul îndreaptă moravurile)
Primarul, Ionel Chiriţă şi Consiliul Local al oraşului Hârşova, în colaborare cu Consiliul Local al Copiilor şi Tinerilor
din localitate, au demarat, în a doua jumătate a lunii ianuarie a anului curent, un concurs cu tema “Doresc să fiu
cetăţean european“. Concursul s-a adresat elevilor unităţilor şcolare din oraş, a fost conceput pe şase domenii şi a
avut ca obiective:

Promovarea şi dezvoltarea valorilor europene;
Dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi relaţionare ale membrilor comunităţii;
Promovarea valorilor oraşului Hârşova;
Dintre cele patru proiecte câştigătoare au fost finalizate deja trei, ultimul, “Caragialiana”, fiind finalizat vineri, 1
februarie 2008, la sediul Primăriei Oraşului Hârşova.
În prezenţa reprezentanţilor autorităţilor publice locale, a unui numeros public alcătuit din directori ai unităţilor
şcolare din localitate, cadre didactice, elevi, părinţi, a fost prezentat acest proiect. Printre obiectivele acestuia se
numără, în primul rând, cultivarea interesului elevilor pentru literatură şi artă într-o vreme în care se citeşte foarte
puţin, dar şi sensibilizarea tinerilor în procesul producerii şi receptării actului cultural peren, implicarea elevilor în
activităţi culturale, cultivarea gustului estetic, receptarea operelor literare studiate în clasă, crearea unei perspective
culturale şi îmbogăţirea vieţii spirituale, promovarea imaginii oraşului prin teatru, promovarea valorilor europene prin
artă şi literarură.
Într-o societate aflată în permanentă schimbare, pentru care trebuie reconsiderate dimensiunile educaţionalculturale, este firesc ca în centrul preocupărilor cadrelor didactice să fie dezvoltarea simţului estetic al elevilor prin
receptarea operelor scriitorilor, prin cultivarea interesului elevilor pentru literatură şi artă, într-o epocă în care se
citeşte foarte puţin.
Omul trăieşte sub magia culturii, fiecare zi poate fi o duminică, o zi a Domnului, adică, aşa cum spunea Constantin
Noica, o zi „a Cugetului şi a Cuvântului”.
Desfăşurat sub moto-ul „RIDENDO CASTIGAT MORES” (Râsul îndreaptă moravurile), “Caragialiana” reprezintă un
proiect realizat în cadrul unui parteneriat dintre Liceul Teoretic “Ioan Cotovu” şi Clubul Copiilor din Hârşova, colectivul
de cadre didactice care coordonează acest proiect fiind alcătuit din prof. Mihai Marioara, prof. Geambaşu Victoriţa şi
prof. Stancu Theodora şi îşi propune animarea unei zone a vieţii culturale a oraşului nostru, prin popularizarea unor
importante opere aparţinând marilor scriitori, prin punerea lor în scenă şi crearea unui climat de cunoaştere şi
apreciere a acestor opere literare care se studiază în şcoală.
Trăim într-o epocă în care imixtiunile aculturale propagate de anumite forme de mass-media au un impact
extraordinar asupra noii generaţii, în care educaţia şi cultura sunt considerate, de mulţi tineri, pierdere de vreme şi în
care agresivitatea, fizică şi în limbaj este întinsă, uneori, până la extreme.
De aceea este necesar ca orice manifestare culturală menită să educe, să stârnească ecouri în inimile copiilor, să-i
motiveze spre lectură şi spre aprecierea valorilor naţionale, europene şi mondiale.
Informaţii suplimentare se pot obţine sunând la numărul de telefon al primarului oraşului Hârşova, Ionel Chiriţă,
0744 385 323.
NOUTĂŢI PRIVIND ÎNVĂŢĂMÂNTUL HÂRŞOVEAN
Primarul oraşului Hârşova, Ionel Chiriţă, a organizat miercuri, 23 ianuarie 2008, orele 16.00, la sediul
Primăriei Oraşului Hârşova, o dezbatere publică cu tema „Noutăţi privind învăţământul hârşovean”.
La acest eveniment au participat; din
partea Ministerului Educaţiei Cercetării şi
Tineretului, doamna Mihaela Andreianu, de la
Inspectoratul Şcolar Judeţean Ialomiţa, dl.
Inspector General Gheorghe Petre, de la
Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa, dl.
Inspector General Adjunct Mircea Vrană,
primarul comunei Mihail Kogălniceanu, jud.
Ialomiţa, dl. Alexandru Dinu, reprezentanţi ai
autorităţilor publice locale, directorii unităţilor
şcolare din oraş, cadre didactice, elevi din
Consiliul Local al Tinerilor şi Copiilor din oraş,
dar şi elevi care fac parte din consiliile
administrative ale şcolilor, părinţi. Subiectele fi
puse în discuţie au fost:
· Educaţia – o prioritate pentru autorităţile publice locale; susţinerea bugetară şi proiectele pentru
îmbunătăţirea infrastructurii şi activităţii în unităţile şcolare;
· Prezentarea unor programe locale de susţinere a educaţiei:
1. Programul privind recompensarea performanţelor şcolare, limitarea numărului de absenţe şi
susţinerea copiilor proveniţi din familii cu venituri modeste;
2. Lansarea unei sesiuni de proiecte din şase domenii, ce vor fi selectate prin organizarea unui concurs
cu tema “Pentru Hârşova, din ce în ce mai bine!“;
3. Programul „Un laptop şi un video-proiector în fiecare clasă”;
4. Program privind recompensarea elevilor care au obţinut cea mai bună performanţă şcolară într-un
an;
· Dezbaterea proiectului de lege a învăţământului;
Au fost purtate discuţii mai ales pe seama ultimului subiect, cadre didactice şi părinţi şi-au expus opiniile în
legătură cu acesta.
Informaţii suplimentare se pot obţine sunând la numărul de telefon al primarului oraşului Hârşova, Ionel
Chiriţă, 0744 385 323.

VIN COLINDATORII
Primarul oraşului Hârşova, Ionel Chiriţă, a organizat vineri, 21 decembrie 2007, orele 18.00, la sala de sport
a Şcolii primare din Port, recepţia “Vin colindătorii”.

Au
participat
domnul
Crin
Antonescu, Vicepreşedintele PNL, Victor
Manea,
Arhiepiscopul
Tomisului,
IPS
Teodosie, oficialităţi ale oraşului Hârşova.
Glasurile cristaline ale copiilor au cântat
colinde, au interpretat o piesă de teatru
care a avut ca subiect Naşterea Domnului
şi închinarea magilor; corul “Armonia”, al
Arhiepiscopiei Tomisului i-a încântat pe cei
prezenţi cu repertoriul lor, iar solistul Aurel
Moldoveanu a
întregit atmosfera
de
sărbătoare, susţinând un mic concert de
colinde, câteva fiind extrase de pe volumul
de
colinde recent înregistrate pe ultimul său album.
A fost organizată o tombolă cu premii, fondurile strânse fiind donate copiilor cu rezultate bune la învăţătură,
dar cu posibilităţi materiale reduse. Deasemenea domnii Crin Antonescu şi Victor Manea au oferit, fiecare, câte
un laptop pentru doi dintre elevii merituoşi ai oraşului, dar cu venituri modeste.
CUPA
JUNIORILOR
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·

Sâmbătă, 8 decembrie 2007, începând cu orele 10.00, Şcoala cu clasele I-VIII Hârşova a organizat, în cadrul unui
proiect şcolar care a fost elaborat de cadre didactice de la această unitate de învăţământ, dar şi de elevi din Consiliul
Local al Copiilor şi Tinerilor din oraş, întrecerea sportivă cu tema „Cupa Juniorilor”, ediţia I. La această competiţie au
fost invitate unităţi şcolare din oraş, dar şi din alte localităţi.
Partenerii implicaţi în această activitate au fost :
Directia pentru Sport a jud. Constanţa;
S. J. Constanţa;
Primăria Oraşului Hârşova;
Consiliul Local al Copiilor şi Tinerilor din Hârşova;
Proiectul a urmărit atragerea copiilor către sport, mişcare şi competiţie, dezvoltarea spiritului de competiţie,
dezvoltarea armonioasă a organismului şi menţinerea sănătăţii acestuia.
Acţiunea a început cu un program artistic susţinut de elevii Şcolii cu clasele I-VIII nr. 1 Hârşova. Au urmat apoi
întrecerile sportive între şcolile participante. Toate aceste acţiuni s-au desfăşurat simultan.
Campionatul de fotbal (BĂIEŢI- VÂRSTA 10-12 ANI ), s-a desfăşurat pe terenul de sport al Şcolii cu clasele I-VIII
nr. 1 Hârşova, Campionatul de handbal (FETE-VARSTA 10-12 ANI), pe terenul Liceului Teoretic „Ioan Cotovu” Hârşova,
iar parcursurile aplicative la sala de sport a oraşului. Acestea au constat în:
alergare într-un sac pe o distanţă de 20 m.
transportul unui ou în lingură pe o distanţă de 10 m.
alergare (păşire) prin 6 cercuri
orientarea unui concurent legat la ochi prin 6 jaloane de către un alt concurent.
deplasarea pe o distanţă de 10 m. după ce a fost înfăşurat în hârtie igienică.
spargerea cât mai multor baloane umflate.
aruncarea a 5 mingi într-un coş în poziţia stând cu spatele.
plasarea a 10 steguleţe într-un loc dinainte stabilit.
întoarcerea la locul de plecare prin mersul piticului pe o jumătate de distanţă şi alergare într-un picior pe cealaltă
jumăt
Acţiunea s-a încheiat cu premierea la sala de sport
Descarca foto: 1, 2, 3, 4
COMUNICAT DE PRESĂ
Cea mai mare sărbătoare pe care au avut-o românii vreodată, sfânta zi de 1 Decembrie, a fost celebrată la
Hârşova printr-o ceremonie de comemorare a eroilor neamului, la Monumentul Soldatului Necunoscut din localitate.

Desfăşurată într-un cadru festiv, într-o atmosferă solemnă, în prezenţa Primarului, a membrilor Consiliului
Local, a reprezentanţilor principalelor partide politice şi ai instituţiilor din oraş, dar şi în prezenţa a numeroşi cetăţeni,
festivitatea a debutat cu o slujbă religioasă susţinută de preoţii din oraş, a continuat cu depunerea coroanelor de flori la
Monumentul Ostaşului Necunoscut, cu discursul primarului, Ionel Chiriţă şi s-a finalizat printr-un moment poetic
comemorativ, realizat de elevii Şcolii Generale nr. 1 din localitate.
Vineri, 30 noiembrie 2007, la sediul Primăriei Oraşului Hârşova a avul loc finalizarea proiectului şcolar
„Istorie şi civilizaţie locală”, care a fost unul dintre câştigătorii concursului de proiecte lansat de Primarul şi Consiliul
Local din Hârşova, în parteneriat cu Consiliul Local al Copiilor şi Tinerilor şi cu unităţile şcolare din localitate, în
primăvara acestui an.
Duminică, 2 decembrie 2007, la orele 10.00, va avea loc la sediul salonului de festivităţi al ISC din localitate,
aniversarea Zilei Internaţionale a Persoanelor cu Handicap. Evenimentul este organizat de Asociaţia persoanelor cu
handicap "ZBOR FARA ARIPI" din oraşul Hârşova (www.zborfaraaripi.go.ro).
Informaţii suplimentare se pot obţine sunând la numărul de telefon al primarului oraşului Hârşova, Ionel Chiriţă, 0744
385 323.
Alegerile pentru Parlamentul European din 25 noiembrie 2007
desfăşurate în oraşul Hârşova
Participarea la vot -38,84%, respectiv din 8834 de alegători înscrişi pe listele electorale, s-au prezentat la vot
3431 de alegători
Dintr-un număr de 3270 de voturi valabil exprimate s-au obţinut următoarele rezultate:
Partidul Naţional Liberal-1428 de voturi-43,67%
Partidul Democrat-877 de voturi-26,82%
Partidul Social Democrat-536 de voturi-16,39%
Partidul Liberal Democrat-135 de voturi-4,13%
alte partide-294 de voturi-8.99%
Rezultatele referendumului naţional privind introducerea
votului uninominal pentru alegerea membrilor Parlamentului României din data de 25 noiembrie 2007
Dintr-un număr de 8838 de persoane înscrise pe liste s-au prezentat doar 1849, ceea ce reprezintă o
participare de 20,92%. Acest procent este în concordanţă cu cel obţinut pe plan naţional, adică nu pot fi validate aceste
alegeri.
Aşadar locuitorii oraşului Hârşova au avut o atitudine de reţinere la participarea la referendumul privind votul
uninominal propus de preşedintele Traian Băsescu, manifestată printr-o participare atât de scăzută, 20,92%, în timp ce
la alegerile pentru parlamentul European s-au prezentat la vot 38,84% din cetăţenii cu drept de vot.
Refuzul a fost cu atât mai evident la unele secţii care, aflându-se în acelaşi imobil, încât s-a observat o
diferenţă izbitoare între cei care au votat pentru europarlamentare şi cei care şi-au exprimat votul pentru uninominal.
Astfel la Secţia 291 de la Şcoala Generală nr.1 Hârşova s-au prezentat la vot pentru europarlamentare 710 cetăţeni în
timp ce pentru votul de la referendum doar 403. Şi la Secţia 288 aflată la Liceul teoretic diferenţa a fost evidentă, 549
de alegători au fost prezenţi la alegerile europarlamentare şi 394 pentru uninominale.
9 noiembrie 2007
COMUNICAT
Alte două dintre obiectivele pe care Hârşova le-a dorit foarte mult s-au finalizat cu succes. Astfel ne putem
mândri cu faptul că un nou locaş de cult ortodox a fost edificat în Vadu Oii şi două familii din aceeaşi localitate, care au
suferit în urma inundaţiilor de anul trecut, locuiesc astăzi în case noi, ridicate cu ajutorul autorităţilor locale.
Vă invit să participaţi alături de cetăţenii din Hârşova şi Vadu Oii la sfinţirea bisericii Sfântul Andrei şi la
inaugurarea noilor case sâmbătă, 10 noiembrie 2007. La manifestări va participa prefectul judeţului Constanţa, Dănuţ
Culeţu.
Evenimentele se vor desfăşura după următorul program:
•
orele 08.30 – 12.00 participarea la slujba de sfinţire a bisericii Sfântul Andrei (Vadu Oii);
•
orele 12.00 – 12.30 , participarea la inaugurarea caselor nou – construite (Vadu Oii);
•
orele 12.30 – 13.00 , masa creştinească oferită cu ocazia sfinţirii noii biserici;
•
orele 13.00 – 14.00, seminar cu agenţii economici, la care se vor prezenta următoarele subiecte:
1. Anunţarea zonelor care vor fi puse la dispoziţia agenţilor economici pentru activităţi de servicii sau de
producţie
- prezintă:
•
Ionel Chiriţă, Primar
2. Accesarea fondurilor pentru persoane autorizate, asociaţii familiale şi întreprinderi mici şi mijlocii
- prezintă:
•
Ileana Gogoaşă, Consilier Superior în Prefectura Judeţului Constanţa
•
Nicolae Fildan, Director SIVECO România
Pentru participarea reprezentanţilor presei la aceste evenimente, se asigură transportul cu microbuzul.
Plecarea se va face din faţa sediului PNL Constanţa ( str. V. Pârvan ), sâmbătă, 10 noiembrie 2007, orele 9.30.
Primar,
Ing. Ionel Chiriţă

16.09.2007

Oaspeţi de seamă în oraşul nostru
“Locul unde apele Dunării şi drumurile Pământului,
visele şi speranţele,
paşii copiilor noştri vin şi pleacă mai departe,
a fost si va rămâne Hârşova.”
Vizita Prim-ministrului României la Hârşova
Dacă spui 15 septembrie primul lucru care-ţi vine în minte se referă la
începerea anului şcolar. Însă pentru Hârşova această dată înscrie o
nouă pagina pe cartea de istorie a oraşului, pentru că un oaspete de
seamă a vrut să ne cunoască şi să petreacă, alături de noi, câteva
ceasuri.
Vizita premierului României, domnul Călin Popescu Tăriceanu, a oferit o altă dimensiune vieţii cotidiene
a hârşovenilor. După sosirea Regelui Mihai I şi a Reginei Ana, de anul trecut, această vizită, care ne face o
cinste deosebită, se înscrie ca un eveniment special pentru noi, oamenii obişnuiţi, dar mai ales pentru imaginea
oraşului Hârşova.
Am fost plăcut surprinşi să primim la noi acasă un om charismatic, spontan, degajat, în mod cert
detaşat de imaginea de politician sobru, intangibil, pe care ne-o oferă mass-media. Am fost încântaţi să dăm
mâna cu premierul României, să-l privim de aproape, să ne bucurăm de prezenţa Domniei Sale.
Ne-au bucurat aprecierile pe care le-a făcut la adresa noastră, faptul că s-a simţit bine, că i-a plăcut ce
a găsit aici. Pentru că, venind la Hârşova, a descoperit cu plăcere un oraş vioi, tânăr, aflat într-un accelerat
proces de dezvoltare şi modernizare şi nu unul prăfuit, izolat şi uitat de lume, aşa cum au încercat să-l
zugrăvească unii rău-voitori.
Sperăm că pentru Excelenţa Sa Hârşova este “străveche vatră de civilizaţie, locul unde sunt
aşteptaţi să revină toţi prietenii care ne-au sprijinit în afirmarea oraşului nostru”.
Şedinţa extraordinară de consiliu, în prezenţa domnului Ministru Cristian David
Vineri, 14 septembrie 2007, s-a desfăşurat la Hârşova şedinţa extraordinara de consiliu, în prezenţa
domnului Ministru al Internelor şi Reformei Administrative, Cristian David.
Invitaţi au fost: dl. Deputat Gheorghe Dragomir, dl. Prefect Dănuţ Culeţu, dl. Stanca, primarul şi
Consiliul Local din Horezu.
S-a discutat despre Strategia de Dezvoltare a oraşului şi despre Portofoliul de Proiecte, ca instrumente
pentru o dezvoltare locală durabilă. S-a vorbit despre consolidarea democraţiei participative locale, fiind invitaţi
, foşti consilieri locali din Hârşova, aleşi locali din mandatele trecute şi actuali consilieri locali, cărora li s-au
acordat diplome cu următoarea menţiune: ”În drumul spre înălţarea oraşului Hârşova, o treaptă o
constituie şi activitatea Dumneavoastră de ales local. Pentru aceasta comunitatea vă aduce calde
mulţumiri!”.
16.09.2007
MARELE CONCURS “FASOLE CU CIOLAN”
Duminică, 16 septembrie 2007, într-un cadru natural de o aleasă frumuseţe şi beneficiind de condiţii meteo
superbe, a avut loc o serbare câmpenească în locul numit “Gura Văii” la care a fost invitată toată populaţia oraşului
precum şi cea din împrejurimi.
Au participat la acestă întâlnire între prieteni o mare de oameni, buna dispoziţie fiind asigurată de muzică,
formaţii de dansuri populare locale şi din alte localităţi.
Toată lumea era fericită în urma manifestărilor “Zilelor oraşului”care, considerăm noi, au avut un mare succes,
voia bună şi distracţia fiind la ele acasă.
Ca un corolar al acestei bucurii generale a avut loc şi concursul “Fasole cu ciolan”.La acesta s-au înscris 10
echipaje reprezentând majoritatea instituţiilor oraşului nostru.Cu un entuziasm debordant şi o plăcere deosebită au
căutat să pregătească fiecare câte un ceaun în cantitate de cel puţin 30 de litri de fasole cu ciolan. Fiecare echipaj, cu
reţeta sa proprie, a făcut ca din mâncarea gătită cu mult drag să deguste toţi cei prezenţi; aceştia au avut numai
cuvinte de apreciere faţă de bucatele preparate şi de cei care au avut această inedită idee.
Concursul a avut şi un câştigător meritat -acesta fiind al Grădiniţei “Prichindel”.
Participanţii şi degustătorii mulţumesc pentru această fericită ocazie edilului oraşului, ing. Ionel Chiriţă şi
Consiliului local Hârşova.

15.09.2007
Sfinţirea Centrului consiliere persoane
abuzate, victime ale violenţei în familie
Vineri, 14 septembrie 2007, în cadrul manifestărilor “Zilelor Oraşului”, a avut loc sfinţirea Centrului de
consiliere a persoanelor abuzate, victime ale violenţei în familie din oraşul Hârşova.

Acest eveniment a avut loc în prezenţa ÎPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului. Acesta, însoţit de un
sobor de preoţi şi de corul Armonia, a oficiat slujba de sfinţire a acestui centru.
Au fost prezenţi numeroşi credincioşi alături de personalităţi ale oraşului nostru, primar, viceprimar şi
consilieri locali.
Momentul respectiv va rămâne în memoria multora dintre cei prezenţi ca ceva unic.
08.09.2007
Veniţi să petrecem împreună Zilele Oraşului Hârşova!
Hârşoveni răspândiţi în cele patru zări sunteţi aşteptaţi sâmbătă,
15 septembrie 2007, orele 16.30, la sediul Primăriei oraşului Hârşova,
la o întâlnire de suflet!
Să ne amintim de oraşul pe care îl purtaţi în inimă, despre care păstraţi frumoase amintiri. Să fim alături pentru a
retrăi momente de bucurie din trecut şi să vorbim despre Hârşova de azi, de proiectele de viitor, despre ceea ce putem
face împreună pentru oraşul nostru.
Vă aşteptăm cu drag!
01.09.2007
INVITAŢIE,
adresată tuturor hârşovenilor,
La Hârşova, în perioada 12-16 septembrie 2007, vor avea loc serbările prilejuite de Zilele Oraşului, unde vor fi
organizate numeroase evenimentele pe diferite domenii. La acestea se vor adăuga activităţi recreative şi alte
concursuri distractive, iar serile vor fi încheiate cu spectacole.
Hârşovenii devin şi de această dată parteneri ai autorităţilor locale.
Pentru a întregi această atmosferă de sărbătoare şi voie bună, vă invităm să participaţi, alături de Primar şi de
Consiliul Local al oraşului, la manifestările care vor avea loc cu acest prilej.
Descarca Programul manifestarilor (format .pdf)
Cu prietenie,
Ionel Chiriţă
Invitaţie pentru hârşovenii din toată lumea
În cadrul manifestărilor consacrate Zilelor Oraşului care se vor desfăşura în perioada 11-16 septembrie 2007, va avea
loc o acţiune intitulată sugestiv „La taifas cu hârşovenii răspândiţi în cele patru zări”. Primarul Ionel Chiriţă şi Consiliul
local Hârşova invită pe toţi cetăţenii născuţi în oraşul Hârşova la o întâlnire programată în data de vineri, 15
septembrie 2007, orele 16,30 la Sala mare de şedinţe din cadrul primăriei.
Cu această ocazie se vor depăna amintiri, vor avea loc schimburi de impresii şi se vor propune noi date de
întâlnire în scopul realizării de proiecte benefice pentru localitatea noastră.
Aşteptăm participarea a cât mai mulţi fii ai urbei noastre care locuiesc în ţară şi străinătate.
01.08.2007
“Aripi deschise”
Miercuri, 1 august 2007, primarul localităţii Hârşova, Ionel Chiriţă, a surprins încă o dată prin originalitate, găzduind
două evenimente.
Cu acelaşi interes cu care a susţinut desele acţiuni de sprijinire a culturii şi învăţământului din oraşul pe care îl
conduce, parcă dintotdeauna, de această dată a premiat performanţele celor mai buni elevi din ciclul gimnazial şi liceal,
acordând două premii „Aripi deschise”, susţinute financiar de familia sa.

Cele două premii - unul, în
valoare de 500 de lei, pentru
un elev de gimnaziu, celălalt în
valoare de 800 de lei, pentru
un elev de liceu - au fost
acordate după finalizarea
concursului adresat elevilor
care au realizat cea mai bună
performanţă şcolară, într-un an
şcolar, condiţiile de eligibilitate
fiind:

Media generală la învăţătură, pentru anul şcolar încheiat, să fie minim 9.50;
Media 10 la purtare;
Maximum 10 absenţe nemotivate pentru anul şcolar finalizat;

Să fi participat la olimpiade şcolare, la nivel judeţean sau naţional;
Este obligatoriu să domicilieze în oraşul Hârşova şi să fie elev al unei şcoli din oraş;
Fericitele câştigătoare au fost Chiriţă Nicoleta ( simplă coincidenţă de nume), care a
absolvit clasa a XII – a cu media generală 10 şi Ionescu Isabelle Andreea, absolventă a clasei
a VIII – a cu aceeaşi performanţă de excepţie.
Astfel Domnia Sa a dat startul unui concurs al celor mai buni dintre cei mai buni. Cei 13
curajoşi înscrişi în competiţie au primit diplome şi cadouri, iar premianţii concursului şi bani.
Este interesant de urmărit activitatea următorilor 10 ani din viaţa elevilor, a primarului Ionel
Chiriţă şi a localităţii Hârşova întrucât fiecare elev urmează să-şi scrie gândurile pentru viitor,
10 ani de acum încolo şi să le sigileze bine într-o sticlă goală, care va sta mărturie a
prezentului pentru viitor, bine ascunsă şi ţinută cu grijă de familia Ionel Chiriţă.

Pentru că s-a creat deja un
precedent prin organizarea
acestui concurs, dl. Ionel
Chiriţă doreşte ca acesta să
devină o tradiţie şi, anual, să
premieze copiii hârşoveni cu
cele mai bune rezultate la
învăţătură
Pentru toţi cei prezenţi a
cântat, într-o atmosferă plină
de emoţie, Ducu Bertzi.

Aşadar, dacă eşti deştept, cuminte şi munceşti vor fi lângă tine oameni de ispravă. Daca vrei să mergi la drum
lung, primul pas e cel mai greu, trebuie să te înconjuri de oameni buni.
La Hârşova au fost, alături de copii primarul, prefectul şi şeful Inspectoratului Şcolar Judeţean. Am văzut la
Hârşova părinţi fericiţi. Copii de nota 10, profesori de nota 10.
În cadrul manifestării au luat cuvântul dl. Prefect, Dănuţ Culeţu, dl. Inspector General al ISJ Constanţa, Marian
Sârbu, dl. Ionel Chiriţă, câteva dintre personalităţile judeţului Constanţa – personaje ale cărţii, dl. Gheorghe Haleţ, dl.
Gheorghe Trandafir şi dl. Ionel Chiriţă.
Seara s-a încheiat în prezenţa Milenei Farcaş, care a prezentat cartea ei recent apărută, „În
nume(re)le tatălui”, ca pe un puternic mesaj către noi toţi. Autoarea, a relevat, într-o alocuţiune, subiectul cărţii şi
motivele care au determinat-o să scrie despre cele 28 de personalităţi pe care le-a ales pentru a fi personaje ale
lucrării Domniei Sale.
Biroul de Presa
05.08.2007
A fost lansat noul site al primariei orasului Harsova. Noua varianta www.primaria-harsova.ro doreste sa
imbunatateasca modul prin care cetateanul poate fi mai aproape de autoritatea publica locala.
In noua varianta a siteului, autoritatea locala harsoveana va integra o serie de sectiuni menite sa contribuie la
procesul de informare continua a populatiei.
Totodata se doreste marirea gradului de simplificare a procedurilor administrative necesare circulaţiei
documentelor si implicit micsorarea timpului destinat rezolvarii problemelor cetatenilor.
Administratia publica este in prezent, puternic influentata de folosirea tehnologiilor moderne ale informatiei si
comunicatiilor. Folosirea acestor tehnologii ofera posibilitatea schimbarii calitative a serviciilor oferite de Administratia
Publica harsoveana, cetatenilor. Incepand cu eliminarea consumului de hartie si continuand cu reducerea timpului de
acces la resursele publice, dorim ca prin acest nou site sa castigam increderea cetatenilor si sa eficientizam serviciile
publice pentru a contribui la democratizarea societatii in ansamblu.
Biroul de Presa
Festivalul judeţean de interpretare a muzicii uşoare pentru copii,
“MLĂDIŢE DUNĂRENE”
Un alt eveniment, care a debutat chiar la finele lunii iunie, atât de bogată în evenimente, a fost Festivalul
judeţean de interpretare a muzicii uşoare pentru copii, “Mlădiţe Dunărene”.
Organizat în perioada 30 iunie – 1 iulie 2007, de către Consiliul Local al oraşului Hârşova, primarul Ionel
Chiriţă şi Casa de Cultură, în colaborare cu Fundaţia pentru Copii „Steluţele Mării”, ajuns la cea de-a III-a ediţie,
datorită organizatorilor, dar şi datorită sprijinului domnului Adrian Doxan, profesor dr. la Liceul de Artă din Constanţa,
compozitor şi muzicolog de marcă, festivalul se bucură astăzi de succes, acest lucru fiind dovedit de jurizarea de înaltă
clasă, dar şi de cele peste 50 de voci care s-au aflat în competiţie, acestea aparţinând copiilor din localităţile:
Constanţa, Mangalia, Techirghiol, Năvodari, Ovidiu, Cumpăna, Cernavoda şi, bineînţeles, din oraşul nostru.
Concursul s-a desfăşurat pe trei secţiuni, pe grupe de vârstă, respectiv 6 – 10 ani, 11 – 14 ani şi 15 – 18 ani.
Juriul, al cărui preşedinte de onoare a fost dl. primar Ionel Chiriţă, a fost alcătuit din personalităţi din lumea muzicii,
cele mai cunoscute fiind: dl. prof. dr. Adrian Doxan, preşedintele juriului, dl. Liviu Predescu, jurnalist, redactor muzical
la Radio Constanţa, Traian Broască, muzician, compozitor, membru al Uniunii compozitorilor din România, Iulia
Marghidan, profesor de muzică, Ion Petrache, muzician, compozitor şi dirijor. Din partea organizatorilor au făcut parte
din juriu doamna Camelia Voicu, profesoară de muzică şi Daniela Vulpe, directoarea Casei de Cultură din oraş.

Juraţii au avut o sarcină deosebit de grea, numărul premiaţilor a fost mare: câte patru locuri întâi la prima şi la
a doua secţiune, trei locuri întâi la cea de-a treia secţiune (nu mai amintim de locurile doi şi trei).
Şi dacă avem mâhnirea că Trofeul „Mlădiţe Dunărene” 2007 s-a dus la Constanţa, marea câştigătoare fiind
Andreea Oana Olariu, o fetiţă de 10 ani, totuşi ne putem mândri cu faptul că două dintre fetele noastre, Ramona
Stamate şi Georgiana Galiu, au cucerit, fiecare, primul loc la secţiunea a II-a, respectiv secţiunea
III-a.
Felicitări pentru laureaţi, dar şi pentru organizatori, care au asigurat condiţii foarte bune de desfăşurare a
festivalului, acesta devenind tot mai cunoscut şi apreciat!
Biroul de Presa
FESTIVALUL PEŞTELUI, „IHTIΣ” EDIŢIA A VI-A
În luna iunie creştinătatea îi prăznuieşte pe Sfinţii Apostoli Petru si Pavel, numiţi în textele religioase „corifei"
ai apostolilor, amândoi primind cununa martirajului în aceeaşi zi, 29 iunie, anul 67 d.H. în vremea împăratului roman
Nero. Puţini ştiu că sărbătoarea celor doi sfinţi apostoli apărea în calendarul sfinţilor chiar înainte ca aceea a
Crăciunului să fie consemnată, cei doi apostoli fiind consideraţi întemeietorii Romei creştine. Sf. Apostol Petru l-a
cunoscut pe Iisus in pustiul Iordanului şi, de atunci, L-a însoţit în pelerinajele Sale. Prin predicile sale a convertit la
creştinism mii de iudei si păgâni. Sf. Apostol Pavel, Saul dupa numele său iudaic, nu a făcut parte de la început din
grupul
celor
12
apostoli
şi
îi
persecuta
pe
creştini.
Dupa Învierea lui Iisus, în drum spre Damasc, a trăit o experienţă extraordinară: Iisus i-a apărut în cale dojenindu-l:
„Saule, Saule de ce mă prigoneşti?" De atunci s-a botezat şi a devenit un propovăduitor convins al Evangheliei. A murit
la
Roma,
prin
decapitare,
în
ziua
când
Sf.
Apostol
Pavel
era
răstignit
pe
cruce".
În unele zone ale ţării tradiţia cere ca, de moşii de San – Petru, să ducă la biserică
corcoduşe, colivă, colaci, mere dulci şi acre şi faguri de miere, care apoi se împart săracilor. Sf. Petru este, in tradiţia
populară şi patronul lupilor. El îi îmbunează să nu facă vreo stricăciune şi să nu fure vitele. În Muntenia, se spune ca
Sf. Petru este "marele ucenic al lui Dumnezeu" şi că împreună merg printre credincioşi pentru a-i ajuta să scape de
necazuri.
Şi în oraşul nostru putem afirma că a prins rădăcini un obicei, legat tot de prăznuirea celor doi sfinţi:
Festivalul Peştelui, „IHTIΣ”, prilej cu care se desfăşoară diferite concursuri: de pescuit, culinare şi alte concursuri
distractive. Anul acesta festivalul a ajuns la cea de-a VI-a ediţie şi a devenit un eveniment aşteptat de hârşoveni.
Organizatorii acestuia sunt: Consiliul Local, primarul Ionel Chiriţă şi preotul paroh Nicolae Mândra.

Festivalul a debutat la orele 5.00
dimineaţa cu un concurs de pescuit care a
avut printre concurenţi copii şi adulţi, de
ambele sexe. Festivitatea de premiere a
avut loc la orele 12.30. Premiile au fost
acordate pentru cel mai mare peşte prins şi
pentru cea mai mare cantitate de peşte
capturat, marele câştigător fiind Florea
Constantin, care a luat premiul întâi la
ambele secţiuni, acestuia prinzându-i-se în
undiţă un şalău de aproape 3 kg, iar locul al
II-lea a fost ocupat de Viorel Cojocea, tot
datorită unui şalău, de cca un kg, dar
trebuie menţionat faptul că sponsorul
acestei competiţii, GIPO PESCAR, a oferit
premii pentru toţi participanţii.
Dar adevărata distracţie a început
după amiază, festivalul continuând cu
concursul
pentru
prepararea
borşului
pescăresc. S-au înscris şapte echipe, dintre
care: cea a primarului, a reprezentanţilor
primăriei, a poliţiei, a Căpităniei Portului
Hârşova (care a câştigat primul loc), a
preotului Nicolae Mândra şi altele.

Printre invitaţi de marcă: personalităţi politice, ecleziastice, (este de remarcat
prezenţa Înalt-Preasfinţitului Teodosie, arhiepiscopul Tomisului), celebrităţi locale,
adevăraţii câştigători au fost hârşovenii care au participat la această reuşită petrecere,
întrucât au putut degusta şapte feluri de borş de peşte, proaspăt, provenit direct din
ceaunele concurenţilor, dar şi alte preparate, pe bază de peşte, oferite din belşug de SC
KAVIAR HOUSE SRL, stropite cu bere şi vin.
Şi seara a continuat cu alte întreceri amuzante, spre deliciul spectatorilor:

- Concurs de tras de sfoară, unde au
participat şi echipe mixte, de fete şi băieţi,
această probă fiind dominată de tineri;
- Concurs de alergat cu picioarele introduse
în sac, finalizat cu bine, după cele câteva
căzături de succes ale concurenţilor;
- Concurs de alergat cu soţia în spate,
probă care a acaparat, de departe, interesul
şi simpatia celor prezenţi.
Această probă a fost câştigată de un
simpatic preot din Feteşti, care a alergat
cu soţia în spate, motivat fiind mai degrabă
de spiritul de competiţie decât de
frumoasele premii oferite de organizatori.
La finalul zilei fiecare a plecat către
casă cu frumoase amintiri şi cu speranţa că,
în anul care va veni, festivalul va fi cel puţin
la fel de interesant

Organizatorii Festivalului Peştelui,
“IHTIΣ” ediţia a VI-a - Consiliul Local al
oraşului Hârşova, primarul Ionel Chiriţă
şi preotul paroh Nicolae Mândra mulţumesc tuturor susţinătorilor acestui
eveniment:
- SC KAVIAR HOUSE SRL, sponsor al
concursului culinar şi al meniului pe bază
de peşte pentru toţi participanţii;
- SC GIPO PESCAR SRL, care a acordat
premii pentru concursul de pescuit;
- partenerului de organizare, SC
ANTONIUS SRL din Hârşova;

