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Această mare Sărbă-
toare a Învierii îmi dă
posibilitatea să fiu alături
de dumneavoastră și
împreună să fim alături de
Dumnezeu.

Numai așa vom fi împli-
niți! Pentru că fiecare zi este
importantă pentru noi, pen-
tru că fiecare din noi nu-l
avem decât pe Dumnezeu și
acest lucru ne este de ajuns, vă
urez să biruiți răul prin Bine.

Pentru că dragostea nicio-
dată nu caută folos, să

învățăm să ascultăm ca să

înțelegem și nu ca să ripos-
tăm.

Gândul meu va fi mereu la
dumneavoastră, vă voi ajuta
întotdeauna, voi promova în
continuare cu legalitate și
competență orice solicitare,
voi contribui la dezvoltarea
comunei noastre dragi IBĂ-
NEȘTI.

Să apreciem dreptatea, fru-
mosul și să asigurăm un cli-
mat de liniște atât de necesar
progresului și civilizației.

În noi se va regăsi mereu
dragostea față de oameni.

Să credem în corectitudine,
în oamenii adevărați care au
făcut dovada priceperii.

Noi, împreună, am dus
greul acestor ani și am recon-
struit Ibăneștiul: drumuri, gră-
dinițe, poduri, școli, baze
sportive, centre de zi etc.

Lucrurile s-au schimbat
mult pentru că am muncit și
am avut credință.

Dorim Binele generațiilor
viitoare.

Niciodată nu am dat false
promisiuni deoarece:

Cuvintele pe care le spu-

nem devin casa noastră.
Vă urez să vă împliniți

visurile, să vă iubiți, să vă res-
pectați, să vă înțelegeți!

Învățați să oferiți noblețe
dacă vreți să primiți.

Pentru că Timpul nu-l
putem aduce înapoi și pentru
că Acum este cel mai impor-
tant moment al vieții, vă spun
doar atât: HRISTOS A
ÎNVIAT!

Al dumneavoastră,
PRIMAR,

Ing. ROMICĂ
MAGOPEȚ

Dragi Prieteni,
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Paştele este cea mai
veche şi importantă sărbă-
toare a creştinătăţii, care a
adus omenirii speranţa
mântuirii şi a vieţii veşnice,
prin sacrificiul lui Iisus
Hristos, Învierea fiind, după
cum spunea părintele Arse-
nie Boca, singura minune
care se arată tuturor, credin-
cioşi şi necredincioşi. Cea
mai mare sărbătoare a cre-
știnilor, Învierea Domnului,
este prilejul, pentru români,
de a trăi clipe de bucurie
sfântă, dar și de a sărbători
în cadrul comunității și al
familiei.

Paștele, cum denumesc
românii sărbătoarea Învie-
rii, își are etimologia în
cuvantul ebraic pesah, tre-
cere. Paștele evreilor marca
trecerea poporului ales prin
Marea Rosie, din robia
Egiptului, în pâmăntul făgă-
duinței, Canaan. Paștele
creștinilor este, în primul
rând, sărbătoarea Învierii
Domnului, după al cărui
model vor învia toți crești-
nii care au păzit poruncile
Evangheliei și au slujit lui
Hristos întru această viață.

IBĂNEȘTI –
INVESTI�II,
CONTINUITATE,
PROGRES

Școala Gimnazială „Mihail
Sadoveanu” Dumbrăvi-a
evaluată de ARACIP

Învierea lui Hristos și
învierea noastră…
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Aici, în această comună,
Ibănești, am cunoscut senti-
mente de iubire, furie, dure-
re, de rușine, de bucurie, de
fericire dar și de surprindere
și dezgust.

Vreau să reușim și vom
reuși pentru că îmi cunosc
semenii. Știu că putem să
învățăm să iertăm, să
învățăm să acceptăm, pentru
că sunt motive de bucurie,
pentru că sunt necesare și
inevitabile. 

Să învățăm să ne iubim, să
ne iertăm și să fim mulțumiți
pentru că noi suntem Creato-
rul următoarei Administrații
care va fi minunată prin rolul
ei. Să afirmăm fiecare din noi
aceste lucruri și să credem în
ele până la emoție.

Această comună, a noas-
tră, este chipul nevăzut a lui
Dumnezeu, iar Ibăneștiul
este oglinda în care noi, ne
vom reflecta mereu. În con-
secință ar trebui să eliminăm
distorsiunile. 

Comuna noastră este ca
sufletul: este pură, dar noi
suntem cei care o limităm cu
mintea. De ce? Pentru că
mintea este cea care perver-
tește.

Trebuie să credem atâta
timp cât acest lucru ne ajută
să devenim mai buni. 

Vrem să fim din buni, mai
buni. 

Răul, nu vine din suflet, ci
are ca sursă orgoliul care este
profan și care este o constru-
cție mentală greșită. Marele
Arhitect ne dă mereu semna-
le despre ce ar fi bine, dar nu
ne obligă să urmăm acest
drum: în schimb unii dintre
noi sunt tare neascultători și
pleacă singuri pe acest drum
cu sens unic.

Aici vorbim de un alt gen
de cunoaștere: cunoașterea
de sine; cine se cunoaște cu
adevărat înțelege că sufletul
lui este nemuritor, dar și că
trebuie să determine existe-
nța unei societăți statornice
și veritabile. Să formăm
această lume a ideilor pentru
că în centrul acestei lumi se
află ideea de bine. 

Sufletul care se cunoaște
pe sine participă la formarea
acestei lumi, a acestei idei. 

Fiecare clipă pe care o
trăim aici trebuie să fie un
câștig pentru toți și nu o pier-
dere pentru că altfel ne pier-
dem pe noi înșine.

Prin această planșă voi
încerca să fac o analiză a
acestui moment prin înțele-
gerea emoțiilor trăite în
administrație, voi încerca să
formulez răspunsuri la ce s-a
întâmplat și la ce trebuie să
se întâmple.

În funcție de trăiri, dar și
de emoții ne prezentăm bine
sau mai puțin bine, suntem
liniștiți, împliniți, avem rela-
ții armonioase sau reușim în
ce ne propunem. Sau nu!
Suntem etichetați mereu în
funcție de relațiile emoționa-
le. Vreau să vă spun că sufle-
tul nu este îngreunat de lipsa
banilor sau a eșecurilor, ci
pentru că nu cunoaștem ce se
întâmplă cu noi, sau poate
datorită durerii neputinței pe
care o resimțim, poate pentru
că știm și ne este greu să
îndreptăm, sau poate pentru
că știm și nu mai putem
îndrepta. 

Discutăm de sufletul
comunei Ibănești.

Uneori manifestăm o furie
sănătoasă şi ne formulăm
îngrijorări depășind granițele
personale și facem rău.

Iubirea sănătoasă fraternă
trebuie să fie atentă. La un

moment dat dacă este posesi-
vă, dependențele profane
devin mai influente decât
cele de aici, din administrație
și se fac simțite, lucru care
este nedorit. 

Aici avem un scop unic:
să facem bine în fiecare
moment. Trebuie să ne mani-
festăm corect aici și nu greșit
cum o fac alții. Dincolo de ce
facem aici, avem de dat o
contribuție acestei lumi.

Este important să arătăm
cine suntem. Să ne arătăm

fără măști în societate și nu
cu măști aici, în administra-
ție. Prin aceste manifestări
profane devenim vulnerabili
și arătăm sentimente pe care
trebuie să le ținem închise;
când de altfel trebuie să ară-
tăm calități cum ar fi: corec-
titudine, bunătate, compasiu-
ne, sprijin și afecțiune. Prin
păstrarea laturii profane aici,
vom rămâne slabi și neajuto-
rați. 

Deci, să revenim! Să folo-
sim emoțiile pentru a trans-

forma întunericul în lumină,
să folosim emoţiile divine în
a transforma apatia profană
în mișcare divină. 

Acesta este secretul sufle-
tului acestei comune, acesta
este secretul vieţii divine: să
ne vindecăm sufletul prin
credință și să vindecăm cre-
dința prin sufletele noastre
divine.

PRIMARUL 
DUMNEAVOASTRĂ,

ING. ROMICĂ
MAGOPEȚ

Acțiunile sanitar – veteri-
nare din cadrul programului
strategic ce se desfășoară la
nivel național au o importa-
nță majoră pentru asigura-

rea stării de sănătate a ani-
malelor și în egală măsură a
oamenilor, deoarece există
o serie de boli care se trans-
mit de la animale la oameni

pe diverse căi, boli numite
zoonoze. 

Programul strategic
cuprinde o serie de acțiuni
sanitar veterinare obligato-
rii care au ca obiectiv asigu-
rarea imunității animalelor
față de anumite boli (rabie,
antrax, pseudopesta aviară)
precum și testarea animale-
lor pentru identificarea unor
boli majore la animale, fie
prin recoltarea de probe de
sânge sau organe, fie prin
teste alergice de depistare
(tuberculinare). 

Potrivit normelor legisla-
tive în vigoare, toți dețină-
torii de animale au obligația
de a supune animalele
acțiunilor sanitar-veterina-
re. Nerespectarea acestor
prevederi pune în pericol
atât sănătatea animalelor,
cât și a oamenilor din terito-
riul respectiv. 

Dintre zoonoze, o impor-
tanța deosebită o are rabia
sau turbarea. Rabia este o

boală produsă de un virus.
Cele mai multe cazuri de
rabie la oameni apar în
urma unor mușcături de
câine infectat cu virus rabic.
Acest virus se găsește în
saliva animalelor infectate
cu 10-14 zile înainte ca
acestea să manifeste semne
clinice. De asemeni, rabia
poate să apară și în urma
unei zgârieturi, atunci când
există salivă cu virus pe
ghearele animalelor. După
mușcătură sau zgârietură,
semnele clinice de rabie pot
să apară la intervale variabi-
le de timp, uneori chiar
după mai mulți ani. 

De aceea, în cazul unei
mușcături de câine, atunci
când nu se cunoaște dacă
acesta a fost vaccinat antira-
bic sau nu, persoana mușca-
tă trebuie să se prezinte la
medic pentru a fi supusă
vaccinării antirabice. De
asemeni, atunci când este
posibil, animalul care a

mușcat trebuie ținut sub
observație clinică pentru o
perioadă de 10 zile. 

Odată apărute simptome-
le de boală, rabia are o evo-
luţie rapidă, este incurabilă,
ducând inevitabil la deces!

Este motivul pentru care
se pune atât de mult accen-
tul pe prevenirea focarelor
de rabie. Legislația sanitar
veterinară prevede obligati-
vitatea vaccinării antirabice
a câinilor și de asemeni vac-
cinarea profilactică antirabi-
că cu momeli vaccinale a
populației de vulpi de pe
întregul teritoriu al Româ-
niei. 

Vaccinarea antirabică a
câinilor este gratuită dar,
începând cu anul 2014, ea
se poate realiza doar la câi-
nii microcipați, contrava-
loarea microcipării fiind
suportată de către proprieta-
rii câinilor. Aceasta se reali-
zează o singură dată în viața
animalului, iar vaccinul se

face anual.
Respectând prevederile

legislative, ne protejăm pe
noi și pe cei din jurul nostru
în fața unei boli necruțătoa-
re. 

La fel de importan-
te sunt și celelalte acțiuni
sanitar-veterinare deoarece
toate au fost gândite și
implementate pentru a pro-
teja animalele, mediul și,
cel mai important, OAME-
NII. 

Supunerea animalelor pe
care le deținem tuturor
acțiunilor sanitar veterinare
obligatorii, pe lângă faptul
că ne pune la adapost de
sancțiunile prevăzute în
legislație, ne dă satisfacția
de a fi contribuit fiecare din-
tre noi la o viață sănătoasă,
pe conceptul “O SINGURĂ
LUME, O SINGURĂ
SĂNĂTATE”.

Medic veterinar,
Dr. Bighiu Maria Ale-

xandra

IMPORTANȚA ACȚIUNILOR SANITAR-VETERINARE

FIECARE CLIPĂ PE CARE
O TRĂIM AICI TREBUIE
SĂ FIE UN CÂȘTIG 
PENTRU TO�I!
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Știa�i că:
- De-a lungul întregii

vieți, părul care crește pe
cap ar putea ajunge la
725 de kilometri?

- Corpul unui om are:
destul potasiu pentru a
provoca explozia unui
tun de jucărie; destul
zahăr pentru a umple un
borcan; destulă grăsime
pentru a face şapte
bucăţi de săpun; destul
fier pentru a face un cui;
destul sulf pentru a depa-
razita un câine.

- Cojile fructelor con-
tin cea mai mare concen-
tratie de vitamina C si nu
miezul?

O blondă  se hotărăște
să se apuce de agricultu-
ră și se gândește să-și
deschidă o fermă de
găini. Cumpără niște
găini, însă mor toate.
Mai cumpără niște găini,
însă și acestea mor. Se
duce să cumpere alte
găini, dar de data aceasta
îl întreabă pe vânzător:

- Cred că am o
problemă...le îngrop
prea adânc sau le ud prea
des?!?

***

Îl sun azi pe șeful
meu:

-Șefu’ mi s-a stricat
mașina, nu pot să vin azi
la muncă.

-Ia autobuzul!!! Mi-a
zis:

Ești culmea șefu, păi
ce, eu am autobuz?!?

Odată cu desfășurarea
celei de-a XXV-a ediții a
„Șezătorilor iernii” în comu-
na Ibănești, au fost prezenta-
te publicului larg, două
lucrări monografice dedica-
te plaiurilor ibăneștene.

O primă lucrare închinată
locurilor natale este cea a
prof. ing. Octavian Vitcu.
„Pasager în trenul vieții”,
așa cum își intitulează auto-
rul cartea, este un volum
dedicat „satului ibăneștean”,

unde, așa cum menționează
în subtitlul lucrării acesta și-
a „petrecut copilăria și ado-
lescența, vacanțele, slujin-
du-l cu credință ca inginer și
profesor.”

În cele peste 500 de
pagini, prof. ing. Octavian
Vitcu abordează cele mai
importante aspecte ale isto-
riei comunității și momente
unice, presărate de suferințe
dar și de bucurii trăite ală-
turi de oamenii dragi sufle-

tului său.Volumul memoria-
listic a văzut lumina tiparu-
lui la Editura Quadrat,
Botoșani, 2014.

O altă lucrare cu caracter
monografic, a fost transpusă
de prof. ing. Romică Mago-
peț, primarul comunei Ibă-
nești. 

Intitulată ,,Ibănești –
Lumină, Esență, Istorie”,
autorul evocă  în scris valo-
roase informații documenta-
re întregite de un material
ilustrativ elocvent și suges-
tiv al celor mai importante
realizări și evenimente
petrecute în Ibănești. Lucra-
rea este o incursiune în
lumea spațiului administra-
tiv, cultural, educațional șis-
piritual al Ibăneștiului rural.

Volumul revarsă „Lumi-
na” asupra lucrurilor și
momentelor „Esențiale”
care râmân scrise în „Isto-
rie”.

„Prin cuvânt și imagine
am încercat să pun în valoa-
re pentru posteritate tezaurul
spiritual, cultural și admi-
nistrativ al unui minunat
colț de rai, pentru care am
ales și mi-am dorit să sădesc
credință și speranță. Consi-
der că șuvoiul vieții dacă
este scris nu poate fi oprit.
Noi, ibăneștenii trăim per-
manent cu dorința de a
cunoaște și a descoperi. Arta
de a scrie ce este drept și
corect este o cale eficientă
de a duce mai departe valo-
rile și principiile fundamen-

tale și de a ne îmbogăți cu
daruri spirituale, cultivate ca
virtuți ale sufletului.”, a
adăugat dl. primar ing.
Romică Magopeț.

Cele două scrieri sunt o
dovadă vie a faptului că,
această comună din nordul
județului Botoșani, este o
vistierie care se cere a fi des-
coperită și transpusă în scris
pentru a fi dusă mai departe
generațiilor tinere. Cu astfel
de oameni, interesați și

preocupați de trecut, prezent
și viitor, avem certitudinea
că Ibăneștiul este un etalon
în cadrul întregului județ.

Finalul evenimen-
tului s-a încheiat cu decizia
Consiliului de Administrație
al Școlii, de a oferi numele
„prof. Octav Vitcu”, Centru-
lui de Documentare și Infor-
mare din cadrul Școlii Gim-
naziale „Ștefan cel Mare”
din Ibănești.

Geanina Turtă

În cei peste 400 de ani
de existență, comuna Ibă-
nești a concentrat o istorie
bogată și variată în eveni-
mente și momente legenda-
re care merită a fi cunoscu-
te și prezentate lumii. 

Dorința de a descoperi și
descrie satul natal, înconju-
rat de păduri și ape cristali-
ne, cu obiceiuri și tradiții
ce poartă parfumul arhaic
al anilor, povești și legen-
de, întâmplări hazlii și
momente tumultoase au
făcut posibilă scrierea unor
noi file de pagini aurii ibă-
neștene: „Pasager în trenul
vieții”. Trecând prin vre-
muri vechi și noi, cu o viață
deloc lipsită de huzur, Prof.
Ing. Octavian Vitcu, căci
despre el este vorba, și-a
dedicat timpul studiului
intens pentru a descoperi

comorile ascunse ale unui
loc pitoresc în care Dum-
nezeu a binecuvântat să
trăiască: Ibănești.

„Pasager în trenul vieții”
este o lucrare închinată
locurilor natale, un volum
dedicat „satului ibăne-
ștean”, unde, așa cum
menționează în subtitlul
lucrării acesta și-a „petre-
cut copilăria și adolesce-
nța, vacanțele, slujindu-l cu
credință ca inginer și profe-
sor.” 

În cele peste 500 de
pagini, prof. ing. Octavian
Vitcu abordează cele mai
importante aspecte ale isto-
riei comunității și momente
unice, presărate de suferi-
nțe dar și de bucurii trăite
alături de oamenii dragi
sufletului său.

În cadrul evenimentului

de lansare a acestui volum
memorialistic, la care au
participat numeroase per-
sonalități botoșănene, scrii-
tori și oameni de cultură,
Prof. Ing. Octavian Vitcu a
avut marea onoare de a afla
că Centrul de Documentare
și Informare din cadrul
Școlii „Ștefan cel Mare”
Ibănești o să-i poarte
numele. Bucuria și emoția
copleșitoare a fost aprofun-
dată și de oferirea unei dis-
tincții din partea primarului
comunei Ibănești, dl. ing.
Romică Magopeț.

„În semn de apreciere și
profundă recunoștință pen-
tru anii puși în slujba isto-
riei și educării generațiilor
întregi de tineri, numele și
activitatea deosebită des-
fășurată de dl. prof. ing.
Octavian Vitcu va dăinui în

timp. Apreciez bogata acti-
vitate desfășurată la Școala
din Ibănești și efortul per-
manent depus de a păstra
valorile culturale și morale
ale acestei localități. Noua
apariție editorială reprezin-
tă un reper bibliografic
deosebit de important pen-
tru descoperirea și aprofun-
darea cunoștințelor legate
de trecutul strămoșilor
noștri și de evoluția noastră
ca și comunitate. Vă felicit
și vă doresc multă putere
de muncă pentru a continua
studiul în domeniul cerce-
tăriiistoriei ibăneștene!” a
menționat dl. Primar. Ing.
Romică Magopeț.

„Pasager în trenul vieții”
a văzut lumina tiparului la
Editura Quadrat, Botoșani,
2014.

Geanina Turtă

Comuna Ibănești în
scrieri monografice

File de monografie a comunei Ibănești: 
„Pasager în trenul vie�ii” – prof. ing. Octavian Vitcu
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Un  nou  obiectiv  de
investiții a  fost  construit în
comuna Ibănești.  Scena fixă
în aer liber reprezintă încă
una  din  realizările  comunei
care  duc  spre  moderniza-
rea  investițională a  comu-
nei.  Obiectivul de  investiții
este util tuturor locuitorilor
comunei,  atât  copiilor  cât
și părinților și  nu  numai.
Amenajarea  spațiului  afe-
rent al  scenei  cu  alei  și
arbuști  ornamentali  vor
face ca acest  obiectiv  să  fie
unul  din  locurile în care,
începând  de  la  copii  și
până  la  oamenii vârstnici,
își  vor  petrece timpul  liber
în  aer  curat  și  într-un  mod
relaxant.

Totodată, în cadrul aces-
tui obiectiv  vor  fi  organi-
zate  serbări,  festivaluri,
astfel  încât Ibăneștiul să
devină o comună atractivă în
zona de nord-est a județului
Botoșani.

Realizarea  obiectivului
nu  a  decurs  tocmai  ușor.
Acest  obiectiv s-a  derulat
la inițiativa  primarului
comunei, dl. ing. Romică
Magopeț, așa încât realiza-
rea de serbări, festivaluri etc.
să se  facă într-un cadru

organizat și corespunzător.    
Efortul depus de către

administrația locală pe par-
cursul unui an și jumătate,
perioadă în care s-a realizat
documentația tehnică și exe-
cuția propriu-zisă obiectivu-
lui, dar și monitorizarea, în
paralel, de către

Agenția de  Finanțare a
Investițiilor  Rurale, a  fost
unul  major,  dar  în  același
timp, benefic pentru comuna
Ibănești. 

În  perioada  imediat
următoare, vor  avea  loc

investiții  în  amenajarea
unui  parc  dotat  cu  alei,
bănci și arbuști ornamentali
astfel încât să poată fi creat
un mediu propice desfășură-
rii de evenimente cultural-
artistice.

Încă odată s-a dovedit
faptul că  administrația
locală  a  comunei Ibănești
se  află  în  slujba  cetățeanu-
lui prin gama variată de
investiții care au loc în
comună. 

Insp.  Petru  Aboghioaie,
Comp. Achiziții publice 

IBĂNEȘTI – INVESTI�II,  
CONTINUITATE,  PROGRES

Administraţia publică - reprezintă o acti-
vitate de organizare și executare în concret a
legii prin intermediul instituţiilor abilitate în
acest sens. Administraţia publică reprezintă o
ştiinţă şi în acelaşi timp o artă, prin interme-
diul căreia se duc la îndeplinire politicile sta-
tului 

Principiile unei bune administraţii sunt:
respectarea legii, lipsa discriminării şi trata-
mentului egal, proporţionalitatea, consec-
venţa, obiectivitatea şi imparţialitatea. Res-
pectarea minimală a acestor principii garan-
tează servicii publice administrative de o
calitate superioară, o mai bună informare şi
implicare a comunităţii. 

În acest sens informăm locuitorii localită-
ții Ibănești asupra activității poștale din ulti-
ma perioadă.

Comuna Ibănești își desfășoară activitatea
poștală prin Ghișeul Exterior Rural  aparți-
nând Oficiului Zonal de Poștă Dorohoi.

Conform legislației în vigoare contractul
individual de muncă al meu la Poșta Româ-
nă este suspendat ca urmare a alegerii în fun-
cția de viceprimar al comunai Ibănești.

Prin urmare a fost încadrat cu durată
determinată un factor poștal, activitatea des-
fășurandu-se în bune condiții până la demisia
celui în cauză.

În luna octombrie 2014 în urma unor
motive personale doi salariați care își des-
fășurau activitatea în funcția de factor poștal
și oficiant la ghișeu, și-au dat demisia, activi-
tatea rămânând deficitară și chiar imposibil
de desfășurat. 

La momentul respectiv s-au purtat discuții
cu cei doi salariați precum și cu personalul
din conducerea OZP Dorohoi în sensul de a
renunța la demisii și a-și continua activitatea
urmând să se încadreze ulterior cu ½  normă
un oficiant. 

Inițial cei doi au crezut că se va desființa
Ghișeul urmând a rămâne un singur factor
lucrând ca agent poștal. Mi s-a sugerat să
renunț la suspendare, însă în acest caz, ghi-
seul se desființa urmând întradevăr să se
transforme în Agenție cu un singur agent.
Cei doi nu au vrut să renunțe la demisii, nu
au avut încredere și nu au înțeles, conducerea
OZP Dorohoi trimițând oficianții din Doro-
hoi pentru a putea distribui corespondența
precum și alocațiile, pensile etc. Bineînțeles
că activitatea poștală s-a desfășurat greoi,
reprezentanții în cauză necunoscând cetățe-
nii din localitate precum și adresele de domi-

ciliu.
Între timp s-a făcut un memoriu către

Compania Națională Poșta Română de către
Primăria comunei Ibănești arătând situația
reală, fiind trimis prin adresa 4839 din 7
noiembrie 2014. S-a primit răspuns la acea
adresă fiind asigurați că Ghișeul poștal nu se
va desființa și se vor lua toate măsurile care
se impun astfel încât activitatea poștală să se
desfășoare în condiții optime, de asemenea
posturile vacante urmează a fi ocupate prin
concurs organizat de Oficiul Județean de
Poștă Botoșani.

S-a scos la concurs un post de factor
poștal și ½ norma Oficiant, lucru care s-a
întâmplat, concursul fiind organizat și des-
fășurat la Botoșani.

Activitatea desfășurându-se necorespun-
zător am revenit cu încă un memoriu cerând
angajarea a 2 (doi) factori și a unei jumătăți
de normă de oficiant prin adresa
nr.257/ianuarie 2015.

Urmare insistenței conducerii Primăriei,
Compania Națională Poșta Română a luat
măsuri deblocând încă un nou post de factor
poștal distribuitor rural, actualmente el fiind
ocupat.

Ducând în eroare pe unii cetățeni din
comună, persoane care nu au nicio legătură
cu administrația publică au încercat să strân-
gă semnături pentru un post de factor poștal
(fără știrea celui în cauză) și a-l readuce în
sistem, împotriva voinței lui. 

Nu știu dacă pentru poștă s-au strâns sem-
năturile sau pentru altceva. Posibil să fi fost
pentru altceva, însă de teamă le-au transfor-
mat în semnături de susținere a unui factor,
sub pretext civic. 

Facem cu această ocazie un apel către
cetățeni să fie atenți, cui și pentru ce semnea-
ză.

Demisia este un act unilateral de voință al
fiecărui cetățean, deci în aceste condiții a
devenit imposibilă revenirea ca factor poștal.

Acum activitatea de poștă a intrat pe
făgașul normal, iar rezultatele se vor vedea în
perioada următoare, ca urmare a acțiunilor
întreprinse de noi – administrația locală.

Administraţia publică – trebuie să fie
mereu pregătită să desfăşoare acţiuni concre-
te cu efect direct şi imediat astfel încât să se
poată evidenţia în faţa cetăţenilor. 

Relaţia administraţie publică – cetăţeni
este o prioritate pentru noi, iar informarea
corectă a cetățenilor asupra treburilor publi-

În ultima perioadă, pe teritoriul României,
s-au înregistrat mai multe cutremure de mag-
nitudine redusă sau moderată.

În acest context, Ministerul Afacerilor Inter-
ne - Departamentul pentru Situații de Urgență,
prin Inspectoratul General pentru Situații de
Urgență şi-a propus demararea unei campanii
naționale de informare preventivă, al cărui
obiectiv principal este conștientizarea, infor-
marea și pregătirea populației pentru a reacțio-
na corect în cazul producerii unui cutremur.

Un asemenea eveniment nu va putea fi
niciodată prevenit, dar consecinţele lui depind
de modul în care cetăţenii sunt pregătiţi şi de
cum ştiu să se comporte într-o astfel de situa-
ţie. Sigur că subiectul sperie pe toată lumea,
însă demersul nostru este unul normal şi rapor-
tat la existenţa acestui tip de risc.

Cum ne comportăm în timpul cutremuru-
lui?

■ În cazul în care se declanşează un cutre-
mur, păstraţi-vă calmul şi liniştiţi persoanele
din jur. 

■ Dacă vă aflaţi în interiorul unei clădiri, nu
ieşiţi şi nu fugiţi pe scări.

■ Nu utilizaţi liftul! 
■ Protejaţi-vă sub tocul uşii, sub o grindă,

lângă un perete interior sau adoptaţi o poziţie
ghemuit, acoperit şi susţinut de un obiect solid!

■ Dacă vă aflaţi în locuinţă şi se declanşea-
ză un cutremur, păstraţi-vă calmul! 

■ Protejaţi-vă sub tocul uşii, sub o grindă
sau lângă un perete interior de rezistenţă.

■ Îndepărtaţi-vă de ferestre, pereţii exteriori
sau obiecte care pot vătăma. 

■ Închideţi sursele de foc. 
■ Nu părăsiţi locuinţa! Nu fugiţi pe scări!

Nu folosiţi liftul!

■ Dacă sunteţi surprins de cutremur într-un
autovehicul, nu rămâneţi în maşină, ci ieşiţi
afară şi întindeţi-vă lângă vehicul. Maşinile
formează, în general, goluri de aproximativ 1,5
metri în jurul lor.

Reguli de comportament la şcoală! 
■ Dacă vă aflaţi la şcoală şi se declanşează

un cutremur, păstraţi-vă calmul! 
■ Protejaţi-vă sub pupitre. 
■ Îndepărtaţi-vă de ferestre, pereţii exteriori

sau obiecte care pot vătăma. 
■ Cadrul didactic va deschide uşa clasei şi

se va proteja lângă un perete interior de rezis-
tenţă. 

■ Evacuarea din clădire se realizează coor-
donat, după terminarea cutremurului şi verifi-
carea căilor de evacuare.

Rezerva de urgență:
Rezerva sau rucsacul pentru situaţii de

urgenţă conţine obiecte care vă ajută pentru 3-
5 zile, în cazul în care este nevoie să părăsiţi
locuinţa. Din ce este constituită această rezer-
vă (conținut minim):

- apă (minim 4 litri);
- alimente ușoare și neperisabile, biscuiți,

batoane energizante etc.;
- trusă de prim ajutor;
- pătură;
- aparat de radio cu baterii;
- lanternă;
- baterii de rezervă;
- fluier;
- articole de igienă personală: săpun, pastă

și periuță de dinți, hârtie igienică;
- agendă cu numere de telefon importante.

Șef SVSU Ibănești,
Baltariu George

ADMINISTRA�IA PUBLICĂ ȘI CETĂ�EANUL

INFORMARE PRIVIND
ACTIVITATEA DE POȘTĂ –

IBĂNEȘTI

„NU TREMUR LA CUTREMUR”
REGULI DE COMPORTARE ÎN

CAZ DE CUTREMUR
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În perioada 9-13 martie
2015, Școala Gimnazială
„Mihail Sadoveanu” din
Dumbrăvița a primit vizita
unei comisii de experți din
cadrul Agenției Române de
Asigurare a Calității în
Învățământul Preuniversitar
(ARACIP), instituție publică
de interes național, aflată în
subordinea Ministerului
Educației și Cercetării Știi-
nțifice.

În baza Hotărârii ARA-
CIP nr. 8, Regiunea
NE/2.03.2015, experții au
analizat documentele mana-
geriale, Planul de acțiune al
școlii, situația rezultatelor
școlare, gradul de satisfacție
al beneficiarilor față de ser-
viciile educaționale și de
implicare în procesul deci-
zional, s-au aplicat chestio-
nare beneficiarilor direcți și
indirecți ai educației, au
asistat la lecții, au vizitat
spațiiile școlare și au verifi-
cat portofolii ale cadrelor
didactice și elevilor, fondul
de carte, materiale didactice
și auxiliare etc. 

În timpul evaluării, comi-
sia a verificat respectarea
cerințelor din standardele de
acreditare aprobate prin HG
nr. 21/2007 pentru aprobarea
Standardelor de autorizare

de funcționare provizorie a
unităților de învățământ
preuniversitar, precum și a
standardelor de referință
aprobate prin HG nr.
1534/2008 pentru aprobarea
Standardelor de referință și a
indicatorilor de performanță
pentru evaluarea și asigura-
rea calității în învățământul
preuniversitar. Raportul de
evaluare externă a conținut
43 de indicatori de perfor-
manță, apreciați preponde-
rent cu calificativul FOAR-
TE BINE. 

În calitate de reprezentant
al comunității locale, prima-
rul comunei Ibănești, dl. ing.
Romică Magopeț felicită
cadrele didactice care își
desfășoară activitatea la șco-
lile din comună. „Vă felicit,
stimați profesori pentru
implicarea de care dați dova-
dă în activitatea didactică de
zi cu zi. În urma acestei eva-
luări externe, am dovedit că
școala ibăneșteană are un
standard de calitate ridicat în
ceea ce privește învățămân-
tul preșcolar, primar și gim-
nazial. 

Avem școli la standarde
europene, deci avem create
toate condițiile de desfășura-
re a activității didactice la
cel mai înalt nivel. Educația

este cel mai important lucru
pentru noi. 

Elevii noștri sunt o priori-
tate și vrem să ajungă
oameni demni, responsabili,
respectabili, să reușească în
viață. Jucați un rol foarte
important în crearea societă-
ții de mâine, de aceea conti-
nuați să oferiți copiilor tot ce
este nevoie pentru a fi buni.
Din punctul meu de vedere,
tot ce am promis pentru

învățământ, s-a făcut: școli,
grădinițe, centre de zi,
decontare navetă, plata
sumelor dispuse prin senti-
nțe judecătorești, lucrări
curente de întreținere, toate
celelalte cheltuieli materiale
etc. Faptul că am sprijinit
mereu învățământul, și
aceasta va rămâne în conti-
nuare așa, nu înseamnă că
pot fi tolerant cu cei răi. Pen-
tru aceștia există doar două

soluții: îndreaptă situația sau
își caută alt loc de muncă.
Prin activitatea profesorilor,
copiii au posibilitatea ca,
ulterior, să deschidă uși în
viață. Prin inactivitatea unor
cadre didactice, aceste uși
rămân închise. Solicit cadre-
lor didactice pe disciplina
matematică să își facă trea-
ba. Formularea unor idei
cum că elevii sunt ”proști”
sau că nu sunt suficiente spa-

ții nu sunt de acceptat pentru
că nu corespund realității.
Cei care se abat de la activi-
tățile educative, care sunt
lipsiți de obiectivism în
notarea elevilor, și care fac
să apară discrepanțe majore
între mediile anuale și notele
de la evaluarea națională, nu
sunt demni de activitatea
didactică.” a precizat dl. pri-
mar ing. Romică Magopeț.

Geanina Turtă

Educația este condiția de
bază a succesului individual,
dar și al comunității. Toți
copiii merită șansa de a
deveni adulți educați, sănă-
toși și membri activi ai socie-
tății, indiferent de mediul în
care s-au născut.

,,Educația este pilonul de
bază pentru crearea unor
oameni demni, respectuoși și
cu simțul responsabilității” –
spunea domnul primar Romi-
că Magopeț.

Plecând de la acestă premi-
ză, cât și pentru îmbunătățirea
serviciilor sociale oferite de
Consiliul local al comunei
Ibănești, au luat ființă Centre-
le de zi pentru copii în comu-
na Ibănești cât și în satul
Dumbrăvița.

S-a connstatat că peste
150 de copii din comună
aveau unul sau ambii părinți
plecați la muncă în străinăta-
te, rămânând în grija bunici-
lor sau a altor rude. Acest fapt
influența în mod negativ edu-
cația școlară a acestor copii.

Soluția găsită a fost înfii-
nțarea unui centru de zi pen-
tru copii, unde aceștia să pri-
mescă îngrijire și supraveghe-
re pe timpul zilei, asistență de

specialitate în vederea conso-
lidării cunoștințelor dobândi-
te în cadrul orelor de curs.

Proiectul „Centru de zi
pentru copii în comuna Ibă-
nești”a fost apreciat și pre-
miat la nivel național ca fiind
„Cel mai bun proiect la
secțiunea Servicii sociale” și
contribuie la soluționarea
unei probleme identificate de
autorități încă din anul 2008.

Astfel începând cu anul
2011, se deschide Centru de
zi pentru copii Ibănești. De
atunci și până în prezent, au
beneficiat de serviciile Cen-
trului de zi peste 220 de copii
(câte 20 de copii în fiecare
grupă), ai căror părinți sunt
plecați la muncă în străinătate
sau care provin din familii
defavorizate. 

Activitățile care se
defășoară în Centru de zi con-
tribuie la îmbunătățirea și
perfecționarea serviciilor
sociale specializate, oferite de
Consiliul local Ibănești pen-
tru copiii aflați în situații de
risc, precum și la prevenirea
abandonului școlar și fami-
lial, perfecționarea cunoști-
nțelor școlare și creșterea
încrederii în sine pentru copi-

ii beneficiari.
În centru de zi, copiilor li

se oferă numeroase activități
de învățare, inclusiv de dez-
voltare a deprinderilor de
viață independentă, care sunt
planificate de personalul de
specialitate și se desfășoară în
conformitate cu programa
școlară a Ministerului Educa-
ției.

Copiii beneficiază de asis-
tență de specialitate în vede-

rea aprofundării cunoștințelor
dobândite în cadrul orelor de
școală, program instructiv-
educativ pentru efectuarea
temelor, program de sociali-
zare și recreere, asistență
socială, asistență medicală, de
îngrijire și totodată de asiste-
nță educațională și psihologi-
că.

Totodată copiii beneficiază
și de o gustare zilnică și sunt
monitorizate atât elementele

de nutriție și de dietă.
Prioritatea noastră este -

creșterea rezultatelor școlare,
integrarea copiilor în viața
socială și prevenirea abando-
nului școlar. În urma analizei
și evaluării rezultatelor școla-
re de la sfârșitul fiecărei
perioade de ședere, s-au con-
statat progrese în ceea ce pri-
vește performanțele școlare,
iar prezența de 100% a copii-
lor din fiecare grupă ceea ce

demostrează eficiența și utili-
tatea Centrului de zi pentru
comunitate.

Au trecut patru ani
de când funcționează Centru
de zi de la Ibănești și putem
spune cu bucurie și cu mân-
drie că rezultatele se văd.
Copii vin cu plăcere și entu-
ziasm și sunt încântați de
toate activitățile care se des-
fășoară aici. Participă cu inte-
res, le place munca în echipă,
au inițiativă.

Am încheiat parteneriate
cu profesorii de la Școala
,,Ștefan cel Mare” Ibănești iar
profesorii fac voluntariat
venind la Centru de zi unde îi
ajută pe copii. 

Cu ocazia evenimentelor
importante, se organizează
serbări, expoziții, concursuri
literare, acivități instructiv
educative și de recreere, lec-
torate cu părinții pe diverse
teme. Se sărbătoresc zile de
naștere ale copiilor. Activități
cu teme diverse: de ecologie,
de sănătate, de circulație
rutieră, activități de înfrumu-
sețare a spațiului verde din
vecinătatea Centrului de zi.

Educator,
Camelia Lavric

CENTRU DE ZI PENTRU COPII IBĂNEȘTI
REALIZĂRI ȘI PERSPECTIVE

Școala Gimnazială „Mihail Sadoveanu”
Dumbrăvi�a evaluată de ARACIP
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Căminul Cultural Ibănești
a găzduit Duminică, 1
februarie 2015, ora 13:00,
evenimentul cultural-artistic
„Șezătorile iernii”, ediția a
XXV-a, sub patronajul Cen-
trului Județean pentru Con-
servarea și Promovarea Cul-
turii Tradiționale Botoșani,
director Cornelia Ciobanu, în
colaborare cu Primăria
comunei Ibănești, primar.
Ing. Romică Magopeț și
referent cultural Aiacoboaie
Viorel.

Alături de scriitorii
botoșăneni prezenți, membri
ai Uniunii Scriitorilor, filiala
Botoșani, reprezentată de
Gellu Dorian, s-au numărat
și alți oameni pasionați
șipreocupați de promovarea
culturii: Dănuț Huțu, director
al Direcției de Cultură, Culte
și Patrimoniu Cultural Națio-
nal Botoșani, prof. etnograf
Margareta Mihalache, etno-
log Steliana Băltuță, ansam-
blul Balada, condus de dl.
Mihai Fediuc și dna Elena
Pricopie, coordonator princi-
pal în cadrul Compartimen-
tului de Educație Permanen-
tă, Documentare, al Centru-
lui Județean pentru Conser-
varea și Promovarea Culturii
Tradiționale, Botoșani.

Evenimentul a debutat cu
expunerea Primarului comu-
nei Ibănești, dl. ing. Romică

Magopeț, care a subliniat
importanța desfășurării acti-
vităților culturale pentru
educarea tinerei generații:

„Această zi este o zi cu
profunde semnificații, de
mare însemnătate pentru
comuna Ibănești pentru că se
desfășoară o acțiune în care
se promovează cultura, iar la
Botoșani și implicit la Ibă-
nești, cultura este un etalon.

Este un eveniment
cultural deosebit pentru că
impune desfășurarea unei
acțiuni foarte vechi, care se
realiza pe vremea bunicilor
noștri, sub numele de „șeză-
toare”. Șezătoarea este o
instituție socială care arată
întrajutorarea comunității,
modul de implicare al vechii
generații și al tinerei genera-
ții, prin care se promovează
tezaurul folcloric, cu tradiții
și obiceiuri.

Șezătarea este privită la
nivel de instituție socială,
tocmai pentru că la început
se desfășura în cadrul fami-
liei extinse, iar ulterior s-a
dezvoltat la nivelul întregii
comunități. Discutăm de
petrecere, de parcurgerea
unor etape legate de învăță-
tură și cunoaștere în esență,
dicutăm de cultură, educație
și de un mod plăcut, corect și
eficient de petrecere a timpu-
lui liber, pe baze solide din

punct de vedere educațional.
Noi ibăneștenii trăim în

permanență cu dorința de a
cunoaște, a descoperi, a
munci și de a construi pe mai
departe. Totul se desfășoară
după niște principii pline de
legalitate care au la bază o
muncă, dăruire și pregătire
profesională asiduă.

Prin această activitate noi
impunem un alt mers culturii
ibăneștene și transmitem
valori tinerei generații.

Fiecare din noi trăim
uneori cu impresia care ulte-
rior se va dovedi că este
greșită, că anumite lucruri
sunt importante, și care ulte-
rior se dovedesc a fi efemere.
Singurele lucruri care con-
tează sunt cele care se petrec
astăzi aici, singurele lucruri
care rămân sunt cuvântul,
credința și educația, pentru
că ele trasmit valori, pentru
că ele educă și pentru că ele
dau calitatea unei vieți.

Acum când prostia se pro-
pagă mai repede ca întuneri-
cul, când constat că indifere-
nța secontopește cu unele
medii întunecoase și când
știm că inteligența are limite,
dar constatăm  că partea
opusă inteligenței nu are,
rolul nostru, al tuturor este
de a propaga cuvântul.
Cuvântul trebuie să se împle-
tească cu învățătura și cultu-

ra, pentru că folclorul este
cultură. 

Apreciez această activita-
te ca fiind extrem de impor-
tantă, deoarece se arată rolul
fundamental al educației,
pentru că Școala este singura
cale care poate dezvolta
societatea.De aceea ne dorim
ca societatea să aibă la bază
un punct prin care să se se
dezvolte în permanență.
(...).”

Periplul în lumea folcloru-
lui și tradițiilor ibăneștene, s-
a contopit armonios cu crea-
țiile poeților și scriitorilor
botoșăneni, membri ai Uni-
unii Scriitorilor din Româ-
nia: Dumitru Țiganiuc, Gellu
Dorian, Lucian Alecsa,
Petruț Pârvescu, Vlad Scu-
telnicu, Mircea Oprea,
Dumitru Necșanu, Cristina
Prisăcariu-Șoptelea, Nina
Viciriuc, Cezar Florescu,
Stolerian Moroșanu.

Printre programul de reci-
taluri susținute de maeștri ai
cuvântului scris s-au strecu-
rat suite artistice susținute de
eleviai Școlii Gimnaziale
„Ștefan cel Mare” din Ibă-
nești, îndrumați de dna
invățătoare Alboiu Lucia,
prof. Liliana Pintilei și prof.
Vitcu Andrei, dansuri popu-
lare prezentate de Ansamblul
de dansuri populare „Bala-
da”, coregraf și coordonator-

Mihai Fediuc, instructor
Ionel Petrișoru și muzică de
calitate interpretată de solis-
tele Simona Pălimaru și
Valentina Tipa Lulciuc.

Dintre elevii Școlii ibăne-
ștene s-au evidențiat în mod
special elevii clasei a II-
a:Păvăleanu Flavius, Apopei
Mădălina, Strunilă Denisa,
Aiacoboaie Sabrina, Ioni-
chente Delia, Rotariu Ioana.

Elena Pricopie, coordona-
tor principal în cadrul Com-
partimentului de Educație
Permanentă, Documentare,
al Centrului Județean pentru
Conservarea și Promovarea
Culturii Tradiționale,
Botoșani a susținut o prele-
gere legată rolul și importa-
nța educației permanente:
„Trebuie să recunoaștem că,
după cum spunea și dl. Pri-
mar, școala este primul ele-
ment de cultură într-o nație.
Însă educațianu trebuie să se
rezume la timpul petrecut în
școală, tocmai aceasta este
ideea educației permanente,
care trebuie să se dezvolte pe
tot parcursul vieții. 

Dela educația timpurie,
până la educația după pen-
sionare. Aceasta însemnând
totalitatea activităților de
învățare realizate pe tot par-
cursul vieți prin dobândirea
cunoștințelor, abilităților și a
competențelor printr-o per-

spectivă multiplă, personală,
civică și socială în zilele
noastre. Părinți educați-vă
copiii în spiritul continuării
educației formale prin școa-
lă, prin educația culturală.
Îndrumații către muzică,
dans, către meșteșuguri, dar
mai cu seamă țin să spun că
pentru viitorul adult, cel mai
important este să le studieze
zilnic pentru că, cultura se
formează prin refularea zil-
nică. 

Altfel, dacă omul habar nu
are pe ce lume trăiește, va fi
liber pe tot parcursul vieții să
creadă că, cel mai mult con-
tează cel care țipă mai tare și
îi va fi imposibil să distingă
minciuna de adevăr (...).
Libertatea fiecăruia dintre
noi se întinde până acolo
unde începe libertatea celui-
lalt.” 

Timp de câteva ore, elevi,
părinți, cadre didactice,
oameni de cultură și simpli
cetățeni s-au reunit cu toții
într-un suflet și gând pentru a
se îmbogăți spiritual și cultu-
ral. Evenimentul s-a dovedit
a fi o adevărată hrană pentru
sufletul curat și însetat de
cunoaștere al ibăneștenilor.

La finalul manifestării
cultural-artistice, dl. primar a
oferit diplome și distincții
invitaților.

Geanina Turtă

Pornind de la ideea expri-
mată de celebrul dicton latin
„Mens sana in corpore
sano”, vineri, 13 februarie
2015, elevii de la Școala
Gimnazială „Ștefan cel
Mare” din Ibănești și

„Mihail Sadoveanu” din
Dumbrăvița au fost încântați
să participe la o lecție inte-
ractiv-educativă despre
sănătate.

Curioși și dornici să afle
cât mai multe informații des-

pre menținerea sănătății, ele-
vii au ascultat cu atenție și
au interacționat cu doi viitori
medici: Eliza și Robert
Magopeț.

Cadrele medicale au răs-
puns la întrebări și au pre-

zentat elevilor informații cu
privire la igiena și normele
de igienă, transmiterea boli-
lor și categoriile de boli
transmisibile, ce reprezintă o
alimentație sănătoasă și rolul
pe care diferitele tipuri de
alimente îl au la nivelul
organismului.

Prefațând desfășurarea
acestei activități, dna Direc-
tor prof. Mariana Magopeț a
nuanțat importanța desfășu-
rării acțiunilor educative
care abordează teme legate
de sănătate: „Educația pen-
tru sănătate la nivelul unită-
ții de învățământ constituie
un mijloc eficient de promo-
vare și dezvoltare a cunoști-
nțelor corecte privind diferi-
te aspecte ale sănătății și
totodată de formare a atitu-
dinilor și deprinderilor indis-

pensabile unui comporta-
ment responsabil și sănătos.
Acest gen de activități vor
avea continuitate pentru că
ne dorim ca elevii noștri să
dezvolte un stil de viață
sănătos care să le faciliteze
dezvoltarea armonioasă atât
a trupului, cât și a minții
pentru a fi pregătiți pentru
viața activă de adult.”

Întâlnirea educativă a
avut drept scop promovarea
unui stil de viață sănătos în
rândul elevilor și a vizat
îndeplinirea următoarelor
obiective:

• Apărarea și întărirea
sănătății personale și colecti-
ve ale elevilor;

•   Însușirea de cunoștințe
cu privire la igiena persona-

lă și de grup;
• Însușirea de cunoștințe

legate de mediul ambiant în
care trăiesc;

• Formarea unor deprin-
deri de alimentație rațională
și sănătoasă;

• Formarea unor deprin-
deri elementare cu privire la
prevenirea bolilor.

Activitatea educativă des-
fășurată în domeniul sănătă-
ții, reprezintă o primă etapă
a unui parteneriat, ce se va
derula în mod regulat în
perioada următoare în școli-
le din comună. În cadrul
acestor întâlniri vor fi abor-
date și alte teme deosebit de
importante pentru ridicarea
nivelului cultural sanitar al
elevilor.

Geanina Turtă

„Șezătorile iernii” – Debut în for�ă la Ibănești

„Lec�ia de sănătate” la Școala Gimnazială „Mihail Sadoveanu” Dumbrăvi�a 
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Magopeţ Romică, Aboghioaie Petru, Magopeţ Mariana, Lavric Camelia, Racu Sergiu, Turtă Geanina.Colectivul 
de redacţie

Sărbătoarea Paștelui nu
este una izolată. Antrenează
un întreg ciclu de sărbători și
evenimente, care fac să se
individualizeze, clar, în
calendarul românilor, mo -
mentul pascal.

Fiind cea mai importantă
sărbătoare a creștinătății,
este așteptată cu multă
nerăbdare de către fiecare
credincios pentru că oferă
trăiri spirituale și sufletești
care aduc în inima tuturor
bucurie și lumină. 

Dincolo de aceste trăiri
interioare deosebite, fiecare
creștin trebuie să conștienti-
zeze importanța acestei săr-
bători în viața sa, în urcușul
duhovnicesc propriu spre
Învierea lui Hristos, materia-
lizat în propria înviere. Pen-

tru a te bucura de această
sărbătoare trebuie să te pre-
gătești temeinic mai ales
prin rugăciune și post, prin
spovedanie și împărtășanie,
prin apropierea de ceilați,
prin iertare… 

Toată perioada tipiconală
de dinaintea marelui praznic
al Învierii ne dezvăluie aces-
te lucruri.  Evangheliile din
Duminicile pregătitoare de
dinainte de Postul Mare ne
relevă sfaturi și învățături
mărețe!  Smerenia vameșu-
lui stă în contrast cu mândria
fariseului!  Întoarcerea fiului
risipitor ne cheamă și pe noi
fii risipitorii ai harului ceresc
la întoarcerea către Părintele
Ceresc!

Înfricoșătoarea judecată
ne aduce aminte de faptele

milei creștine pe care mulți
dintre noi am uitat să le mai
facem subjugați de un
egoism demonic care ne
transformă doar în fii risipi-
tori. Porunca postului din
duminica lăsatului de sec,
rămânând  doar un simplu
accesoriu duhovnicesc vala-
bil pentru alții, deoarece cei
mai mulți socotesc postul a
fi o „sarcină prea greu de
purtat…” și găsesc nenumă-
rate motive pentru a nu-l
pratica.

Toate aceste învățături
sfinte care ne deschid calea
către veșnicie sunt trecute
prea ușor cu vederea  de
către cei mai mulți dintre
creștinii zilelor noastre, care
se mulțumesc  doar cu
bucuria efemeră a vieții tru-

pești, devenind slujitori ai
pământului și nu ai ceru-
lui…

Pe mulți dintre noi Sărbă-
toarea Învierii ne va afla în
diferite ipostaze de pregătire
duhovnicească, pe unii pre-
gătiți, pe alții mai puțin pre-
gătiți, fiecare după trăirea și
credința sa. 

Dar ce este mai important
este faptul ca pe toți sfârșitul
să ne găsească  pregătiți de
Lumina Învierii. 

Felul în care ne pregătim
pentru această sărbătoare,
denotă felul în care ne pre-
gătim pentru propria învie-
re…

Pr. Paroh Berechea
Ovidiu

Biserica „Înălțarea
Domnului” Ibănești

Învierea lui Hristos și  învierea noastră…

Și în acest an biserica
„Înălțarea Domnului” Ibă-
nești, reprezentată de pr.
paroh Berechea Ovidiu, în
parteneriat cu Școala Gimna-
zială „Stefan cel Mare” Ibă-
nești și Școala Gimnazială
„Mihail Sadoveanu” Dum-
brăvița, reprezentate de  dir.
Prof. Magopeț Mariana, prof.
Berechea Mihaela, prof. reli-
gie Iftode Marian, prof. Vitcu
Andrei, Primăria Ibănești,
reprezentată de domnul pri-
mar, ing. Romică Magopeț,
Căminul Cultural Ibănești
reprezentat de ref. cult. Aia-
coboaie Viorel, au avut bine-
cuvântata misiune de a împo-
dobi perioada Postului Mare
cu un proiect misionar- filan-
tropic venit în sprijinul copii-
lor cu o situație materială
precară, a bătrânilor și bolna-
vilor din parohie.  

În acest sens în perioada
postului mare,  în fiecare
sâmbătă s-au organizat cate-
heze cu copiii și tinerii care
au avut ca temă rolul parohiei
și al laicatului în slujba
comunității. 

În cadrul prezentului pro-
iect copii vor face o colectă
în care se vor strânge haine și
jucării care vor fi donate
copiilor nevoiași care locu-
iesc în comună. Diriginții și
învățătorii au identificat un
număr de 63 de copii în cele
două școli de pe raza comu-
nei Ibănești care vor primi
aceste daruri  pe data de 9
aprilie, în Joia  Mare,  în
cadrul Sfintei Liturghii, cu
nădejdea că acestea vor
aduce o rază de bucurie în
preajma sărbătorilor pascale. 

În cadrul sfintei Liturghii
copiii vor  primi taina Euha-
ristiei. În „Sâmbăta lui
Lazăr” pe 4 aprilie, parohia
cu sprijinul grupului de cate-

heză va organiza o masă de
pomenire la care vor fi invita-
te persoanele nevoiașe din
parohie și se va face o vizită
misionară la un număr de 25
de bătrâni, văduvi sau bol-
navi pentru a li se oferi
pachete cu mâncare întru
pomenirea celor adormiți.

În Joia Mare, pe 9 aprilie
se vor vopsi ouă și se vor
coace cozonaci care împreu-
nă cu alte alimente achizițio-
nate prin misiunea grupului
de cateheză se vor împărți
unui număr de 30 de persoa-
ne nevoiașe de pe raza paro-
hiei, bătrâni și familii nevo-
iașe.   

În Duminica Învierii pe 12
aprilie, după slujba Vecerniei
Mari, copiii vor organiza o
expozitie cu lucrările, obiec-
tele confecționate: icoane,
lănțișoare, metanii, brățări.
Apoi se va organiza concur-
sul de ciocnit ouă roșii. Ca și
anul trecut cu spijinul dom-
nului primar și al unor bine-
voitori oameni de afaceri,
copiii participanți la acest
proiect se vor bucura de o
excursie la mănăstiri și alte
obiective turistice în zona
Neamțului. 

Preotul paroh dorește să

mulțumească tuturor: colabo-
ratorilor, sponsorilor și copii-
lor care s-au împlicat pentru
succesul acestui proiect. 

Dumnezeu să binecuvinte-
ze pe toți cei care au muncit,
au dăruit și au bucurat pe
semenii lor împlinind cuvân-
tul Mântuitorului Hristos:
„Veniţi, binecuvântaţii Tată-
lui Meu, moşteniţi împărăţia
cea gătită vouă de la înteme-
ierea lumii. Căci flămând am
fost şi Mi-aţi dat să mănânc,
însetat am fost şi Mi-aţi dat
să beau; străin am fost şi M-
aţi primit; gol am fost şi M-
aţi îmbrăcat; bolnav am fost
şi M-aţi cercetat; în temniţă
am fost şi aţi venit la Mine.
Atunci drepţii vor răspunde,
zicând : Doamne, când Te-
am văzut flămând şi Te-am
hrănit ? Sau însetat şi Ţi-am
dat să bei ? Sau când Te-am
văzut străin şi Te-am primit ?
Sau gol şi Te-am îmbrăcat ?
Sau când Te-am văzut bolnav
sau în temniţă şi am venit la
Tine ? Iar Impăratul, răspun-
zând, va zice către ei : Ade-
vărat zic vouă, întrucât aţi
făcut unuia dintre aceşti fraţi
ai Mei, prea mici, Mie Mi-aţi
făcut.” Mt. 25, 31- 37.

Pr. Paroh Berechea Ovidiu 

Toamna și umezeala pe
care o instituie prin ploi și
temperaturi joase acutizează
o serie de boli cronice de
care suferă unii dintre noi. O
astfel de afecțiune ce renaște
odată cu intrarea în sezonul
rece este poliartrita reuma-
toidă, cunoscută popular
drept reumatism.

Poliartrita reumatoidă
este o boală inflamatorie
care afectează articulațiile
mâinilor și picioarelor, de
unde rezultă tumefactii,
dureri și distrucție articulară.

Incidența poliartritei reu-
matoide este mai mare în
rândul femeilor decât în rân-
dul bărbaților, iar statisticile
arată că se instalează între
25 și 50 de ani. Poate să
apară și la copii, iar atunci
vorbim despre poliartrita
reumatoidă juvenilă, însă
simptomatologia și prognos-
ticul sunt ușor diferite față
de adulți.
CAUZE

Cauza apariției poliartri-
tei reumatoide nu se cunoa-
ște, însă boala este conside-
rată a fi autoimună. Sistemul
imunitar atacă țesuturile
articulare moi și pe cele con-
junctive din componența
altor structuri ale corpului,
cum ar fi vasele sanguine și
plămânii. În final, se produc
eroziuni ale cartilajelor,
oaselor și ligamentelor arti-
culare, cu apariția în articu-
lațiile afectate a deformări-
lor, instabilității și fibrozei.
Viteza distrucției articulare
variază de la o persoană la
alta, tabloul clinic fiind
influențat de numeroși fac-
tori, printre care predispozi-
ția genetică.
SIMPTOME

În general, boala se insta-
lează fără simptome vizibi-

le, articulațiile fiind treptat
afectate. 

Alteori, debutul bolii este
brusc, cu inflamația simulta-
nă a mai multor articulații
diferite. Inflamația apare în
mod simetric în cele două
jumătăți ale corpului, prime-
le afectate fiind articulațiile
mici, ale degetelor mâinilor
și picioarelor, ale încheietu-
rilor de la mâini, de la glez-
ne. 

Zonele afectate sunt dure-
roase și rigide în special
dimineața sau după o perioa-
dă prelungită de inactivitate. 

Unii pacienți pot să simtă
dureri în special seara, iar
alții au o senzație generală
de slăbiciune și oboseală. În
unele cazuri, poate să apară
și o ușoară febră.

Din punct de vedere este-
tic, boala poate afecta și
aspectul articulațiilor care se
măresc din cauza tumefa-
cției sau se deformează. Se
mai pot produce mici luxații
falangiene, cu devierea
degetelor de la fiecare mână
către degetul mic. 

De asemenea, la nivelul
articulațiilor tumefiate se pot
produce compresii ale nervi-
lor din vecinătate, cu apari-
ția anesteziei sau paresteziei
(sindrom de tunel carpian).

Până la 30% dintre per-
soanele care suferă de
poliartrita reumatoidă pre-
zintă și chisturi noduli reu-
matoizi, adică niște proemi-
nențe de consistență dură,
situate imediat sub piele.
DIAGNOSTICUL 
DE POLIARTRITĂ
REUMATOIDĂ

Pentru a stabili dacă o
persoană suferă sau nu de
poliartrita reumatoidă sunt
necesare teste de laborator,
examinarea lichidului arti-

cular, biopsia nodulilor reu-
matoizi, radiografii.

9 din 10 pacienți diagnos-
ticați cu poliartrită reumatoi-
dă prezintă o valoare crescu-
ta a VSH (viteza de sedi-
mentare a hematiilor), ceea
ce evidențiază inflamația în
organism. 

De asemenea, analizele
de sânge pot pune în evide-
nță prezența unor anticorpi
specifici, cum ar fi factorul
reumatoid prezent la 70%
dintre persoanele diagnosti-
cate cu această boală. Se mai
observă la acești pacienți o
ușoară anemie.
TRATAMENT POLIAR-
TRITA REUMATOIDĂ

Pacienții care au dureri
insuportabile și articulații
deosebit de inflamate sunt
nevoiți să urmeze un trata-
ment, alții însă suportă dure-
rile căci acestea pot fi blân-
de. La un mic procent din
pacienți, boala dispare de la
sine. 3 din 4 pacienți care
urmează tratament se vinde-
că, iar 1 din 10 va dezvolta
un handicap sever.

Tratamentul poliartritei
reumatoide poate fi pe bază
de antiinflamatoare, corti-
costeroizi, imunosupresoare
sau alte medicamente care
încetinesc progresia bolii. În
unele cazuri, este nevoie de
intervenție chirurgicală. Pe
lângă tratamentul adminis-
trat se impune repausul care
ameliorează durerea, evita-
rea efortului și presiunii asu-
pra articulațiilor afectate,
precum și adoptarea unei
diete sănătoase, bogate în
pește și uleiuri vegetale, res-
pectiv săracă în carne roșie. 

Asistent medical 
comunitar, 

Sergiu Adrian Racu

IBĂNEȘTI - PARTENERIAT MISIONAR-FILANTROPIC POLIARTRITA REUMATOIDĂ
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Duminică, 1 februarie
2015, Muzeul etnografic din
cadrul Căminului Cultural
Ibănești a găzduit lansarea
cărții „Cămașa de Sărbătoa-
re din Colecția Muzeală Ibă-
nești” a prof. etnograf Mar-
gareta Mihalache de la Cen-
trul Județean de Creație.

Într-un cadru autentic tra-
dițional și într-o atmosferă
caldă, luminoasă și primi-
toare răsfirată de sufletele
celor prezenți, „Cămașa de
Sărbătoare” și-a făcut apa-
rția pe meleaguri ibăneștene
pentru a-și spune povestea.

Etnologul Steliana Băl-
tuță a nuanțat în cuvântul de
început al prezentării cărții
că „Studiul de cercetare pen-
tru „Cămașa de Sărbătoare”
de la Ibănești, vine să com-
pleteze în detaliu, referirea
la tipul de cămașă, elemen-
tele decorative folosite, teh-
nica de brodare, cromatica
folosită, reliefând astfel ce
diferențiază aceste piese de
port popular, de cele aparți-
nând altor așezări ale zonei
Botoșani(...) 

Civilizația culturală este
un reper al identității națio-
nale. Aici, la Ibănești, am
cunoscut că obiceiurile,
porul popular, meșteșugurile
sunt într-adevăr continuate
și respectate(...)”.

În alocuțiunea rostită,
prof. etnograf Margareta
Mihalache a prezentat pe
scurtcâteva caracteristici ale
cămășii de sărbătoare, piesa

fundamentală a portului
popular și, și-a exprimat
bucuria față de scoaterea la
lumină a unui proiect de
suflet dedicat memoriei
marelui etnolog Emilia
Pavel, care și-ar fi dorit să
vadă finalizată și tipărită
această nouă apariție edito-
rială în sfera etnografică a
Botoșanilor. 

„Mi-am dorit din tot
sufletul să realizez acest
album pentru că așa cum
afirma dna etnolog Steliana
Băltuță, în zona etnografică
Botoșani vorbim de o unita-
te în diversitate. O să explic
de ce m-a atras această cole-
cție legată de cămașa de săr-
bătoare din microzona Ibă-
nești, citind un fragment din
concluziile marelui scriitor
Lucian Blaga: „Sub unghiul
dominației și al dozajului
descoperim că în ornamenti-
ca românească, suveranita-
tea geometrismului drept
liniar și a figurației stilizate
e mai hotărâtă decât în altă
parte. Iar dozajul între geo-
metric și motive organice
stilizate nicăieri așa de echi-
librat. Arta populară româ-
nească excelează așadar
printr-o consecvență stilisti-
că de mare accent.”

Nu aș fi putut realiza
acest proiect fără oamenii
de bine din această comună
și aș dori să amintesc fami-
liile Aiacoboaie Viorel și
Mihaela, Țîrliman Mihai și
Ileana, Vitcu Octav și Ana,

Racu Octav și Aurelia și
bineînțeles m-am bucurat de
susținerea instituției și a
etnologului Steliana Băl-
tuță.”

Primarul comunei Ibă-
nești, dl. ing. Romică Mago-
peț și-a exprimat aprecierea
și recunoștința față de cei
care au o preocupare deose-
bită pentru descoperirea și
promovarea culturii ibăne-
ștene: „Cei din administrația
locală vă sunt recunoscători
pentru că ați ales comuna
Ibănești ca punct de desfășu-
rare a acestei manifestări.
Din punctul meu de vedere,
astăzi KM 0 al culturii
botoșănene este la Ibănești.
Lupta fiecăruia dintre noi o
avem de dat cu timpul. Pro-
blema este că nu timpul este
cel care trece, s-ar părea că
cei care se trec suntem noi.
Dar prin aceată activitate pe
care o desfășurăm astăzi, am
câștigat un pic din nemurire;
prin faptul că aceste frânturi
de cunoaștere, cultură și de
educație se transmit. La Ibă-
nești există Cultură, există
Cunoaștere, există Educație.
Aceste noțiuni se vor trans-
mite, și nu în ultimul rând se
vor însuși și din ele se vor
trage învățăminte.”

Lucrarea Margaretei
Mihalache „Cămașa de Săr-
bătoare din Colecția Muzea-
lă Ibănești” – studiu de cer-
cetare, a fost publicată la
Editura Pim, Iași 2014.

Geanina Turtă

Începutul de primăvară,
când natura începe să prin-
dă viață și culoare, este un
prilej deosebit de a arăta și

de a împărtăși dragoste și
bucurie celor dragi cu ajuto-
rul unui... mărțișor.

Cu gânduri curate, de

respect și prețuire pentru
părul nins al oamenilor cu
anii brăzdați pe fețe, copiii
de la Centru de zi din Dum-

brăvița, au trecut, marți, 3
martie 2015, pragul Centru-
lui de îngrijire și asistență
din Dorohoi, pentru a aduce
primăvara în sufletul celor
aproximativ 60 de bătrâni.

Sprijiniți de coordonato-
rul centrului, dl. Aboghioaie
Petru și psihopedagog
Lazăr Iuliana Cătălina,
copiii îndrumați de d-na
educator Doroftea Valentina
și d-na prof. Șoptică Magda
au pregătit un frumos pro-
gram artistic ce a descrețit
frunțile și a adus zâmbete pe
buzele tuturor. Bătrânii i-au
aşteptat pe copii, au ornat
sala unde a avut loc întâlni-
rea şi i-au primit în ropote
de aplauze.

După frumosul moment
artistic, ce a cuprins o suită
de cântecele, poezii şi o sce-
netă, elevii au oferit simbo-
lul primăverii, câte un

mărțișor confecționat de ei
și i-au servit pe vârstnici cu
prăjituri şi alte bunătăţi,
care le-au pregătit pentru ei. 

Primarul comunei Ibă-
nești, dl. ing. Romică
Magopeț a felicitat și a
încurajat inițiativa copiilor
de fi la început de primăva-
ră alături de bătrânii care se
află sub găzduirea și îngriji-
rea Centrului de îngrijire și
asistență din Dorohoi:

„Vă felicit pentru această
inițiativă deosebită de a
organiza această acțiune
caritabilă prin intermediul
căreia ați reușit să aduceți
un strop de bucurie și tine-
rețe în sufletele celor care
poartă vârsta bunicilor
noștri. Este o acțiune nobilă
care nu face decât să dove-
dească că elevii din comuna
Ibănești nutresc sentimente
de iubire, omenie și respect

față de cei care după o viață
de muncă și sacrificiu,
ajung să-și petreacă bătrâ-
nețile în altă parte decât în
casele lor. Vă încurajez să
continuați astfel de acțiuni,
vă sprijin și vă doresc mult
succes!”.

Beneficiarii grupei a II-a
a Centrului de zi pentru
copii din satul Dumbrăviţa
sunt elevi ai clasei a VI–a,
pe nume: Andrieş Bogdan,
Gleizer Alexandra, Aciobă-
niţei Adrian, Anichitoaie
Florentina, Apopei Ionuţ,
Asaftei Ionela Cătălina,
Atănăsoaie Emilian, Filip
Narcisa, Mocanu Mădălina,
Popescu Nicoleta, Popescu
Nicu, Porfireanu Cosmin,
Tarabas Cosmin, Tudosă
Crina, Fluerariu Letiţia,
Gurzu Eduard şi Vrabie
Andreea.

Geanina Turtă

Centru de zi pentru copii Dumbrăvi�a: Măr�ișoare pentru cei vârstnici

Lansare de carte la Ibănești: Margareta
Mihalache - „Cămașa de Sărbătoare 
din Colec�ia Muzeală Ibănești”


