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AHO, AHO…!!!
Bună seara, bună seara,
Daţi chibrit s-aprind ţigara
Că departe ce suntem
Nici chibrituri nu avem
Şi-am venit în astă seară
Cu puţină îndrăzneală
Ca să vă urăm din nou
În seara de Anul Nou
Am venit în acest an
Din Moldova lui Ştefan
Că-s nepot de-al lui Bogdan
Să vă împuşc o urătură
Să vă-ngheţe limba-n gură
Daţi-vă lângă fereastră
Să ascultaţi urarea noastră
Daţi-vă lângă perdele
Să ascultaţi vorbele mele
HĂI, HĂI!!!
Astă seara în ajun
L-am văzut pe Moş Crăciun
Cum fugea cu sacu-n spate
Speriat de lăieş frate
O babă l-a speriat
Când i-a băgat mâna-n sac
Căutând în sac măi frate
Cadouri din străinătate
Dar cadouri nu aveau de fel
Căci Moş Crăciun era şomer
De când cu democraţia
A apărut în ţară sărăcia
Dar pe lângă cei săraci
Au apărut şi bogaţi
Aducând euro frate
Tocmai din străinătate,
Ei în sat când au venit
La privatizare s-au gândit
Unul şi-a deschis butic
Iar altul un chioşc mai mic
HĂI, HĂI!!!
Frunză verde de arţar
Să trăiască domnul primar
Că este om gospodar
Gospodar la el acasă
Şi pentru comuna noastră.
Domn primar este iubit
Căci o şcoală a clădit
Şi de străbuni nu a uitat
Monument le-a ridicat
Să nu uite lumea frate
Că au căzut pe front departe
Pentru a noastră libertate
Noi cu toţii am aşteptat
Şi o bază sportivă a inaugurat
Să aibă copii unde să se antre-
neze
Nu canabis să fumeze.

LA MULŢI ANI IBĂNEŞTI!
LA MULŢI ANI 2013!

Dragi prieteni,
Vă doresc TIMP,

Trebuie să ne facem timp să
zâmbim, să fim fericiţi şi în ace-
laşi timp să-i facem pe cei din
jurul nostru fericiţi.

Vine o vreme când trebuie să
dăm socoteală cu toţii. Atunci
constatăm că puteam să trăim alt-
fel. Dar acum e târziu. Toţi spu-
nem că avem treabă, că ne gră-
bim, că nu avem timp.

,, Nu am timp” este sloganul
vremurilor noastre.

Uităm de nevoia de a reflecta,
uităm de ceea ce e important în
viaţă: frumuseţea momentului şi
fericirea de a face bine celorlalţi.

Ce nu trăim la timp, nu mai
trăim niciodată. Suntem ceea ce
suntem datorită alegerilor pe care
le facem.

Alegerile ne schimbă viaţa în
bine sau în rău. Chiar şi atunci
când nu alegem facem o alegere
de neimplicare, şi e rău… .

Fiecare alegere ne influenţează
viaţa, atât a noastră, cât şi a apro-
piaţilor.

Timpul trebuie folosit cu folos
prin implicare şi responsabilitate.
Mereu trebuie să alegem acel
ceva care ne împlineşte.

Vă doresc TIMP!
Să munciţi cu drag – înseamnă

timp.
Să zâmbiţi - înseamnă timp.
Să petreceţi lângă cei dragi -

înseamnă timp.
Folosiţi TIMPUL – înspre Fru-

mos – nu înspre supărări şi
încruntare.

Descoperiţi ce este cu adevărat
important. Descoperiţi ,, FAMI-
LIA”.

E devreme sau e deja târziu?
Pentru mine IBĂNEŞTIUL

este Familia.

Acum este vremea noastră.
Acum eu dau socoteală.
Mesajul meu este următorul:
-transformă-ţi viaţa conştienti-

zând că singurul moment pe care
îl ai la dispoziţie este momentul
actual; Aici şi acum!

Trilogia necesară este Puterea
prezentului. Ţelul nostru unic
este de a face oamenii mai buni.

Omul la început este o piatră
brută; prin educaţie el primeşte
lumina; prin muncă şi înţelegere
se şlefuieşte şi devine o piatră
cubică tăiată armonios ca să se
poată integra în Marea construc-
ţie care este Templul lui Dumne-
zeu pe Pământ.

Suntem şi copiii tenebrelor dar
şi ai luminii, trebuie însă să ne
manifestăm doar ca fii ai soarelui
binefăcător.

Experienţa ne învaţă însă că
binefăcătorii omenirii sunt primii
pe care omenirea îi va sacrifica.

Singurii mei prieteni, fraţi cu
adevărat îmi sunt: adevărul, loia-
litatea, munca şi perseverenţa!

Timpul nu trebuie pierdut.
Nu orice piatră poate fi şlefuită

şi prelucrată.
Vreau să construim continuu

fără, orgolii, fără egoism, fără
ambiţii profane.

Prin efort învăţăm să descope-
rim ce e adevărat şi adecvat.
Complicat este să discerni şi să
alegi fără să ai la fiecare pas o
îndrumare.

Avem responsabilitate faţă de
viaţa celorlalţi şi trebuie să mani-
festăm compasiune şi iubire fra-
ternă.

Să intrăm în lumea luminii şi
să fim mereu în căutarea Adevă-
rului.

PRIMAR DE IBĂNEŞTI,
Ing. ROMICĂ MAGOPEŢContinuare în pagina 6
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Sărbătoarea Naşterii Dom-
nului- numită popular ,,Cră-
ciun”- a cunoscut de-a lungul
veacurilor o situaţie aparte
faţă de celelalte sărbători
domneşti, atât în ceea ce pri-
veşte data ţinerii ei, cât şi prin
modul de celebrare în viaţa
creştinilor de pretutindeni. Se
ştie că până în veacul al IV-
lea, Crăciunul se sărbătorea în
Biserică, dar nu la aceeaşi
dată. Prăznuirea Crăciunului
din vechime are un profund
caracter creştin, faptul dato-
rându-se importanţei şi sem-
nificaţiei Naşterii Mântuito-
rului pentru lume arătată, de
altfel, şi în troparul praznicu-
lui.                                                                                                           

Vestea naşterii lui Iisus
Hristos în Bethleem a produs
cea mai mare bucurie în sufle-
tele oamenilor, dar în acelaşi
timp n-au întârziat să apară şi
adversarii acestuia.

Să ne transpunem puţin în
secolul I, atunci când a apărut
Dumnezeu în lume. Omeni-
rea trecea printr-un moment
specific. Era un secol de tran-
ziţie care marca trecerea de la
o eră la alta. Epoca aceea era
ca orice perioadă în preajma
unor schimbări radicale, o
epoca de adânci frământări,
când cele vechi se prăbuşesc
iar cele noi încă nu apar,
epoci în care foarte mulţi se
prezintă şi se cred salvatori.
Era un secol de tranziţie, foar-
te asemănător cu secolul nos-
tru. Poporul iudeu, pe care
Dumnezeu l-a ales ca prin el
să pregătească omenirea în
vederea Întrupării, a devenit
bigot, fariseu, materialist,
limitat la forme; pierduse
calea.

Civilizaţia romană ajunse-
se la un maximum al dezvol-
tării sale. Cultura greacă, prin
filosofii ei Pitagora, Socrate,
Platon, ajunsese să dibuie
puţin un Logos, o Înţelepciu-
ne, dar fără să o poată desci-
fra şi fără să o poată concreti-
za. În general, lumea nu mai
ştia încotro să apuce. Cultul
păgân îmbătrânise în absurdi-
tatea sa. Nădejdea în venirea

lui Mesia creştea, nefiind altă
speranţă de salvare. Chiar
lumea păgână simţea că sosi-
se o "plinire a vremii".

Prin Cel ce S-a născut în
peşteră, cerul s-a deschis din
nou pe pământ. Oamenii pot
avea din nou un grai comun
cu îngerii, pot cunoaşte şi
slăvi, împreună cu îngerii, pe
Dumnezeu. În această stare,
întru Dumnezeu fiind, ni se
vesteşte că va coborî pace pe
pămant, iar noi, oamenii, vom
cunoaşte din nou, între noi,
bunăvoire.

Se ştie că trei categorii de
oameni participă la naşterea
Mântuitorului: păstorii, magii
şi Irod împreună cu fariseii şi
cărturarii.

Primii cărora li se vesteşte
acest mare eveniment sunt
păstorii, oameni înfrăţiţi cu
natura. Ei sunt cei care văd şi-
n pom, şi-n floare, şi-n
pământ pe Creatorul lor,
Dumnezeu. În simplitatea lor,
îmbinată cu smerenia şi cura-
ţia inimii, ei au putut auzi cel
mai uşor descoperirea îngeru-
lui, care le vestea bucurie,
Bucurie mare. Apoi au văzut
şi auzit mulţime de îngeri
care, prin cântarea lor, adu-
ceau mesajul cerului adresat
pământului cu ocazia Naşterii
Mântuitorului: "Slavă întru
cei de sus lui Dumnezeu, şi pe
pământ pace, între oameni
bunăvoire". Numai în măsura
în care dăm mărire Creatoru-
lui Dumnezeu, vom putea
înfăptui pacea, şi pe pământ
înţelegerea, între oameni şi
popoare. Să ştie toată lumea,
toată omenirea, că altfel nu se
poate. 

Cine poate să ne înfrăţeas-
că pe noi decât Unul singur
Dumnezeu? Cum se pot
înfrăţi egoiştii, lacomii? Cum
se poate realiza pacea dacă
domină ura, minciuna şi vrăj-
măşia? Numai în măsura în
care oamenii vor înţelege
acest scurt mesaj şi se vor
schimba, slăvind pe Dumne-
zeu, vor putea ajunge la ade-
vărata pace. Trebuie să înţele-
gem că mesajul trimis la Naş-

terea lui Iisus se adresează, de
fapt, tuturor oamenilor, între-
gii istorii umane şi, în special
nouă, creştinilor care îl măr-
turisim pe Hristos, Mântuitor
al lumii. Dar Îl auzim, Îl aude
omenirea sau îşi astupă ure-
chile şi continuă să-şi organi-
zeze viaţa în afară de Hristos?
Bine a spus un gânditor
aproape de zilele noastre.
Iisus Hrisots este Piatra fun-
damentală a vieţii umane şi a
organizării ei. Dacă luaţi
aceasta Piatră, toată zidirea se
prăbuşeşte. Hristos nu este
pentru noi nici teorie, nici
reflecţii abstracte. Nu. El este
însăşi viaţa noastră. Şi El este
prezent în fiecare. În măsura
în care deschidem uşa inimii,
ea devine o iesle în care El se
naşte, trăieşte şi ne dăruieşte
putere, înţelepciunea şi iubi-
rea Lui. 

A doua categorie de
oameni cărora Dumnezeu le
descoperă Naşterea Sa, sunt
magii. 

Despre numărul şi numele
celor trei magi din Evanghe-
lie, ştim că îşi au originea tot
în tradiţie. Ei se numesc Bal-
tazar, Melhior şi Gaşpar după
cum ne mărturiseşte o tradiţie
de prin secolele VI,VII d.Hr.
Apariţia stelei neobişnuite pe
care au văzut-o magii, ne
aminteşte de o veche credinţă
în rolul stelelor, cum că
anume la naşterea cuiva se
aprinde o stea pe cer. Magii
vin să se închine aducând
daruri scumpe: aur care sem-
nifică bogăţie, strălucire
împărătească, tămâie- binecu-
vântare, sfinţenie, iar smirnă
ce simbolizează suferinţă,
ceea ce Iisus urma să  aibă. 

Ei reprezinta ştiinţa cea
adevărată care, în special, în
acest secol de aşteptare, caută
pe diferite căi: prin filosofie,
prin citirea în stele, prin reli-
giile cele vechi, să găsească
sensul vieţii, să ajungă la
Esențţă, la cunoaşterea Ade-
vărului; ceea ce a condus pe
magi nu a fost numai raţiunea
lor şi o stea de pe cer, ci o ilu-
minare interioară prin care au

deosebit lucrarea lui Dumne-
zeu. Ce n-au cunoscut oame-
nii de religie din trecut şi nici
chiar învăţătorii poporului
Israel, au descoperit magii.
Astfel, lângă ieslea lui Iisus s-
a întâlnit adevărata ştiinţă
umană a magilor, cu smerenia
curată a păstorilor. Putem
spune că păstorii şi magii
reprezintă, în general, mintea
înţeleaptă şi inima curată,
care de-a lungul istoriei L-au
recunoscut pe Iisus Hristos ca
Mântuitor al lumii, i s-au
închinat şi i-au adus daruri.
Să trăim cu toată fiinţa noas-
tră Sărbătoarea de astăzi în
adevărata ei semnificaţie! Să
încercăm să facem abstracţie
de răutăţile vieţii şi să ne
ducem la ieslea Mântuitorului
cu păstorii, cu toţi cei curaţi
cu inima!

A treia categorie care parti-
cipă la Naşterea lui Iisus o
formează Irod împreună cu
fariseii şi cărturarii. Irod nu s-

a îndoit de vestea adusă de
magi. Din primul moment, a
fost convins că Regele pe
care-L căuta este însuşi
Mesia- Hristos. 

În loc să se bucure, s-a tul-
burat, în loc să-L caute
împreună cu ei, a pus la cale
uciderea Lui. Egoist, iubitor
de putere, temându-se pentru
tronul lui, după cum prin
sânge s-a ridicat, tot prin
sânge a vrut să şi-l menţină; a
recurs la viclenie şi minciună
spunând ca vrea el însuşi să
meargă să I se închine. A min-
ţit. Prin sabie,el a trecut
14.000 de copii. Aceasta i-a
fost închinarea. 

De aceea, uciderea prunci-
lor îi acuză pe toţi, nu numai
pentru crima în sine, dar şi
pentru că au făcut-o sau au
acceptat să fie făcută pentru a
omorî pe Hristos. 

Asemenea lor, voinţa ego-
centrică şi idolatră a omului
ca individ sau colectivitate,

adeseori, nu vrea să renunţe la
sine, la apoteozarea sa, la
autonomia sa şi "ucide", per-
secută sau exclude orice
mâna întinsă de Sus. Atitudi-
nea avută la Naşterea lui Iisus
se menţine de-a lungul timpu-
lui. Sunt mulţi care serbează
Crăciunul fără Hristos Dom-
nul.

Cele trei categorii persistă
până astăzi. Dacă mintea şi
inima L-au întâmpinat şi s-au
închinat lui Hristos, voinţa, în
schimb, i se opune. Chiar
până azi, chiar în noi înşine.
Cu mintea poate înţelegem,
cu mintea îl căutăm, Îl dorim,
dar voinţa nu ne lasă de multe
ori să ne frângem trufia,
ambiţia, să ne schimbăm cu
adevărat, pentru ca şi inima
noastră să devină ieslea în
care să se nască Hristos.

Preot paroh,
Foca Mihai Claudiu-

Parohia ,,Naşterea Maicii
Domnului “- Dumbrăviţa

Biserica Sfinţii Arhangheli
Mihai şi Gavril  a fost construită
între anii 1839- 1842 din piatră şi
cărămidă cu un zid înconjurător
de 200 de metri, ridicat odată cu
biserica.

Ctitorul acesteia este marele
visternic Nicolae Rosetti Rozno-
vanu.

Într-un act de donaţie din 13
iunie 1910 este menţionat că hra-
mul bisericii era ,, Înălţarea Dom-
nului”. După renovarea făcută de
Burghele , biserica primeşte hra-
mul ,, Sf. Mc. Gheorghe”. 

Începând cu anul 1929, în
documente, biserica este pomentă
ca având hramul Sfinţilor Arhan-
gheli Mihail şi Gavril, ocrotire
sub care este pusă şi în prezent.

Şi anul acesta, pe data de 8
noiembrie, credincioşii au sărbă-
torit împreună. 

După Sfânta Liturghie, credin-
cioşii au fost invitaţi la masa orga-
nizată în Complexul Parohial Sf.
M.Mc. Gheorghe. 

În cadrul slujbei oficiate, a avut
loc şi sfinţirea unei troiţe construi-
tă , anul acesta, în curtea bisericii.

În această zi sfântă de sărbătoa-
re credincioşii au venit încă de
dimineaţa, cu lumânările aprinse
şi s-au rugat pentru cei dragi.

Ziua de 8 noiembrie este dedi-
cată tuturor sfinţilor îngeri, adică
fiinţelor fără de trupuri, slugi cre-
dincioase lui Dumnezeu. Încă din
copilărie părinţii ne învaţă despre
îngerul nostru primit la Botez,
care pune pe balanţă faptele bune
şi cele rele.

Dumnezeu a făcut toţi îngerii
buni, dar dorind să îi supună unor
încercări, o parte din aceştia în

frunte cu Lucifer au căzut în păcat
dând dovadă de neascultare. 

A pornit un război între îngeri,
iar îngerii conduşi de Arhanghe-
lul Mihail au luptat pentru cre-
dinţă. Astfel, Mihail,  a fost rân-
duit de Dumnezeu, căpetenia
îngerilor buni şi folositor mântui-
rii noastre.

Sub chip văzut Arhanghelul
Gavril este amintit în Sfânta
Scriptura ca fiind vestitor al mul-
tor faceri de bine atât în Vechiul
Testament (Arhanghelul Gavril
este cel care arată lui Daniil înţe-

lesul celor şaptezeci de săptămâni
de ani până la venirea lui Hristos,
el este cel care vesteşte sfinţilor
părinţi Ioachim şi Ana, că din ei se
va naşte Maica Domnului) , cât şi
în Noul Testament ( Gavril desco-
peră preotului Zaharia naşterea lui
Ioan Botezătorul, Fecioarei Maria
îi vesteşte naşterea Domnului
Iisus Hristos).

Sub ocrotirea Sfinţilor Arhan-
gheli Mihail şi Gavril, sărbătoriţi
în această zi, credincioşii au
nădejde în ajutorul primit în urma
rugăciunilor făcute.

Sfinţii Arhangheli Mihai şi Gavril

Cuvânt la Naşterea Mântuitorului
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Joi, 16 noiembrie 2012,
elevii claselor a VI-a şi a
VII-a de la Şcoala Mihail
Sadoveanu Dumbrăviţa,
însoţiţi de doamna prof.
Dodu Angela au vizitat Pri-
măria Comunei Ibăneşti, în
scopul de a prezenta elevilor
cum se desfăşoară activitatea
într-o instituţie publică şi
care sunt responsabilităţile
fiecărui angajat în parte.

Grupul a fost format din :
Batîr Bianca, Amariei
Mihaela, Drescariu Viviana,
Azoicăi Andrei, Azoicăi
Vlad, Popoiu Corina, Acio-
băniţei Andreea, Lascău
Albert, Bighiu Eber, Stan
Andrei, Dobranişte Ionuţ.

Domnul Primar Ing.
Romică Magopeţ le-a pre-
zentat clădirea Primăriei,
compartimentele existente în
cadrul acesteia şi le-a făcut
cunoscute următoarele
aspecte:

În cadrul primăriei func-
ţionează două instituţii: Con-
siliul Local şi Aparatul Pro-
priu al Primarului. Între
acestea trebuie să existe o
legătură strânsă, bazată pe
respect şi dorinţă de a face
bine cetăţenilor, deoarece în
cadrul şedinţelor Consiliului
Local se adoptă hotărâri, pe
care aparatul propriu al pri-
marului trebuie să le execute
în mod corespunzător.

Fiecare compartiment are
câte un reprezentant, care
execută diverse operaţiuni în
folosul şi în interesul cetăţe-
nilor. 

Domnul Primar Ing.
Romică Magopeţ le-a propus
copiilor să îşi imagineze că
sunt consilieri locali şi trebu-
ie să aleagă în mod democra-
tic un primar. Ei au supus
spre vot pe Azoicai Andrei şi
pe Drescariu Viviana. Azoi-
cai Andrei a ieşit învingător,
obţinând cele mai multe

voturi din partea ,,consilieri-
lor locali”.

Întrebat de colegi, care ar
fi priorităţile lui în perioada
mandatului, acesta a răspuns
că ar dori să atragă cât mai
multe investiţii în comună.

Domnul Primar le-a oferit
elevilor materiale legate de
administraţie, precum şi des-
pre aspectele generale ale
Primăriei comunei Ibăneşti.

Spre finalul vizitei, copiii
i-au adresat domnului primar
o serie de întrebări.

-Ce va determiant să acti-
vaţi ca primar?

-  La început am fost vice-
primar al acestei comunei,
respectiv în mandatul anilor
2000-2004. Animat de dorin-
ţa de a face mai mult pentru
locuitori, am decis să candi-

dez pentru funcţia de primar.
Este important ca activitatea
într-o astfel de instituţie să
fie corect coordonată. Am
vrut să fac cunoscut angajaţi-
lor din cadrul primăriei care
sunt responsabilităţile lor şi
mai ales că trebuie să le res-
pecte, pentru că ei reprezintă
cetăţenii comunei Ibăneşti.

-Ce greutăţi aveţi în
munca dvs.?

-Greutăţi sunt multe, înce-
pând de la faptul că unii
oameni nu percep realitate şi
nu înţeleg importanţa respec-
tării legilor până la criteriile
după care localnicii aleg
membrii Consiliului Local.
Misiunea mea este să fac
pentru comună lucruri bune
şi folositoare, pentru acest
lucru am nevoie şi de spriji-

nul consilierilor. Ei nu trebu-
ie să ia decizii, animaţi de
ambiţie şi rea voinţă. Trebuie
să aibă capacitatea de a lua
decizii, care vin în folosul
celor care i-au votat demo-
cratic.

-Ce satisfacţii aveţi după o
zi de muncă?

-Noţiunea de a fi mulţumit
este echivalentă cu mulţumi-
rea de a realiza câte un
obiectiv de pe lista de inves-
tiţii. Sunt mulţumit atunci
când ajut un cetăţean, chiar
poate dacă el nu înţelege
întotdeauna efortul pe care l-
am depus pentru a-i veni în
ajutor. Toţi suntem guvernaţi
de legi. Nu pot mulţumi pe
fiecare, dar încerc acest lucru
din răsputeri. Sunt cazuri în
care vin cu alternative pentru
rezolvarea diverselor proble-
mele. Important este ca fie-
care lucru să fie făcut în mod
corect şi legal.

În încheiere domnul Pri-
mar Ing. Romică Magopeţ a
spus copiilor: ,,Vă doresc
mult succes în viaţă, să luaţi
decizii cât mai înţelepte şi să
nu vă lăsaţi ghidaţi de răuta-
te şi invidie. Trebuie să fiţi
conştienţi, încă de la vârstă
fragedă, că numai prin
muncă puteţi să vă îndepli-
niţi toate dorinţele şi numai
prin fapte bune, respect şi
responsabilitate veţi reuşi în
viaţă.”

Elevii însoţiţi de doamna
prof. Dodu Angela au vizitat
şi Centrul de zi pentru copii,
unde doamna educator
Lavric Camelia, i-a întâmpi-
nat cu drag şi le-a făcut
cunoştinţă cu elevii care se
aflau la cursuri în acel
moment.

În urma experienţei din
această zi, copiii au avut de
învăţat lucruri foarte impor-
tante şi benefice pentru viito-
rul lor.

Stema reprezintă un semn conventional, distinctiv,
caracteristic şi simbolic al unei ţări sau al unei locali-
tăţi.

În data de 3 octombrie 2012, Guvernul României, a
adoptat Hotărârea privind aprobarea stemei comunei
Ibăneşti, judeţul Botoşani, în temeiul art. 108 din Con-
stituţia României, republicată, şi al art. 10 alin 2 din
Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statu-
lui.

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. – (1) Se aprobă stema comunei Ibăneşti,

judeţul Botoşani, prevăzută în anexa nr.1.
(2) Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate

ale stemei sunt prevăzute în anexa nr.2 
(3) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrată din prezenta

hotărâre.

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor
însumate ale stemei comunei Ibăneşti, judeţul Botoşani

Descrierea stemei
Potrivit anexei nr.1, stema comunei Ibăneşti se com-

pune dintr-un scut triunghiular roşu cu marginile rotun-
jite.

În partea superioară se află două Frunze de stejar
argintii, dispuse stânga-dreapta.

În centrul scutului se află o spadă frântă, de argint, cu
garda în dreapta.

În vârful scutului se află o stâncă de argint, pe care
este suprapusă o frunză de stejar verde.

Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu
un turn crenelat.

Semnificaţiile elementelor însumate
Frunzele de stejar semnifică bogăţia silvică a zonei.
Spada frântă şi stânca fac referire la existenţa rămă-

şiţelor unei cetăţui întărite cu val şi şanţ, care a făcut
parte din sistemul de fortificaţii ce apărau primul cnezat
moldovenesc, întemeiat în secolul al XIV-lea. 

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul
că localitatea are rangul de comună.

,,3 octombrie 2012 este ziua în care Guvernul Româ-
niei adoptă hotărârea privind aprobarea stemei comunei
Ibăneşti, judeţul Botoşani. 

Pentru comuna Ibăneşti această stemă are o impor-
tanţă deosebită. Elementele care o compun evocă vea-
curile de credinţă şi istorie ale comunei, iar semnifica-
ţia ei trezeşte sentimentul de patriotism şi mândria
noastră de a fi strănepoţii Ibăneştiului.

Prin intemediul stemei tradiţia rămâne veşnic vie şi
reprezintă imaginea comunei, care oglindeşte munca,
răbdarea, respectul, iubirea, înţelegerea şi credinţa ibă-
neştenilor.”, a spus domnul Primar Ing. Romică Mago-
peţ

STEMA
COMUNEI
IBĂNEŞTI

PRIMAR PENTRU O ZI!
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În fiecare an, miracolul
Naşterii Domnului nostru
Iisus Hristos este un prilej de
bucurie şi de sărbătoare pen-
tru noi toţi, şi implicit pentru
locuitori comunei Ibăneşti.
Este perioada cea mai bogată
în tradiţii şi obiceiuri moşte-
nite şi transmise din genera-
ţie în generaţie, având în cen-
tru marile sărbători creştine,
prăznuite în această perioadă:
Postul Crăciunului, Sfântul
Nicolae, Crăciunul, Anul
Nou, Boboteaza şi Sfântul
Ioan.

Sărbătorile de iarnă sunt
caracterizate de întâmpinarea
cu bucurie şi speranţă a prun-
cului Iisus Hristos şi a Anului
Nou, prin intermediul cânte-
celor şi jocurilor, a darurilor
şi a urărilor transpuse în obi-
ceiuri deja cunoscute, pre-
cum: Colindele, Pluguşorul,
Capra, Ursul, Sorcova etc.

Este momentul în care,
potrivit tradiţiei populare, fii
comunei Ibăneşti îmbracă
costumele tradiţionalilor
căiuţi, a caprei, a ursului sau
poartă diverse măşti ce întru-
chipează figuri mitologice şi
ţărăneşti. Odată cu lăsarea
serii, în ultima zi a anului,
tinerii pornesc însoţiţi de lău-
tari, în prezentarea paradei
straielor tradiţionale şi a
jocului. Această paradă se

desfăşoară mai întâi în faţa
mulţimii adunate în centrul
comunei, apoi pornesc spre
casele gospodarilor, la rude şi
în special la fetele de măritat.

Ca şi în anii precedenţi,
după prezentarea acestor obi-
ceiuri, un impresionant foc
de artificii oferit de Primărie
învăluie cele două localităţi
Dumbrăviţa şi Ibăneşti. Con-

form credinţei populare,
focurile de artificii ar avea
darul de a aduce noroc şi de a
alunga spiritele rele.

Tot în ultima zi a anului, în
clinchet de clopoţei, cei mici
merg pe la casele gospodari-
lor şi rostesc Pluguşorul. Plu-
guşorul este un străvechi obi-
cei agrar, o urare pentru rodi-
rea câmpului, în care se vor-

beşte despre aratul pământu-
lui cu 12 boi, despre semăna-
tul şi seceratul lui, ilustrând
astfel deprinderea principală
a oamenilor de la ţară. Pentru
urările făcute, cei mari îi răs-
plătesc dăruindu-le colăcei,
fructe sau bani, în funcţie de
posibilităţile gazdei.

Gospodinele se întrec şi
ele în săvârşirea unor mâncă-

ruri pofticioase şi tradiţionale
româneşti, prin prepararea
bucatelor din carne de porc
(pomana porcului), a sărmă-
luţelor şi a cozonacilor mol-
doveneşti.

Sărbătorile de iarnă sunt
una dintre ocaziile cele mai
plăcute pentru a petrece timp
în sânul familiei. Acum,
bătrânii satului îşi aşteaptă cu

nerăbdare copiii, nepoţii,
rudele şi prietenii care se
întorc acasă pentru a se bucu-
ra şi a fi împreună în această
mare sărbătoare. Este perioa-
da în care uliţele care duc spre
biserică devin din nou aglo-
merate de credincioşi dornici
să se încarce cu pace şi bucu-
rie duhovnicească pentru
întâmpinarea noului an. 

Deşi societatea actuală
este într-o continuă moderni-
zare, locuitorii comunei Ibă-
neşti scriu în fiecare an o
nouă filă de poveste în lanţul
amintirilor sărbătorilor de
iarnă, prin reînvierea obiceiu-
rilor şi tradiţiilor moştenite
din străbuni. Cu o săptămână
înaintea Crăciunului, grupuri
de colindători, de căluţi şi de
mascaţi, însoţiţi de îndrumă-
torii lor pornesc spre Boto-
şani, pentru a colinda în faţa
Casei de Cultură a Sindicate-
lor. Alături de celelalte gru-
puri de colindători şi urători
din judeţ, ibăneştenii prezintă
publicului larg momente
artistice tradiţionale de cân-
tec şi joc, de neuitat.

Pentru ibăneşteni, tradiţii-
le sunt o comoară păstrată cu
sfinţenie, iar sărbătorile de
iarnă creează o atmosferă de
poveste şi o stare de linişte şi
iubire pentru fiecare familie
în parte.

Sub genericul „MOBILI-
TATE PENTRU SUSTE-
NABILITATE” Săptămâna
Educaţie globale a reunit
numeroase şi variate activi-
tăţi, la Şcoala Gimnazială
„Mihail Sadoveanu” Dum-
brăviţa.

Activităţile organizate au
antrenat un număr mare de
elevi, atât din ciclul primar,
cât şi cel gimnazial. Pe tot
parcursul săptămânii, la
majoritatea claselor au avut
loc dezbateri pe tema
„DREPTURILE OMULUI,
DREPTURILE NOASTRE”
unde s-au reamintit atât
drepturile cât şi îndatoririle
copiilor.

O activitate interesantă a
fost cea la care elevii clasei a
III a, conduşi de d-na învăţă-
toare Angela Dodu, s-au
întâlnit cu un bătrân al satu-
lui, d-nul Bolohan C-tin, pri-
lej cu care „POVEŞTILE

DE VIAŢĂ - POVEŞTI CU
TÂLC PENTRU NOI
TOŢI” au adus celor mici
clipe de emoţie iar invitatu-
lui, nostalgia vremurilor tre-
cute.

O altă activitate a fost cea
la care şi-au adus contribuţia
elevii clasei a IV-a, conduşi
de d-na învăţătoare Luminiţa
Fulga. Desenele şi lucrările
practice ale elevilor au fost
reunite într-o microexpoziţie
cu titlul „VREM SĂ
TRĂIM ÎNTR-O LUME
MAI BUNĂ!”

Ziua de joi, 15 Noiembrie
a avut în desfăşurare o altă
activitate interesantă. Pur-
tând titlul „PRIMAR PEN-
TRU O ZI!”. Elevii din cla-
sele a VI-a şi a VII-a au vizi-
tat Primăria comunei Ibă-
neşti şi sub directa îndruma-
re a D-nului Primar Romică
Magopeţ au simulat un
moment din ziua de lucru a

Consiliului Local şi a d-
nului Primar.

Saptămâna s-a încheiat cu
o altă activitate la fel de inte-
resantă şi utilă, „CAUZELE
ŞI EFECTELE PROBLE-
MELOR MAJORE ALE
LUMII”. Protagoniştii aces-
tei activităţi au fost repre-
zentanţi ai tuturor claselor de
elevi din ciclul gimnazial.
Invitatul acestei zile a fost
agentul de poliţie din comu-
nă, D-nul Mihai Maxim.
Acesta a prezentat un mate-
rial video care a adus în
atenţia elevilor problemele
societăţii actuale legate de
„DELICVENŢA JUVENI-
LĂ”, cauză a multor situaţii
nedorite atât pentru familiile
celor implicaţi, cât şi pentru
întreaga comunitate. 

Dialogul dintre copii şi
cadrele didactice prezente,
consilier educativ d-na prof.
pentru înv. primar Angela

Dodu şi directorul unităţii
şcolare d-na profesor Maria-
na Magopeţ au dus la contu-
rarea unor concluzii benefice

în ce priveşte comportamen-
tul elevilor atât în timpul
programului de şcoală dar
mai ales după terminarea

acestuia. 
(Consilier educativ,

prof. pentru înv. primar
Angela Dodu)

Alaiul obiceiurilor de
iarnă în comuna IBĂNEŞTI

Săptămâna Educaţiei Globale, 
la Şcoala Gimnazială „Mihail
Sadoveanu” Dumbrăviţa -
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Centrul de zi pentru
copii, Ibăneşti, găzduieşte
o nouă serie de elevi for-
mată din:

1.Aniculăesei Andreea,
2.Anechei Denis,
3.Bejenariu Andreea,
4.Burduja Tudor Răzvan,
5.Căruntu Ionuţ,
6.Cociu Larisa,

7.Gorcea Silviu,
8.Hriţcu Onisim,
9.Ionichente Mihaela,
10.Ioniţă Sanda,
11.Lăcustă Alexandra,
12.Oboroceanu Cosmin,
13.Păvăleanu Dumitriţa,
14.Ţîrliman Ştefania,
15.Ursan Bogdan,
16.Ţîrliman Angelica,
17.Ionichente Ionela.

Doamna educator Lavric
Camelia, a urmărit atingerea
obiectivelor propuse de Pri-
măria Comunei Ibăneşti,
odată cu deschiderea acestui
centru.

Printre activităţile la care
au participat beneficiarii ser-
viciilor oferite de Centru de
zi pentru copii, se numără şi
activitatea ,,Să ne bucurăm
de culorile toamnei”. Copiii
au avut ocazia să îşi dezvol-
te abilităţile practice şi au
adus un colţ de natură, chiar
în una din sălile centrului.
Într-o ploaie de frunze ară-
mii, copiii au aşezat pentru
expoziţie desene cu peisajele
anotimpului toamna, precum
şi roadele cultivate în aceas-
tă perioadă.

Activitatea principală pe
care elevii o au în vedere zil-
nic este perfecţionarea
cunoştinţelor şcolare prin
efectuarea temelor. Acest
lucru îi ajută foarte mult la
rezultatele şcolare obţinute.

Printre obiectivele Cen-
trului de zi se numără şi inte-
grarea copiilor în viaţa
socială. În acest scop, elevii
au posibilitatea să dezbată
liber anumite teme, cum ar
fi: 

-,,Relaţiile dintre fraţi şi
surori- echilibrul familiei”,

-,,Când şi cum să îmi ajut
familia.”

-,,Noi, copiii, suntem
bucuria vieţii!”

-,,Estetica limbajului”

-,,Pasiuni, colecţii”
-,,Despre proprietatea pri-

vată şi proprietatea publică”
-,,Să mâncăm sănătos!”

,,Cel mai important lucru
pe care trebuie să îl avem în
vedere când ne gândim la

copii, este acela de a-i ajuta
să se integreze în societate.
Acest lucru ţine de educaţia,
la care contribuim în mod
voit sau nevoit prin exem-
plele pe care le oferim.

În acest scop a fost con-
struit Centrul de zi pentru

copii din satul Ibăneşti, care
a reuşit să atingă toate obiec-
tivele propuse, oglindind
munca, responsabilitatea,
evoluţia şi necesitatea de a
continua.”, susţine, Domnul
Primar, Ing. Romică Mago-
peţ.

„Există o armonie în
toamnă şi o strălucire în
cerul ei, care nu poate fi
regăsită de-a lungul verii, ca
şi cum n-ar putea fi, ca si
cum n-ar fi fost vreodată.”
(Percy Bysshe Shelley)

Ea există numai pentru
sufletele care vibrează la fru-
museţea şi bogăţia acestui
anotimp! Elevii claselor I –
IV de la Şcoala Gimnazială
„Mihail Sadoveanu” din
Dumbrăviţa se întâlnesc în
fiecare octombrie şi o pri-

mesc în inimile lor pe Zâna
Toamnă. Aşa s-a întâmplat şi
astăzi, 19 octombrie 2012, în
cadrul activităţii „ARMO-
NIILE TOAMNEI”. 

„A trecut întâi o boare”
care a adus în sala de festivi-
tăţi crizanteme, coşuleţe cu
mere, gutui, struguri, nuci,
lădiţe cu gogoşari, morcovi,
cartofi şi un covor nesfârşit
de frunze ruginii. Dovleceii
ornamentali le zâmbeau
copiilor şi părinţilor din
toate colţurile sălii. Elevi şi

părinţi au dat farmec ultime-
lor regrete, dacă mai era
cazul, cu aceste decoraţiuni.
De după frunzele iluzorii ale
toamnei a apărut un grup de
elevi, cei mai buni recitatori
din fiecare clasă. Poeziile
dedicate anotimpului de
aramă au primit aplauze
admirative, remarcându-se
grupul clasei a II a, îndrumat
de d-l prof. înv. Primar Dres-
canu Corneliu. 

Premiul I a fost acordat
fără păreri contradictorii ele-
vului Aniculăesei Alexan-
dru, din clasa a IV a, care şi-
a făcut un obicei din a câşti-
ga locurile fruntaşe la astfel
de competiţii şi nu numai.
Boboceii clasei I, îndrumaţi
părinteşte de doamna învăţă-
toare Rateş Elena, au pre-
zentat un colaj de versuri şi
cântece prin care au confir-
mat că „aşa e toamna-ntot-
deauna”, deşi avertismentele
meteorologilor vor uneori să
ne sperie. 

Apoi Zâna noastră s-a
întâlnit cu frunzele din for-
maţia de dans modern
„BOBO CLASS” a clasei a

IV a, coordonată de doamna
învăţătoare Fulga Luminiţa.

Cu acorduri folclorice le-
au răspuns dansatorii antre-
naţi de doamna prof. înv.
Primar, Dodu Angela, for-
mând hora belşugului şi a
muncii împlinite. Ritmul
înfocat al dansatorilor a
făcut să-şi ţină respiraţia fie-
care spectator, de la mic la
mare. Festivitatea de pre-
miere a recitatorilor şi a
tablourilor de toamnă reali-
zate de elevi a venit ca o răs-
plată pentru implicarea mici-
lor talente.

„Iat-o! …/Aşternând pă -
mântului,/ Haina ei cu trenă
lungă,/ De culoarea vântu-
lui.” E Zâna Toamnă! De
fapt sunt zânele-fetiţe,
îmbrăcate pentru o paradă a
rochiilor de toamnă, cu frun-
ze care s-a remarcat Tataru
Bianca, din clasa I.

Activitatea s-a încheiat
dar Zâna Toamnă „pleacă
mai departe/Pustiind cărări-
le,/Cu alai de frunze moarte
/Să colinde zările.” 

(înv. Fulga Luminiţa)

În fiecare an, pe 31 octom-
brie, Halloween-ul este ser-
bat în Statele Unite ale Ame-
ricii, Irlanda, Canada, Puerto
Rico, Marea Britanie, Noua
Zeelandă, Australia.

Deoarece este o sărbătoa-
re a bucuriei, a jocului, Hal-
loween-ul este foarte îndră-
git de copii dar şi de adulţi de
pretutindeni, chiar şi de la
noi.

Anul acesta elevii claselor
V-VIII de la Şcoala Gimna-
zială Dumbrăviţa, au încer-
cat să afle cât mai multe des-
pre Halloween dar şi să redea

atmosfera specifică acestei
sărbători. Activitatea a
cuprins prezentări, referate
despre Halloween (origini,
semnificaţii, simboluri), acti-
vităţi specifice, concursuri
(de afişe, desene şi de mode-
lare a dovlecilor), momente
artistice (cântece, poezii,
scenete, dansuri), parada
costumelor de Halloween,
glume şi jocuri – toate apre-
ciate de elevi. Elevii au fost
răsplătiţi în final (pentru
munca şi implicarea lor) prin
diplome şi bineînţeles, bom-
boane.

Halloween-ul sărbătorit
la Şcoala Gimnazială
Dumbrăviţa

ZÂNA TOAMNĂ a ajuns şi la Şcoala Gimnazială
„Mihail Sadoveanu” din Dumbrăviţa

Centru de zi pentru copii Ibăneşti - muncă, responsabilitate,
evoluţie şi necesitatea de a continua
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Încă luna octombrie,
autorităţile locale ale
comunei Ibăneşti identifi-
că cazurile sociale, per-
soanele în vârstă, persoa-
nele fără adapost, care
locuiesc singure sau fără
capacitatea de a se apăra
contra frigului.

Pentru prevenirea efec-
telor negative datorate
evenimentelor meteorolo-
gice în iarna 2012-2013,
Primăria Comunei Ibă-
neşti a luat o serie de
măsuri pentru intervenţia
eficientă şi rapidă în cazul
situaţiilor neprevăzute.

Anual drumurile comu-
nale şi cele care fac legă-
tura cu localităţile înveci-
nate au fost deszăpezite
corespunzător. 

Domnul Primar Ing.
Romică Ma gopeţ monito-
rizează situaţia pentru a
nu pune în dificultate
transportul pacienţilor pe
drumurile publice către
unităţile sanitare speciali-
zate.

Dorim o iarnă cât mai
liniştită tuturor locuitori-
lor, cu sănătate şi fără eve-
nimente neplăcute.

AHO, AHO…!!!
Continuare din pagina 1
Noi cu toţi ne-am angajat
Ca la următorul mandat
Votul nostru îl vom da
Dacă va mai candida
Căci de când este primar
Avem sat european.
Domn primar să ne trăiţi
Ani mulţi şi toţi fericiţi
Şi-n casa s-aveţi de toate
La mulţi ani cu sănătate.
Măi băiete, măi băiete
Să vorbim şi despre fete
Una-i grasă, alta-i slabă,
Alta e bună podoabă

Şi de vrei să te însori
Cam rămâi pe gânduri băi…
Frunză verde matostat 
Fetele la noi în sat
Nu-s bune de măritat
Căci multe pretenţii fac
De fumat, să nu fumezi
Dacă bei, să nu te-mbeţi
Şi ai grijă cum o apuci
La alta să nu te duci
Căci dacă ea te zăreşte
Acasă te opăreşte
Şi de vrei să fie bine
Te dai după ea bădie
HĂI, HĂI!!!
Frunză verde şi-o lalea
Frumoasă-i mândruţa mea
E frumoasă şi deşteaptă

În sat ca ea nu poate să se
găsească.
Dar pentru cine ascultă
Mândruţa mea este cultă
Doctoratul şi-a luat bădie
În cea mai veche meserie
Căci pe criza asta mare
Asta-i sursă de parale
Foaie verde şi-o lalea 
Asta-i mândruţa mea măi
Pe fete să le lăsăm
De băieţi să ne ocupăm
Stau în sat şi lâncezesc
La hoţii ei se gândesc
Astăzi îţi fură un ou
Mâine o oaie sau un bou
Iar de ai cai măi frăţioare
Trebuie să ai grijă mare

Căci din grajd ei îţi dispare
Frunză verde iasomie
De şeful de post e greu bădie
Că trebuie să găsească frate
Toate oile furate băi…
Şi la cine le găseşte
Să ştii că rău o păţeşte
Pe mâna lui dacă ai intrat
Te laşi sigur de furat
De aceea ne bucurăm
Că de hoţi cu toţi scăpăm
HĂI, HĂI!!!
Foaie verde şi-o lalea
Să vă spun acum ceva
Şi despre persoana mea
Frunză verde sălcioară
Am lucrat mulţi ani în ţară
Şi pe unde am lucrat 

Ban cu ban am adunat
Iar în sat când am ajuns
La crâşmă eu i-am depus
Pe o sticlă de tărie
Dau cinci sute de mii bădie
Foaie verde de alun
Când n-am bani eu beu parfum
Beu diana şi carmol
Şi vă ur de Anul Nou
Cu cinzeaca, cu cinzeaca
Am învăţat să beau cu tata
Dar acum sunt supărat
Că el singur m-a lăsat
M-a lăsat el singurel
Să beau câte un păhărel
Păhărelu-i cu măsură 
Dar de-o sută de ori la gură
Şi de aceea ziua toată 

Umblu cu ochi prin ceaţă
HĂI, HĂI!!!
Frunză verde şi-o lalea 
Am uitat urătura
Dar la anul care vine
O să vă ur mult mai bine
Pentru această urătură
Să-mi daţi bani nu băutură
Că de m-oi îmbăta 
Nu mai are cine ura
Daţi-mi bani şi mulţi cârnaţi
Mie şi alor mei fîrtaţi
Şi-o oală de lapte acru
Strigaţi hăi că vă ia dracul!
La Anu şi la Mulţi Ani!

Extras din creaţia 
populară,

Ursan Constantin

În comuna Ibăneşti copiii
sunt o prioritate, dat fiind faptul
că au fost realizate numeroase
obiective în beneficiul lor.

Este cunoscut faptul că Pri-
măria comunei Ibănesti a
investit în construirea şi
modernizarea unităţilor de
învăţământ, precum şi în con-
struirea unui Centru de zi pen-
tru copii.

Cu sprijinul domnului Pri-
mar Ing. Romică Magopeţ a
fost contruit şi Complexul
Parohial ,,Sf. M. Mc. Gheor-
ghe” din Ibăneşti.

La iniţiativa preotului paroh
Mihai Bogdan Ştefan în cadrul
acestui complex se desfăşoară
cursuri de muzica destinate
copiilor din comună.

Aceştia sunt îndrumaţi de
dna. profesor Guşulei Gheor-
ghina, profesoară calificată, cu
deosebite calităţi muzicale.

Muzica joacă un rol esenţial
în dezvoltarea copiilor, dincolo
de relaxarea şi buna dispoziţie
ce se ascund în spatele ei. Stu-
dierea unui instrument muzi-
cal, activarea în cadrul unui cor
muzical ajută la dezvoltarea
memoriei verbale şi muzicale,
la deprinderea noţiunilor mate-
matice şi la îmbunătăţirea pro-
cesului învăţării, dar şi la posi-
bilitatea legării unor prietenii
strânse între cei mici, prin creş-
terea gradului de socializare. 

Este plăcut să constatăm că
în comuna Ibăneşti au loc astfel
de activităţi culturale, care con-
feră armonie interioară, echili-
bru, entuziasm şi o experienţă
de viaţă bogată pentru cei mici,
care îşi ocupă timpul liber cu
activităţi educative, benefice
unei educaţii corecte.

,,Sunetele, armonia şi cânta-
tul activează creierul uman şi îl
antrenează în desfăşurarea unor
astfel de activităţi.  Întotdeauna
Primăria comunei Ibăneşti a
fost alături de cetăţeni şi a
încurajarat activităţile cultural-
educative”, a spus domnul Pri-
mar Ing. Romică Magopeţ.

Cursuri de
muzică 
organizate
în comuna
IBĂNEŞTI

Este cunoscut de fiecare localnic
în parte, că la nivelul comunei Ibă-
neşti s-a lucrat fără oprire în ultimii
ani.

Munca şi efortul, depuse de
autorităţile locale sunt concretizate
la nivelul comunei prin investiţiile
realizate. 

Centrul de zi pentru copiii din
satul Ibăneşti s-a dovedit a fi bene-
fic celor mici. În urma analizei
situaţiei şcolare a elevilor care au

beneficiat de serviciile Centrului de
zi s-a constat o evoluţie a acestora. 

Domnul Primar Ing. Romică
Magopeţ a luat iniţiativa de a con-
strui un astfel de centru şi pentru
copiii din satul Dumbrăviţa, pentru
a beneficia, fiecare, în mod egal, de
serviciile oferite, în scopul dezvol-
tării şi integrării copiilor în societa-
te.

În ceea ce priveşte documentaţia
pentru această investiţie, parcur-

gem ultimii paşi în aprobarea pro-
iectului.

Pe lista de investiţii a comunei
se află şi Complexul de Agrement
în Ibăneşti. Acesta presupune ame-
najarea unui parc şi a unei scene în
aer liber, precum şi construirea
unui amfiteatru. Complexul este
destinat activităţilor cultural-edu-
cative, care se vor desfăşura la
nivelul comunei Ibăneşti. Pentru
această investiţie dorim atragerea

de fonduri europene.
Pe lista de priorităţi se numără : 

-Reabilitarea şi modernizarea
clădirii în care funcţionează Grădi-
niţa din satul Dumbrăviţa,

-Construirea unui Cămin Cultu-
ral în satul Dumbrăviţa, pentru des-
făşurarea diferitelor evenimente.

-Modernizarea/asfaltarea dru-
mului comunal pe tronsonul - inter-
secţie DJ 291 C- Centru- Şcoala ,,
Ştefan cel Mare” Ibăneşti.

INVESTIŢII PENTRU VIITOR

Serviciul Voluntar pentru
Situaţii de Urgenţă Ibăneşti
în ajutorul cetăţenilor
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Magopeţ Romică, Aboghioaie Petru, Magopeţ Mariana, Lavric Camelia, Racu Sergiu, Turtă GeaninaColectivul 
de redacţie

Deşi elevi, în sate diferite,
respectiv Şcoala ,,Ştefan cel
Mare” Ibăneşti şi Şcoala
,,Mihail Sadoveanu” Dum-
brăviţa, copiii se întâlnesc în
timpul liber pentru antrena-
mente de handball şi fotbal.

Este plăcut să constatăm
că elevii comunei Ibăneşti
desfăşoară activităţi extraş-
colare cu caracter educativ.

Civilizaţi şi bine organi-
zaţi, elevii însoţiţi de d-nul
profesor se întâlnesc la sfâr-
şit de săptămână pe terenul
special amenanjat al Bazei
Sportive din satul Ibăneşti.

Elevele care fac parte din
echipa de handbal sunt: 

Bălaucă Adelina, Condrea
Denisa, Amarine Nicoleta,
Timofte Luiza, Apopei Iulia-
na, Batîr Bianca, Amarinei
Mihaela, Ostafe Sorina,
Anton Marinela, Amarinei
Cristina, Popoiu Corina. (Şc.
Mihail Sadoveanu – Dum-
brăviţa)

Racu Larisa, Diaconu
Ionela, Amarie Alina, Stan
Amalia, Stan Diana, Lupaş-
cu Adriana, Păvăleanu
Codruţa, Porfireanu Ioana,
Ioniţă Iemima, Ioniţă Sanda.
(Şc. Ştefan cel Mare -Ibă-
neşti)

Elevii care fac parte din
echipa de fotbal sunt: 

Racu Adrian, Batâr Vlad,
Dumitraş Mirel, Chireac
Adrian, Codreanu Vlăduţ,

Beldianu Andrei, Anton
Răzvan, Suhan Ionuţ, Pinti-
lei Vlad, Amarinei Ştefan,
Pirileanu Ionuţ, Aciobăniţei
Mihai. (Şc. Mihail Sadovea-

nu – Dumbrăviţa)
Cazacu Lucian, Turcanu

Ciprian, Tîrliman Gabriel,
Ioniţă Andrei, Bejenariu
Răzvan, Aiacoboaie Cos-

min, Motoc Alexandru, Stre-
die Andrei, Darie Alexandru,
Vasilcu Adelin, Căruntu
Ionuţ, Oboroceanu  Cosmin.
(Şc. Ştefan cel Mare -Ibă-

neşti)
Ei se antrenează, muncind

cu spor pentru a reprezenta
comuna cu rezultate cât mai
bune în competiţiile viitoare.

Bancuri: 
•-Un ginere o vede pe

soacră pe bicicletă. 
-Unde te duci mamă

soacră?
-La cimitir!
-Şi bicicleta cine o

mai aduce acasă?
•Caut locuinţă. Să fie

suficient de mare, ca
soţia mea să nu se mute
la maică-sa şi suficient
de mică ca soacra să nu
se mute la noi.

• -
Vecine, câinele tău mi-a
muşcat până acum de
trei ori soacra!

- Vai, mii de scuze.
Câinele ăsta e de neier-
tat. Nu stiu ce să fac cu
el!

- Vinde-mi-l mie!

Cultură
Generală.

Ştiaţi că: 
Insuficienţa apei în

organism este cel mai
important factor ce
declanşează starea de
oboseală din timpul
zilei. Medicii recoman-
dă consumul a doi litri
pe zi.

De-a lungul vieţii,
omul se hrăneşte circa 4
ani şi doarme în medie
25 de ani.

Motivul pentru care
ne îmbolnăvim mai des
în timpul sezonului rece
nu este frigul, ci faptul
că stăm mai mult în casă
în prezenţa altora, astfel
rata infecţiei creşte.

Anunţuri:
•Cumpăr teren în

satul Dumbrăviţa. Tel.
0744800409

•Vând grădină în
Centrul satului Dumbră-
viţa. Tel. 0740512917

•Cumpăr pământ. Tel:
0749146855

•Execut orice lucrare
în domeniul construcţii-
lor. Tel: 0757136820

Iarna începe uşor, uşor să îşi facă
simţită venirea. În această perioadă,
soarele apune mai devreme, iar
temperatura devine mai scăzută, iar
noi petrecem mai mult timp în casă.

Este important să avem grijă de
sistemul nostru imunitar şi să ne
păstrăm corpul puternic.

•În acest anotimp este recoman-
dat să consumăm 6-8 pahare de apă
pe zi sau ceai de plante, care ajută
sistemul digestive şi menţin energia
la un nivel ridicat. Ceaiurile albe
sau verzi sub bogate în antioxidanţi
şi ne păstrează sănătoşi în sezonul
rece.

•Consumul de zahăr nu este
recomandat, deoarece poate supri-
ma funcţia sistemului imunitar.

•Odihiniţi-vă corespunzător pen-
tru a da posibilitatea corpului să
secrete melatonina care ajută la

repararea sistemulu imunitar.
•Zincul ajută în prevenirea unui

sistem imunitar slăbit, de aceea este
recomandat să consumăm alimente
bogate în zinc, precum: dovleac,
curcan, miel, ficat, iaurt.

•Usturoiul crud sau gătit ajută în
lupta cu răceala.

•Consumul de fructe şi legume
este recomandat zilnic.

•Chiar dacă temperaturile sunt
scăzute este recomandat sportul,
pentru a creşte energia.

Este foarte important să vă pre-
zentaţi la medic în cazul în care
simţiţi gripa că pune stăpânire peste
dvs. 

Nu luaţi medicamente fără pres-
cripţie medicală, deoarece fiecare
organism are propriul sistem imuni-
tar şi trebuie tratat în funcţie de
nevoile lui

Sfaturi pentru anotimpul rece

Echipele de juniori
ale comunei Ibăneşti
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În ultima săptămană ne-am
confruntat cu o situaţie spe-
cială cauzată de căderile
masive de zăpadă, concomi-
tent cu viscolul care a creat
majore dificultăţi în activita-
tea de deszăpezire în întreg
judeţul Botoşani şi nu numai.

Ninsoarea a început să
cadă insistent peste comuna
IBĂNEŞTI sâmbătă seara şi
previziunile spun că va mai
dura. Administraţia locală
este pregătită pentru deszăpe-
zire. Stratul de zăpadă a ajuns
în unele locuri  1 - 2 m într-un
timp foarte scurt. Intervenţia
cu utilajele de deszăpezire a
început încă din timpul nop-
ţii. S-a dat cu antiderapant şi
din această cauză nu s-a for-
mat gheaţă pe drumuri. Acolo
unde s-a îndepărtat zăpada cu
plugul, carosabilul este bun.

Duminică dimineaţă au
fost scoase la lucru 4 utilaje
de deszăpezit, (tractoare)
două în Ibăneşti şi două în
Dumbrăviţa şi s-a început
parcurgerea drumurilor prin-
cipale după categoria de
„urgenţă” în care este inclusă
comuna, adică mai întâi pe
drumul comunal, apoi pe dru-
murile principale. 

La 6 ore de la începutul
ninsorii s-a parcurs toate dru-
murile principale. S-a lucrat

24 ore din 24. Ninsoarea
abundentă ne-a creat proble-
me duminică dimineaţă, s-a
stricat un plug, dar a fost
reparat urgent şi a fost scos
din nou în comună.

De asemenea, au fost
mobilizate şi atelajele care au
folosit plugul în vederea cură-
ţării drumurilor şi a se putea
circula normal în condiţii de
iarnă. Şi beneficiari ai Legii
416, chiar dacă a fost dumu-
nică au fost mobilizaţi şi cu
lopeţile au degajat căile de
acces în centrul comunei spre
secţiile de votare precum şi
pe drumurile principale.

Votarea s-a desfăşurat în
condiţii normale, cetăţenii au
putut ieşi la vot, nu au fost
probleme.

Pentru perioada de iarnă
2012-2013 s-au procurat 2
tone de material antiderapant.

Luând în considerare situa-
ţia deosebită în care ne aflăm,
pentru a asigura circulaţia pe
drumurile comunale în condi-
ţii normale, autorităţile locale
au mobilizat mai mulţi opera-
tori economici de pe teritoriul
comunei Ibăneşti dotaţi cu
echipamente cu care se poate
interveni la curăţarea drumu-
rilor. Această decizie este
motivată de faptul că, deşi s-a
lucrat intens până acum, un

singur operator economic nu
poate realiza într-un mod efi-
cient această activitate.

Foto: Ibăneştiul sub troie-
ne 2

Astfel, începand cu ziua de
17 decembrie, următorii ope-
ratori economici participă cu
utilajele din dotare la activita-
tea de deszăpezire: Ibănescu
Petrea şi Jijie Constantin pe
raza localităţii Ibăneşti, iar în

Dumbrăviţa, participă la acti-
vitatea de deszăpezire Ilucă
Laurenţiu şi Carp Florin.

Prin intervenţia a cât mai
multor utilaje la activitatea de
deszăpezire se doreşte asigu-
rarea circulaţiei în condiţii
normale de iarnă pe toate dru-
murile comunale în cel mai
scurt timp posibil. 

Cu toate eforturile pe care
le depunem sigur că sunt şi

nemulţumiri. Nu sunt dru-
muri închise, dar accesul este
dificil pentru că alunecă. Nu
ai cum să cureţi chiar fiecare
drum. Pe străzile principale s-
a trecut de cel puţin trei sau
chiar patru ori.

Rugămintea administraţiei
locale este ca cetăţenii să înte-
leagă că nu se pot curăţa toate
drumurile odată, să aibă răb-
dare, să se mobilizeze în

momentele critice pentru a
ajuta şi a nu se ajunge la
situaţii neplăcute.

Reamintesc agenţilor eco-
nomici, instituţiilor publice
din comună, precum si cetăţe-
nilor, în sensul că fiecare are
obligaţia cetăţenească să
cureţe zăpada din dreptul pro-
prietăţilor lor.

Viceprimar,
Savel Lavric

În urma ninsorilor abun-
dente din seara zilei de 15
decembrie 2012, drumurile
din judeţul Botoşani au fost
înzăpezite. Datorită rafalelor
puternice ale vântului, 3
autocare de copii au rămas
blocate în nămeţi pe DN 29
A.

În urma acţiunii de salva-
re, angajaţii primăriei comu-
nei Ibăneşti (Aghiorghiesei
Marcel, Popoiu Vasile, Zoi-
ţuc Mirel) au adus şi au
cazat la Şcoala Mihail Sado-
veanu din Dumbrăviţa, 166
de copii şi 17 persoane adul-

te. 
Timp de 24 de ore aceştia

au fost sub îngrijirea şi aten-
ţia Comitetului Local pentru
Situaţii de Urgenţă asigurân-
du-li-se condiţii normale de
cazare, de hrană şi de aten-
ţie.

Mulţumim cadrelor
didactice care s-au implicat
şi care prin voluntariatul
efectiv realizat au ajutat atâ-
ţia copii: Magopeţ Mariana,
Popoiu Filica, Fulga Lumi-
niţa, Bolohan Elena, Simi-
niuc Florentina, Drăgan
Costel.

Cu prilejul împlinirii a 94
de ani de la Marea Unire de
la 1918, elevii Şcolii Ştefan
cel Mare şi Sfânt, din comu-
na Ibăneşti s-au adunat în
număr mare pentru a marca
acest important eveniment.

Îndrumaţi de cadrele
didactice, copii au prezentat
cântece şi poezii emblemati-
ce de factură istorică, iar
spre final s-au strâns cu mic
cu mare într-o horă.

La acest eveniment a par-
ticipat domnul Primar Ing.
Romică Magopeţ împreună
cu membrii Consiliului
Local, doamna Director
Prof. Mariana Magopeţ,
preotul paroh Mihai Bogdan

Ştefan şi noul Director al
Căminului Cultural, Viorel
Aiacoboaiei. 

Evenimentul face parte
din prima activitate pe care
acesta a desfăşurat-o, în cali-
tate de director.

,,Unirea de la 1 Decem-
brie 1918 reprezintă eveni-
mentul principal al istoriei
României şi un deziderat al
locuitorilor, unirea Transil-
vaniei cu România. Ziua de
1 Decembrie a devenit după
evenimentele din 1989, Ziua
Naţională a României.
Marea Adunare de la Alba-
Iulia a fost caracterizată de
unitatea poporului, fiind
reprezentată de toate păturile

sociale ale vremii. Din toate
părţile Ţărilor Române sosea
poporul cu trenul, cu căruţe-
le, călări sau pe jos, cu stea-
guri tricolore în funte, în
cântări şi plini de bucurie.

1 Decembrie, ziua naţio-
nală a României reprezintă
ziua triumfului idealului
naţional, presărat de un lung
şir de victorii, de lupte şi de
sacrificii umane şi materiale
pentru formarea statului
naţional unitar. Măreţia ei
stă în faptul că desăvârşirea
unităţii naţionale este fapta
istorică a întregii naţiuni. La
Mulţi Ani Ibăneşti!” a spus
Domnul Primar Ing. Romică
Magopeţ.

Această importantă zi a
fost marcată şi de comemo-
rarea eroilor comunei Ibă-
neşti, prin depunerea unei
coroane de flori la monu-
mentul închinat eroilor,
situat în centrul comunei.
Monumentul închinat eroilor
comunei a fost inaugurat în
anul 2005 la 1 Decembrie şi
s-a constituit în special cu
ajutorul Domnului Primar,
Ing. Romică Magopeţ şi a
Consiliului Local. 

În fiecare an, la această
dată, ibăneştenii, dau dovadă
de patriotism şi sărbătoresc
alături de întreaga Românie
înfăptuirea statului naţional
unitar român.

180 de persoane 
salvate din nămeţi

Ziua Naţională a României 
sărbătorită în comuna IBĂNEŞTI

Ibăneştiul este sub troiene, se
circulă în condiţii de iarnă


