
Limbajul Artei e compli-
cat. Totul e simbol. Nu tre-
buie să fugim de destinul
nostru niciodată. Este
important să facem ce trebu-
ie şi când trebuie. Uneori s-
ar putea să nu mai avem
timp să facem ce dorim şi
atunci pierdem existenţa; pe
noi. Ideea că totul se va
sfârşi odată, într-o anume zi
mă nelinişteşte şi mă aduce
la disperare. De aceea am
decis să lupt.

Mâna Creaţiei este gene-
roasă, dacă nu o acceptăm
când trebuie va deveni seve-
ră şi vom suferi.

Întotdeauna trebuie să ne
bazăm pe noi, pe dorinţele
noastre şi să ne urmăm
instinctele.

Posibilitatea să ne reali-
zăm visul, să ne apropiem de
oameni, face viaţa mai inte-
resantă şi utilă.

Mereu stă în puterea
noastră să ne alegem Desti-
nul şi să-l urmăm. Dacă vom
avea neputinţă în a alege vor
fi clipe din existenţă când
pierdem controlul asupra
vieţii. Atunci viaţa noastră
va fi guvernată de destin.
Dar Alegerea nu ne aparţine.
Sufletul Pământului se hră-
neşte cu fericirea oamenilor.
Sau cu nefericirea, răutatea,
invidia. Împlinirea Alegerii,
a Dorinţei, este singura înda-
torire a oamenilor. Totul este
un singur lucru. Când vrem

ceva cu adevărat, toată Crea-
ţia te ajută la realizarea
dorinţei.

Când toate zilele sunt
egale oamenii încetează să
vadă lucrurile bune care apar
în viaţa lor. Mereu am încer-
cat să schimb, mereu am
încercat să contribui la crea-
ţie prin creaţie. Mereu am
încercat să traversez
BOLTA. Nimic nu ne împie-
dică pe noi oamenii, în afară
de noi înşine.

Să ajutăm oamenii şi
Construcţia, iar invidia
noastră să nu fie decât pe
libertatea vântului.

Viaţa noastră nu este
decât între un răsărit şi un
apus de soare.

Uneori lucrurile se schim-
bă cât ai clipi, fără să ne
putem obişnui. Să îmbrăţi-
şăm mereu viaţa, oamenii,
comuna pentru că nu e puţin
lucru.

Lumea poate fi făcută aşa
cum vrem, important este să
dorim şi să ştim întotdeauna
ce vrem.

Nouă oamenilor cel mai
mult ne place frumuseţea.
Orice dăruire care nu e
acceptată când trebuie se
transformă însă, din binecu-
vântare în părere de rău.

Şuvoiul vieţii dacă e scris
nu poate fi oprit. Noi ibăneş-
tenii trăim permanent cu
dorinţa de a cunoaşte.

Chiar şi atunci când nu

mai avem cale de întoarcere
ne gândim cum să mergem
mai departe.

Când ne dorim ceva din
inimă suntem aproape de
sufletul Cerului. Eu mi-am
dorit o comună puternică,
unită şi dinamică. Este o
forţă pozitivă, plină de har
care duce la împlinire.

Ibăneştiul este viu şi are
suflet.

NOI suntem parte a aces-
tui suflet şi ştim că el lucrea-
ză în favoarea noastră.
Importantă este Armonia
Perfectă.

Pentru a fi fericiţi trebuie
să rămânem mereu în pre-
zent. Viaţa este sărbătoare
pentru că există numai în
momentul în care trăim.

Deci, să trăim!
Toate lucrurile se fac la

Timpul lor. Pentru asta tre-
buie să ne înţelegem inimile,
iar inimile noastre trebuie să
atingă Timpul. Sunt momen-
te în viaţă când pur şi simplu
ştii, fără să fie nevoie de
cuvinte.

Sunt oameni aleşi să con-
ducă, să se bucure, să sufere
sau să se întâlnească. Se
întâlnesc în marile oraşe, pe
oceane sau în deşert. Când
vieţile se întretaie şi privirile
se întâlnesc orice trecut şi
orice viitor îşi pierd impor-
tanţa şi rămâne acel
Moment.

Aşa este şi în Administra-

ţie: ne implicăm, muncim şi
ajutăm cu certitudinea incre-
dibilă că toate sunt scrise.

Când suferim şi persoane-
le dragi nu sunt lângă noi,
ele fac parte din toate; pică-
turi de ploaie, dîre de lumi-
nă, libertatea vântului, zâm-
betul celui nou născut.

Şi aşa orice lucru de pe
pământ poate povesti istoria
tuturor lucrurilor pentru că
fiecare din noi purtăm în
sine veşnicia.

Singur am ales acest
drum…Administraţie.

În final – Preţul pentru
credinţa mea este viaţa. Un
pariu scump şi cu spini: pe
care i-am primit. Am schim-
bat viitorul comunei. Am
creat un nou drum: mai bun.

Fiecare zi este făcută pen-
tru a fi trăită; pentru mine
însă a fost făcută pentru a fi
muncită. Nu ne căim! Vrem

să schimbăm!
De ce? Lucrurile sunt deja

scrise şi nu le putem evita!
Şi nici nu dorim! Avem
curaj; curajul este darul cel
mai de preţ pentru cei cu
suflet. Să avem mereu suflet!

Când privim ceva să o
facem cu dorinţă şi cu spe-
ranţă.

Mereu să ne ascultăm
inima pentru că ea nu tace
niciodată şi fiecare moment
de căutare este un moment
de întâlnire. Ora cea mai
întunecată este cea de
dinaintea răsăritului.

Se face ziuă: deci să
încercăm să trăim! Când
suntem în faţa unor lucruri
de preţ nu le vedem nicioda-
tă şi ştiţi de ce? Pentru că
oamenii nu cred în comori!
Dar ele există!

Mesajul meu este spre
înţelegere şi iubire! Când

iubeşti poţi fi orice! Totul se
petrece în noi şi atunci ne
putem transforma: să fim
mai buni! Dacă vom fi mai
buni decât suntem, totul în
jurul nostru va fi mai bun.

Noi hrănim Sufletul
Pământului şi oamenii. Aici
intră forţa iubirii: când
iubim vrem să fim mai buni
decât suntem.

Nu ştim pentru ce am fost
creaţi, dar Sufleul Pământu-
lui este sufletul nostru. Dru-
mul este deja scris şi nu
avem cum să ne pierdem.

Obligaţia noastră este să
ne împlinim Destinul.
Lucrul cel mai de preţ este
înlăuntrul nostru. De noi
depinde dacă ştim să ne
urmăm visul şi să ne ascul-
tăm inima.

Primarul dumneavoastră
Prof. ing.

Romică Magopeţ,
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Pentru TINE,
IBĂNEŞTI!

Proiectele de investiţii
care permit dezvoltarea şi
modernizarea infrastructurii
la standarde europene
reprezintă o prioritate pen-
tru administraţia ibăneştea-
nă. După ce în anul 2007, a
fost asfaltat drumul comu-
nal Dumbrăviţa - Ibăneşti,
iar accesul în comună se
poate face fără impedimen-
te, cu orice mijloc de trans-
port, acum obiectivul urmă-
tor este de a implementa un
proiect de modernizare a
serviciilor de transport

public în comun.
În acest sens, primarul

comunei Ibăneşti, d-nul ing.
Romică Magopeţ a iniţiat
procedurile de implementa-
re a investiţiilor necesare
pentru modernizarea, îmbu-
nătăţirea calitativă şi canti-
tativă, precum şi a condiţii-
lor sociale, de mediu şi
extinderea serviciului.

De curând, în baza art.
21 alin. 2 din Hotărârea
Guvernului nr. 717/2008 a
fost deschisă licitaţia, pri-
vind delegarea de gestiune

a serviciului de transport
public local.

Aria teritorială unde
urmează a se presta servi-
ciile: Teritoriul administra-
tiv al comunei Ibăneşti,
judeţul Botoşani, ruta - tur
Azoicăi - Racu - Centru
Dumbrăviţa -Tâbuleac
–Viorel Crudu – magazin
Nicuşor – Primărie – Moară
Filip – Cohârleac – Centru
Ibăneşti – Măgura – Abătă-
cesei – drumul Măgurii –
retur Baranciuc – Viorel
Crudu – Ţâbuleac – centru

Dumbrăviţa – Racu – Azoi-
căi.

„În prezent transportul
public local nu este atractiv
pentru populaţia comunei
Ibăneşti deoarece nu par-
curge toate zonele de inte-
res, nu se respectă integral
programul de transport,
există întârzieri repetate ale
curselor, desincronizare cu
orarul curselor de legătură,
cauzând diverse probleme
în deplasarea călătorilor.
Punerea la dispoziţia cetăţe-
nilor din arealul comunei

Ibăneşti a acestor servicii
este în strânsă legătură cu
asigurarea unui sistem de
transport sigur, extins, de
înaltă calitate şi la preţuri
accesibile care să permită
cetăţenilor să se deplaseze
în diferite locaţii. Ne dorim
să le oferim un serviciu
public de transport care le
este extrem de necesar
având în vedere că întreaga
comună este răsfirată, iar
oamenii nu pot ajunge la
instituţiile publice locale
importante pentru viaţa lor:

Şcoală, Biserică, Spital, Pri-
mărie etc.”, a precizat d-nul
primar ing. Romică Mago-
peţ.

Domnul primar asigură
întreţinerea drumurilor rea-
bilitate şi anual se investeş-
te în achiziţia, transportul şi
împrăştierea pietrişului pe
drumurile şi tronsoanele de
drumuri comunale şi săteşti.
Comuna Ibăneşti însumea-
ză un număr de 4059 de
persoane dintre care 600
sunt elevi.

Geanina Turtă

Serviciu de transport public local în comuna Ibăneşti
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Ziua Eroilor, sărbătoarea
naţională a poporului român,
care coincide cu Ziua Înălţă-
rii Domnului Iisus Hristos, a
fost marcată şi în acest an, în
comuna Ibăneşti, printr-o
serie de manifestări speciale
organizate în semn de recu-
noştinţă şi cinstire a memo-
riei eroilor români căzuţi pe
câmpurile de luptă pentru
apărarea ţării. 

La eveniment a fost pre-
zent domnul primar ing.
Romică Magopeţ, împreună
cu membrii Consiliului
Local, d-nul M. m (r) Viorel
Crudu, preşedintele Asocia-
ţiei „Cultul Eroilor” – filiala
Ibăneşti, doamna Director
prof. Mariana Magopeţ,
cadre didactice, elevi şi
simpli cetăţeni. 

Printre invitaţii de onoare
prezenţi la acest eveniment
deosebit, s-au numărat Col.
Suhăreanu Ioan, Plt. Maj.
Claudiu Păvăleanu, Plt.
Maj.Costel Lăcustă şi Plt.
Maj. Marius Topală, fii ai
satului care urmează cu
mândrie cariera militară.

Programul manifestărilor
a fost deschis de intonarea
Imnului Naţional, după care
s-a păstrat un moment de
reculegere în memoria tutu-
ror celor care şi-au pierdut

viaţa pentru apărarea ţării.
După acest moment încăr-

cat de emoţie şi pioşenie,
elevii Şcolii Gimnaziale
„Ştefan cel Mare”, Ibăneşti,
îndrumaţi de d-nul prof. de
istorie Andrei Vitcu, au sus-
ţinut referate în care au pre-
zentat principalele repere
istorice ale participării Oşti-
rii Române la luptele pentru
libertatea şi unitatea neamu-
lui, au recitat poezii dedicate
eroilor români şi au interpre-
tat cântece patriotice. 

Momentul următor a fost
dedicat prezentării de alocu-
ţiuni în care toţi cei prezenţi
şi-au exprimat recunoştinţa
şi preţuirea faţă de eroii de
ieri şi de azi care au adus
suprema jertfă pentru ţară.

Adresându-se celor pre-
zenţi, domnul primar ing.
Romică Magopeţ a menţio-
nat: „Astăzi este o zi impor-
tantă pentru toţi: sărbătorim
Înălţarea Domnului şi Ziua
Eroilor; Comemorăm eroii
căzuţi în război de Ziua Înăl-
ţării, la 40 de zile după Sfin-
tele Paşti. Astăzi, mai mult
ca oricând, gândurile noastre
se îndreaptă spre cei care
prin vitejia şi jertfa lor au
apărat libertatea şi indepen-
denţa şi au menţinut vie
încrederea poporului în

valorile creştine. Această zi,
a Eroilor, este o zi a demni-
tăţii, a onoarei, a luptei şi
jertfei. Ne arătăm recunoş-
tinţa faţă de aceşti fii ai
poporului care au pus mai
presus de sine, patria. Noi îi
preţuim pentru credinţa cu
care au luptat, s-au jertfit şi
ne-au reprezentat. Când fiin-
ţa noastră naţională are de
suferit avem obligaţia să ne
păstrăm credinţa. Viaţa nu se
măsoară în lungimea anilor,

ci în modul de implicare, de
responsabilitate, de muncă.
Avem oameni cu tărie,
învingători; Ei fac istoria.
Noi suntem vremelnici, dar
acţiunile lor sunt eterne. Ei
formează cartea de dăinuire
a Ibăneştiului şi a României!
Au luptat pentru libertate,
cinste, pentru familie, ţară.
Au luptat pentru noi! Să-i
felicităm pe cei prezenţi şi să
le spunem că suntem mândri
de ei!  NOI TOŢI!”.

D-nul Viorel Crudu, pre-
şedintele Asociaţiei „Cultul
eroilor” Ibăneşti a nuanţat în
cuvântul său importanţa
celebrării acestei zile şi a
mulţumit distinşilor invitaţi
pentru faptul că au onorat cu
prezenţa. După aceasta,
domnia sa a oferit legitimaţii
elevilor, prin care li se atestă
calitatea de membru în
cadrul Asociaţiei „Cultul
Eroilor”, filiala Ibăneşti.

D-nul Plt. Maj. Claudiu
Păvăleanu  a evocat în
cuvântul său câteva aspecte
istorice legate de această zi
importantă, după care a
nuanţat: „Eroi sunt toţi cei
care au luptat şi luptă în con-
tinuare pentru neamul româ-
nesc. Mereu trebuie să-i res-
pectăm şi să le arătăm recu-
noştinţa, să ne gândim la ei
şi să nu-i uităm, pentru că la
rândul nostru, nici noi nu
vom fi uitaţi de către urmaşii
noştri (...) Iar voi, dragi ele-
vii, care doriţi să urmaţi
cariera militară, nu uitaţi că
jurământul militar începe cu
,,Jur sa-mi apăr ţara chiar cu
preţul vieţii… şi se termină
cu …Aşa să-mi ajute Dum-
nezeu!” Mulţumim pentru
invitaţie!”

D-nul Plt. Maj. Marius

Topală şi-a exprimat bucuria
de a fi alături de comunitatea
ibăneşteană în această zi
deosebită şi a precizat că 

,,Eroii au reprezentat cu
cinste şi mândrie patria
noastră dragă şi tricolorul
nostru românesc. Şi noi la
rândul nostru, prin participa-
rea la misiunile încredinţate
am purtat în inimă şi gând
dragostea de ţară şi de
pământul strămoşesc. Sunt
onorat să mă aflu astăzi aici,
alături de voi, cei care vă
înclinaţi în faţa celor care au
luptat şi s-au jertfit pentru
ţară(...) Vă doresc multă
sănătate şi vă mulţumesc
pentru invitaţie!”

În semn de profundă
admiraţie şi statornică recu-
noştinţă pentru dragostea de
ţară, curajul remarcabil,
eroismul şi profesionalismul
dovedit în misiunile încre-
dinţate în teatrele de opera-
ţii, domnul primar a oferit
diplome de excelenţă şi dis-
tincţii cadrelor militare pre-
zente la manifestare.

Ceremonia dedicată aces-
tei zile s-a încheiat cu depu-
nerea de coroane şi jerbe de
flori la monumentele eroilor
din comună.

(G.T.)

În cursul lunii iulie, lucră-
torii secţiei de Poliţie Rurală
Nr. 4 Dorohoi au reuşit să
prindă indivizii care în ulti-
mele luni au dat iama în mai
multe gospodării din judeţ de
unde au furat animale mari.

În urma cercetărilor efec-
tuate de poliţişti, s-a desco-

perit că autorii acestor furturi
erau doi bărbaţi, unul de 45
ani din Vicovu de Sus, jude-
ţul Suceava, iar celălalt de 57
de ani din Municipiul Doro-
hoi. 

Cei doi au fost prinşi de
poliţişti pe raza comunei
Vârfu-Câmpului, judeţul

Botoşani în timp ce transpor-
tau 3 bovine fără documente
de provenienţă, motiv pentru
care au fost conduşi la sediul
poliţiei. 

În cauză au fost efectuate
cercetări sub aspectul comi-
terii infracţiunii de ”furt cali-
ficat” şi complicitate la

infracţiunea de ”furt califi-
cat”. 

Cei doi au fost prezentaţi
Parchetului de pe lângă
Judecătoria Dorohoi cu pro-
punere de arestare preventi-
vă.

(sursa Monitorul de
Botoşani) 

SSeerrvviicciiuull  ddee  AAssiisstteennţţăă
SSoocciiaallăă  vvăă  iinnffoorrmmeeaazzăă!!

Conform Legii 416/2001, respectiv 277/2010 cu modi-
ficările şi completările ulterioare, beneficiarii Venitului
minim garantat şi Alocaţiei pentru susţinerea familiei au
obligaţia ca din 3 în 3 luni să depună cererea şi declaraţia
pe propria răspundere prin care să declare veniturile,
numărul membrilor familiei şi bunurile deţinute.

De asemenea, o altă obligaţie a beneficiarilor de pres-
taţii sociale este aceea de a-şi achita taxele şi impozitele
faţă de bugetul local până la sfârşitul anului.

În caz contrar dosarele vor fi încetate.

IBĂNEŞTI: Cinste şi onoare eroilor
neamului

PPoolliiţţiiaa  vvăă  iinnffoorrmmeeaazzăă::

Hoţii de animale au fost prinşi !
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Anunţuri:
• Cumpăr teren în satul

Dumbrăviţa. Tel.
0744800409

• Cumpăr pământ. Tel:
0749146855

• Execut orice lucrare în
domeniul construcţiilor. Tel:
0757136820

Şti aţi că: 
Oamenii se nasc cu 300 de

oase în corp, dar cu toate
astea când ajunge adult o per-
soană are doar 206 oase şi
asta se întâmplă din cauză că
multe se unesc intre ele for-
mând un singur os. 

�
Fiecare rege de pe pachete-

le de cărţi de joc reprezintă un
rege faimos din istorie. Frun-
za – David, trefla – Alexandru
cel Mare, inima – Carol cel
Mare, romb – Cezar.

�
Un om, consumă, în

medie, de-a lungul vieţii, o
cantitate de hrană egală cu
greutatea a şase elefanţi
maturi?

BANCURI
Discuţie într-un restaurant:
- Ospătar, grătarul meu

miroase a ţuică!
Ospătarul se dă doi paşi în

spate şi întreabă:
- Dar acum?

�
După un pescuit norocos,

Bulă se pregăteşte să frigă
un peşte la grătar.

- Nu crezi că înainte de a-l
frige ar trebui spălat? spune
mama sa.

- Mereu îmi pui întrebări
anapoda. De ce să-l mai spăl?
Nu a stat toată viaţa lui în
apă?

�
Pe marginea unei autos-

trăzi, un individ îl strigă pe
altul aflat peste drum:

- Pe unde ai traversat,
măi?

- Să traversez? Mă crezi
nebun? Eu sînt născut pe par-
tea asta!

Conform legislaţiei în
vigoare, pe teritoriul Româ-
niei este interzisă circulaţia
cabalinelor neidentificate şi
neînsoţite de paşaport.

Caii sunt identificaţi prin
folosirea unui microcip care
se implantează sub pielea
din regiunea gâtului.
Implantarea microcipurilor
se efectuează de către medi-
cii veterinari de liberă prac-
tică împuterniciţi iar înre-
gistrarea cailor în baza de
date intră în atribuţiile
ANARZ/OARZ. 

Toate ecvideele din
România se identifică până
la împlinirea vârstei de 6
luni sau la ieşirea acestora
din exploataţia de origine,
în funcţie de care dată survi-
ne mai devreme. În acest

sens, atât proprietarii de
cabaline cât şi medicul
veterinar şi ANARZ au o
serie de obligaţii.

Astfel, proprietarilor de
cai le revine obligaţia de a
permite medicului veterinar
accesul în exploataţie în
vederea efectuării acţiunilor
de identificare şi înregistra-
re precum şi a acţiunilor
sanitar-veterinare. 

De asemenea ei trebuie
să anunţe medicul veterinar
cu privire la naşterea unei
cabaline înainte de împlini-
rea vârstei de 6 luni, în
vederea identificării, înre-
gistrării şi eliberării paşa-
portului. 

În cazul vânzării-cumpă-
rării/donaţiei/moştenirii ec -
videului, noul deţinător are

obligaţia de a preda paşa-
portul la ANARZ/ OARZ în
termen de maximum 7 zile,
în vederea operării în paşa-
portul ecvideului a datelor
noului deţinător, aceasta
urmând a fi efectuată atât în
cazul în care ecvideul rămâ-
ne în aceeaşi localitate, cât
şi în cazul schimbării locali-
tăţii sau judeţului.

De asemeni proprietarii
au obligaţia de a preda paşa-
portul la OARZ în termen
de 7 zile în cazul morţii sau
dispariţiei cabalinei. 

Medicul veterinar
are obligaţia de a deţine citi-
tor de microcipuri, de a
implanta microcipuri auto-
rizate în termen de 7 zile de
la primirea solicitării din
partea proprietarului şi de a

completa fişele de identifi-
care şi înregistrare a ecvi-
deelor, pe care le va preda
către OARZ în vederea
emiterii paşapoartelor. 

Costurile microci-
purilor, a manoperei de

identificare precum şi a
paşapoartelor duplicat sunt
suportate de către deţinăto-
rii de cabaline.

Medic veterinar
Dr. Alboiu Maria 

Alexandra

Dislipidemia reprezintă
creşterea  concentraţiei lipide-
lor (grăsimilor) în sânge
(colesterolul, trigliceridele
etc.).

Valorile lipidelor considera-
tă optimă pentru adulţi:

• Colesterol total – <200
mg/dl

• LDL-Cs (colesterolul
„rău”) – <100 mg/dl

• HDL-Cs (colesterolul
„bun”) – >60 mg/dl

• Trigliceridele – <150
mg/dl

Depistarea precoce a unei
dislipidemii  este importantă
pentru prevenirea bolilor car-
diovasculare.

Care sunt cauzele colestero-
lului mărit?

Colesterolul are două frac-
ţiuni importante:

• LDL-colesterol sau
“colesterolul rău”. Această
fracţiune a colesterolului se
depune pe vasul de sânge, dacă
este în exces. Se formează ast-
fel celebra placă de aterom
care este practic o depunere de
grăsime pe vasul de sânge. Ca
urmare a acestui fenomen,
vasul de sânge se îngroaşă şi îşi
pierde elasticitatea din ce în ce
mai mult.

• HDL-colesterol sau
“colesterolul bun” care nu se
depune pe vas, o valoare mare
a acestuia având efect protector
cardiovascular.

Cauze care determină apari-
ţia colesterolului mărit:

• dietă bogată în grăsimi şi
prăjeli;

• istoric în familie de hiper-
colesterolemie familială (boală
transmisă genetic şi manifesta-
tă la toţi membrii familiei);

Cum se manifestă hiperco-
lesterolemia? Când mergem la
medic?

Hipercolesterolemia nu dă
nici o manifestare clinică. Con-
secinţa hipercolesterolemiei,
placa de aterom, stă la baza
apariţiei afecţiunilor cardiovas-
culare. Acest proces se desfă-
şoară lent, în ani de zile.

Hipercolesterolemia afec-
tează toate grupele de vârstă,
inclusiv copiii.

Sunt persoane tinere, între
30-40 de ani, de regulă bărbaţi,
mari fumători, cu valori relativ
mici ale colesterolului peste
limita normală, care lucrează
într-un mediu stresant, cu sau
fără istoric în familie de boală
cardiovasculară şi care fac
infarct miocardic acut în apa-
renţă stare de sănătate. Însă, la
o privire mai atentă, sunt pre-
zenţi mai mulţi factori de risc
cardiovasculari. Unii nemodifi-
cabili: sexul, istoricul personal,
alţii (cei mai mulţi) modifica-
bili: fumatul, hipercolesterole-
mia, stresul.

De aceea controlul medical
anual la medicul de familie
este important indiferent de
vârstă.

Acest control are ca scop
identificarea din timp a factori-
lor de risc generali şi cei car-
diovasculari în special.

Odată cunoscuţi factorii de
risc, aceştia pot fi eliminaţi prin
mijloace simple.

Acest lucru poate fi salvator
şi ne fereşte de apariţia de boli,
unele dintre ele foarte grave, ce
necesită medicaţie costisitoare,
de lungă durată, de cele mai
multe ori pentru toată viaţa.

Putem afirma că hipercoles-
terolemia este un inamic din
umbră, care dacă nu este corect
abordat face mult rău.

Ajutaţi medicul să pună
diagnosticul corect!

Testarea colesterolului cu
fracţiunile de colesterol se face
la recomandarea medicului
prin recoltare de sânge.

Important este să nu mân-
caţi după ora 20.00 cu o zi
înaintea recoltării de sânge.

Elemente care ajută medicul
sa pună un diagnostic corect:

• de când este prezentă
hipercoleterolemia?

• elemente legate de obice-
iuri alimentare;

• specificarea cu exactitate a
bolilor de care suferă rudele de
grad I.

Ce putem face acasă?
O alimentaţie sănătoasă, cu

alimente proaspete, fierte,
coapte sau pe grătar, o alimen-
taţie săracă în grăsimi saturate

(unt, smântână, grăsimi anima-
le, frişcă etc.) reduc aportul ali-
mentar de colesterol negativ.

Mişcarea zilnică (30 de
minute însumate de mers în pas
alert) stimulează arderile sau
metabolismul şi îndepărtarea
reziduurilor.

Informaţii despre tratamen-
tul colesterolului mărit

Tratamentul se face pentru a
atinge anumite valori, conside-
rate “ţinta” pentru LDL-coles-
terol. Valorile ţin cont de con-
text (de gravitatea bolilor aso-
ciate).

Dieta hipolipemiantă reduce
colesterolul. Este importantă şi
este recomandată tuturor per-
soanelor cu colesterol mărit. În
multe cazuri este singurul lucru
recomandat pentru scăderea
colesterolului.

Tratamentul medicamentos
împotriva colesterolului mărit
se adresează doar anumitor
pacienţi şi este recomandat
numai de către medic.

Medicul alege preparatul şi
doza de medicament. Trata-
mentul medicamentos care
vizează scăderea colesterolului
se administrează seara, pentru
ca pe parcursul nopţii se secre-
tă cea mai mare cantitate de
colesterol.

Tratamentul medicamentos
pentru scăderea colesterolului
poate avea şi efecte secundare:

• afectare musculară resim-
ţită ca dureri la nivelul muşchi-
lor, în special la membrele
inferioare.

• afectarea ficatului: obosea-
la extremă, durere/disconfort
în epigastru (“capul pieptu-
lui”), urina colorată ca berea
neagră, scaun decolorat.

• De aceea, este recomandat
ca la o lună de la începerea tra-
tamentului medicamentos să
fiţi reevaluat de către medicul
de familie care vă poate reco-
manda teste de sânge (trans-
aminaza pentru detecţia dis-
funcţiei ficatului şi creatinkina-
za pentru detecţia afectării
musculare).

Se pare că o anumită medi-
caţie hipolipemiantă (statinele)
urmează acelaşi mecanism de

acţiune ca şi sucul de grape-
fruit în ficat, iar în urma acestui
mecanism sunt eliminaţi pro-
duşi toxici pentru organism. De
aceea nu se recomandă asocie-
rea administrării concomitente
a medicamentului care scade
colesterolul (statina) cu suc de
grapefruit.

Regimul alimentar reco-
mandat în hipercolesterolemie

• Alimente indicate în regi-
mul pentru colesterol mărit:

• Cereale: preparate din
făină integrală. Pâine integrală,
neagră, de secară, grâu germi-
nat, orez (de preferinţă nede-
corticat), paste din făină inte-
grală. Cereale (musli) fără
zahăr.

• Fructe şi legume: orice fel
de fruct proaspăt, uscat sau
conservat fără zahăr (cu excep-
ţia celor interzise). Orice fel de
legume proaspete sau conser-
vate prin frig, fierte, înăbuşite,
coapte la cuptor (cu excepţia
celor interzise), ciuperci.

• Peşte: orice fel de peşte
proaspăt sau îngheţat (cod,
hering, macrou etc.); conserve
de peşte în saramură sau sos
tomat (sardine, ton). Peşte fiert,
înăbuşit, la grătar.

• Carne: pui, curcan (fără
piele), iepure, viţel, vânat,
carne din proteine de soia,
carne roşie foarte slabă.

• Oua si lactate: Albuş de
ou, lapte degresat, iaurt degre-
sat, brânză de vaci dietetică,
lapte de soia.

• Grăsimi: cantităţi extrem
de mici, de preferat grăsimile
vegetale (uleiurile folosite
crude).

• Dulciuri: Şerbet, şarlotă
din lapte degresat, salată de
fructe, tarte cu fructe, budinci
de griş, orez, paste cu lapte
degresat şi albuşuri de ou (fără
gălbenuşuri). Îndulcitori artifi-
ciali, dulceţuri şi marmelade cu
conţinut redus de grăsimi.

• Băuturi: Ceai, cafea, bău-
turi hipocalorice, sucuri natura-
le de fructe şi legume, apă
minerală.

• Sosuri şi condimente:
piper, muştar, boia, lămâie,
oţet, dafin, maghiran, cimbru,

verdeaţă, usturoi, soia.
• Alimente interzise pacien-

ţilor cu colesterol mărit:

• Cereale: Biscuiţi dulci,
biscuiţi cu cremă sau cu brân-
ză, pateuri, saleuri, sticks-uri,
brioşe, croissant, orice fel de
foietaj.

• Fructe şi legume: Nuci,
alune, caju, mac, stafide, smo-
chine, curmale, prune uscate.
Fasole, mazăre uscată, linte,
cartofi prăjiţi în grăsimi neper-
mise, legume conservate în
sare.

• Peşte: Peşte prăjit în gră-
simi nepermise, icre.

• Carne: Carne grasă, de
porc, cârnaţi, salam, pate,
gâscă, hamburger, carne cu
grăsime vizibilă, piele de pasă-
re.

• Oua şi lactate: Lapte inte-
gral, lapte praf, smântână, iaurt
gras, brânzeturi grase (caşca-
val, brânză topită, brânză de
burduf). Oua în exces, adică
mai mult de trei pe săptămână.

• Grăsimi: Unt, seu, untură,
slănină.

• Dulciuri: Budinci, checuri,
sosuri preparate din lapte inte-
gral cu grăsimile interzise,
supe creme. Prăjituri cu frişcă,
cremă cu smântână sau unt,
ciocolată, halva, marţipan, dul-
ciuri concentrate, produse de
patiserie din comerţ.

• Băuturi: Lapte integral,
lichior, alcool în exces.

• Sosuri şi condimente: Sare
în exces, sosuri pe bază de
maioneză, dressinguri din
comerţ.

Important!
Hipercolesterolemia este un

factor de risc.
Colesterolul mărit nu pre-

zintă manifestări clinice.
Depistarea la timp şi redu-

cerea LDL colesterol la valoa-
rea ţintă previne apariţia de
boli grave.

Depistarea colesterolului
mărit o face medicul de fami-
lie, controlul medical anual
pentru fiecare dintre noi, fiind
esenţial.

Asistent medical comunitar,
Sergiu Adrian Racu

Identificarea şi înregistrarea cailor

Hipercolesterolemia sau colesterolul mărit – factor de risc cardiovascular 
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În  perioada 7-11 aprilie
2014, şi în şcolile gimnaziale
din comuna Ibăneşti, ca  în
toate  şcolile  din  ţară  s-a
desfăşurat  programul ,,Şcoa-
la altfel”, program dedicat
activităţilor educative,  extra-
curriculare şi extraşcolare. 

Sub genericul „Să ştii mai
multe, să fii mai bun” cadrele
didactice îndrumătoare  de la
Şcoala Gimnazială „Mihail
Sadoveanu” Dumbrăviţa
(înv. Luminiţa Fulga (cl.
preg.), inst. Ioan Ciurciun
(cl.I), înv. Elena Rateş (cl. a
II-a), inst. Corneliu Drescanu
(cl. a III-a), prof. inv. primar
Angela Dodu (cl. a IV-a)) şi-
au dat toată silinţa şi pricepe-
rea pentru a desfăşura activi-
tăţi interesante şi educative
care să ofere o viziune
modernă actului instructiv-
educativ şi să răspundă inte-
reselor şi preocupărilor
diverse ale copiilor din viaţa
cotidiană, să le pună în valoa-
re talentele, aptitudinile şi
competenţele.

Iată câteva din titlurile
activităţilor la care elevii au
participat cu mult entuziasm
şi cu mult drag:

- „Paştele - sărbătoarea
tuturor"- încondeierea ouălor,
tehnici diferite (cl.a II-a, cl. a
IV-a);

- „Lecturi rurale"- schimb
de cărţi între copii şi lecturi

selective din acestea ( cl. a
III-a, cl. a IV-a);

- „Natura, prietena noas-
tră!"- activităţi ecologice de
îngrijire şi înfrumuseţare a
spaţiilor din faţa şcolii, colec-
tare a deşeurilor, gunoaielor
din împrejurimile şcolii

(toate clasele primare);
-„Ne place la film!" vizio-

narea unui film pentru copii
(cl. I, cl. a IV-a);

-„Sport şi sănătate" între-
ceri sportive la săritura la
coardă, conducerea bicicle-
tei, jocuri cu mingea, fotbal

(cl. pregătitoare, toate clasele
primare);

- „Căutându-l pe IIsus!"
concurs zonal pe teme biblice
(cl. III-IV, cl. V-VIII);

- „Lecţia de muzică"
vizionarea unui spectacol de
folclor cu Rapsozii Botoşani-
lor (cl. a IV-a).

Sub îndrumarea cadrelor
didactice (înv. Alboiu Lucia,
prof. înv. primar Moruz
Elena, Prof. înv. primar Brân-
duşeru Daniela, prof. înv. pri-
mar Berechea Mihaela) elevii
de la Şcoala Gimnazială
„Ştefan cel Mare” Ibăneşti au
participat la un maraton de
activităţi extraşcolare şi
extracurriculare atractive şi
diversificate care le-a deschis

noi orizonturi de formare şi
dezvoltare intelectuală. Din-
tre acestea amintim: 

- „Biblioteca, o lume a
cărţilor” (consolidarea parte-
neriatului dintre copil şi
bibliotecă, stimularea unei
atitudini pozitive faţă de lec-
tură etc.); 

- „În vizită la Muzeul
etnografic” – Ibăneşti (for-
marea unor deprinderi de
comportare corectă, civiliza-
tă, de integrare în structura
unui grup turistic, de coope-
rare şi respect etc.); 

- „Detectivii curăţeniei”
(formarea unei atitudini eco-
logice responsabile prin exer-
sarea unor deprinderi de

îngrijire şi ocrotire a mediu-
lui înconjurător);

- „Sf. Paşti – Învierea
Domnului” (activitate în par-
teneriat cu Biserica Ortodoxă
„Înălţarea Domnului” Ibă-
neşti);

- „Micii sportivi – aer,
soare şi mişcare” (concursuri
şi jocuri sportive).   

Programul ,,Şcoala Alt-
fel” a oferit elevilor ibăneş-
teni experienţe de neuitat şi
repere pozitive pentru dez-
voltarea şi formarea persona-
lităţii lor. 

Felicitări tuturor copiilor
şi cadrelor didactice care s-au
implicat în aceste activităţi
minunate!

(G.T.)

Sâmbătă 26 aprilie, pro-
iectul catehetic „Copiii lui
Hristos” implementat în
parohia „Înălţarea Domnu-
lui” Ibăneşti a ajuns la final.
Copiii şi tinerii din grupul
de cateheză al parohiei, au
participat la excursia gratui-
tă, organizată pentru 20 de
copii din familii monopa-
rentale sau cu părinţii ple-
caţi în străinătate. 

Împreună cu preotul
paroh Berechea Ovidiu şi
colaboratorii proiectului:

prof. Berechea Mihaela,
prof. Vitcu Andrei, director
de cămin Aiacoboaie Viorel
şi meşter popular Aiacoboa-
ie Mihaela, un număr de 63
de copii s-au bucurat de o
frumoasă excursie, care a
adus multă bucurie în sufle-
tele tuturor participanţilor.
Itinerariul excursiei a fost:
Ibăneşti - Rădăuţi (Mănăsti-
rea Bogdana, Grădina Zoo,
Cămin cultural - vizionarea
unui film 3D) - Marginea
(Complexul de olărit) -

Mănăstirea Suceviţa - Mina
de sare, Cacica - Mănăstirea
Dragomirna - Ibăneşti.

A fost o experienţă fru-
moasă care a adus pentru o
zi, multă bucurie în suflete-
le tuturor copiilor, o răspla-
tă pentru copii şi tinerii din
parohie care pe parcursul
Postului Mare au muncit, s-
au rugat şi s-au jucat
împreună, scopul final fiind
organizarea acestei excursii. 

Preotul paroh împreună
cu colaboratorii doresc să

mulţumească încă o dată
oamenilor cu suflet mare,
care au suplimentat venitu-
rile obţinute de copiii pen-
tru finanţarea excursiei:
Romică Magopeţ - primarul
comunei, Consiliului Paro-
hial al Bisericii „Înălţarea
Domnului” Ibăneşti, Radu
Tudose - patron - S.C. RAM
S.R.L, Pînzaru Ioan patron -
I.P.M S.R.L, Burlacu Ghe-
orge şi Filiala P.N.L Doro-
hoi.

Pr. Paroh Berechea

În Sâmbăta Luminată sufletele copiilor de la
Ibăneşti s-au umplut de lumina bucuriei...

IBĂNEŞTI: Retrospectiva 
săptămânii „Şcoala altfel”
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Cu ocazia oficierii slujbei
Vecerniei celei Mari din
Duminica Paştelui, numită în
popor şi „A doua Înviere”,
copiii şi tinerii din grupa de
cateheză a parohiei „Înălţarea
Domnului” Ibăneşti au parti-
cipat cu multă bucurie alături
de părinţi şi bunici, pentru a
marca apropierea de finalul
proiectului „Copiii lui Hris-
tos” implementat în această
parohie în perioada 7.03
2014 - 26.04.2014. Acest
proiect urmăreşte implicarea
tinerilor şi al copiilor din
parohie, activ în viaţa  biseri-
cii sub toate aspectele ei:
social, filantropic, misionar şi

liturgic.
Astfel în perioada Postului

Mare, copiii coordonaţi de pr.
Berechea Ovidiu, prof. Bere-
chea Mihaela, prof. Vitcu
Andrei, director de cămin
Aiacoboaie Viorel, meşter
popular Aiacoboaie Mihaela,
au participat la mai multe
activităţi: cateheze, slujbe
religioase, realizarea de icoa-
ne şi împletituri de obiecte
religioase. Au învăţat, s-au
rugat, s-au jucat şi au muncit
împreună pentru un scop
nobil: organizarea unei
excursii pentru copiii din
parohie crescuţi în familii
monoparentale sau cu părinţi

plecaţi la muncă în străinăta-
te.

Cu prilejul acestei slujbe
s-a organizat o expoziţie cu
vânzare a obiectelor create de
copiii pentru strângerea de
fonduri necesare. La aceste
venituri s-au adăugat sponso-
rizările generoase făcute cu
dragoste de către: ing. Romi-
că Magope@ primarul comu-
nei Ibăneşti, S.C. RAM
S.R.L, Crudu Viorel, Burlacu
Gheorghe, având promisiu-
nea că şi alte firme şi persoa-
ne din comună vor ajuta la
finanţarea  acestei excursii.

La slujbă a participat şi
domnul primar ing. Romică

Magopeţ care în discursul
său a vorbit despre frumuse-
ţea sărbătorii pascale şi a
îndemnat auditoriu la pace,
înţelegere şi cooperare, toto-
dată asigurând pe toţi de
directa sa implicare necondi-
ţionată în toate proiectele
care vizează direct,  dezvolta-
rea şi înfrumuseţarea vieţii
culturale şi sociale a comu-
nei.

După slujbă copiii au par-
ticipat la un concurs de cioc-
nit ouă, câştigătorii primind
premii constând în icoane şi
dulciuri.

Pr. Paroh Berechea 
OvidiuÎn ultimii ani, adminis-

traţia ibăneşteană şi-a
îndreptat tot mai mult
atenţia spre dezvoltarea şi
implementarea unor pro-
iecte de investiţii în dome-
niul educaţional şi social
care să permită accesul
tuturor copiilor la educaţie
de calitate, consiliere şi
îndrumare socio-educaţio-
nală. Dezvoltarea sistemu-
lui de asistenţă socială la
nivel de comunitate prin
construirea unor Centre de
zi pentru copii reprezintă o
formă reală de suport activ
acordat copiilor şcolari ai
căror părinţi sunt plecaţi în
străinătate şi nu numai.

Astfel, după ce în anul
2011, a fost dat spre folo-
sinţă Centrul de zi pentru
copii în comuna Ibăneşti,
anul acesta, în luna mai se
va finaliza obiectivul Cen-
tru de zi pentru copii în
satul Dumbrăviţa. 

Acest proiect, derulat în
cadrul Programului „Ser-
vicii comunitare de preve-
nire a  separării copilului
de familia sa şi instruirea
personalului aferent”,
finanţat din fondurile alo-
cate prin Banca de Dez-
voltare a Consiliului Euro-
pei, Ministerul Muncii,
Familiei, Protecţiei Socia-
le şi Persoanelor Vârstnice
şi Bugetul Local al comu-
nei Ibăneşti, completează
segmentul de servicii
sociale care vin în sprijinul
copiilor ai căror părinţi
sunt plecaţi la muncă în
străinătate sau au o situaţie
socio-economică destul de
precară.

Obiectivul general al
proiectului îl constituie
dezvoltarea unei reţele de
servicii sociale comunitare
oferite la nivelul comuni-
tăţii locale de către admi-
nistraţia publică a comunei
Ibăneşti în vederea preve-
nirii separării copilului de
familia sa.

Obiectivele specifice
presupun înfiinţarea unui
serviciu tip centru de zi

pentru copii aflaţi în situa-
ţii de risc în satul Dumbră-
viţa, comuna Ibăneşti şi
furnizarea de servicii
sociale conform standar-
delor de calitate atât pen-
tru copiii aflaţi în situaţii
de risc, cât şi pentru fami-
liile acestora, prin oferirea
de asistenţă şi sprijin spe-
cializat, în vederea preve-
nirii abandonului acestora
în instituţii de tip reziden-
ţial.

În cadrul noului servi-
ciu Centru de zi pentru
copii în satul Dumbrăviţa,
comuna  Ibăneşti, aflat  în
subordinea  Serviciului  de
asistenţă  Socială al comu-
nei Ibănesti, îşi va desfăşu-
ra activitatea o echipă
multidisciplinară formată
din asistent social, psiho-
log şi  educator. 

Principalele activităţi
care vor fi derulate în
cadrul serviciului sunt:
consiliere  psihopedagogi-
că atât pentru copii, cât şi
pentru părinţi, activităţi de
socializare şi recreare,
efectuarea temelor şi per-
fecţionarea cunoştinţelor,
petrecerea timpului liber
într-un cadru organizat şi
adecvat, activităţi extraş-
colare etc.

„Înfiinţarea acestui cen-
tru de zi pentru copii în
Dumbrăviţa prezintă avan-
tajul creării un climat pri-
mitor şi deschis pentru
desfăşurarea unui proces
educaţional cât mai efi-
cient şi stimulator, un
mediu sigur în care copiii
vor fi supravegheaţi, con-
siliaţi, instruiţi şi educaţi
de personal calificat. Este
foarte important să ne con-
centrăm toate resursele
pentru bunăstarea şi spriji-
nirea creşterii şi dezvoltă-
rii armonioase a copiilor
noştri. Investind în centre
de educaţie, investim, de
fapt, în oameni …în viito-
rul nostru!” a precizat
domnul primar ing. Romi-
că Magopeţ.

(G.T.)

În Vinerea Mare din Săp-
tămâna Patimilor la oficierea
Deniei Prohodului Domnului
în Parohia „Înălţarea Dom-
nului” Ibăneşti, grupul de
cateheză al copiilor şi tineri-
lor din această parohie, sub
coordonarea domnului profe-
sor Andrei Vitcu şi al domnu-
lui Aiacoboiaie Viorel direc-
tor al căminului cultural Ibă-
neşti, cu binecuvântarea
preotului paroh, au dorit să
readucă la viaţă portul costu-
mului tradiţional popular.

Copiii care pe parcursul
postului mare au participat la
proiectul „Copiii lui Hris-
tos”, au dorit ca să  interpre-
teze cântările Prohodului,
îmbrăcaţi în dulcele port
popular, pentru a readuce în
atenţia vieţii săteşti frumuse-
ţea tradiţiei populare. Astfel

această slujbă care readuce
creştinilor de pretutindeni
aminte de punerea în mor-
mânt a Domnului Hristos, a
fost înăl@ătoare atât auditiv
cât şi vizual, toţi participanţii
la această slujbă fiind pro-

fund marcaţi de frumuseţea
ei.

La finalul slujbei, preotul
paroh Berechea Ovidiu a
mulţumit copiilor și coordo-
natorilor pentru implicarea în
viaţa parohiei şi a încurajat

purtarea portului popular
măcar cu ocazia marilor săr-
bători creştine, pentru a reda
acestora frumuseţea şi sim-
plitatea de odinioară.

Pr. Paroh Berechea 
Ovidiu

Un nou serviciu în
cadrul sistemului
de asistenţă
socială comunitară

Portul popular reînviat la Ibăneşti

„A doua Înviere” - Sărbătoarea 
tinerilor şi a copiilor la Ibăneşti



MMoommeennttuull Comunei Ibăneşti6 Nr. 19 - August 2014

Prilej de sărbătoare şi
bucurie duhovnicească pen-
tru comunitatea ibăneştea-
nă, vineri 2 mai 2014. Zeci
de credincioşi din comuna
Ibăneşti şi împrejurimi au
fost prezenţi la activităţile
comune organizate de Cer-
cul Pastoral ,,Sfinţii Voie-
vozi Mihail şi Gavriil” Ibă-
neşti (preot paroh Mihai
Ştefan Bogdan), Cercul
Pedagogic al profesorilor
de istorie Dorohoi (profesor
doctor Vasile Adăscăliţei) şi
Asociaţia ,,Prietenii Basa-
rabiei, Bucovinei şi Ţinutul
Herţei” din Darabani (pre-
şedinte prof. Constantin
Moroşanu). 

Cu binecuvântarea Înalt-
preasfinţitului Teofan,
Mitropolitul Moldovei şi
Bucovinei, întâlnirea intitu-
lată generic „Unitate prin
credinţă” a reunit slujitori
ai altarului atât din împreju-
rimi, cât şi de peste hotare,
respectiv preoţi din Raionul
Hliboca, Herţa, Storojineţ
şi Republica Moldova.  Pe
lângă soborul de preoţi,
printre invitaţi s-au numărat
şi primarul comunei Ibă-
neşti, ing. Romică Magopeţ
şi prof. univ. Doctor Dumi-
tru Vitcu.

După Sfânta şi Dumne-
zeiasca Liturghie oficiată
de către Protopopul de
Dorohoi, pr. Stelian Ciur-
ciun şi Protopopul de Hli-
boca, pr. mitr. Ioan Gorda,
sfinţiile lor au rostit câte un
cuvânt de mare învăţătură
şi încărcătură spirituală, în
care şi-au exprimat bucuria
că s-au întâlnit la un
moment de rugăcine şi au
slujit împreună cu preoţi de
o limbă şi o credinţă, des-
părţiţi teritorial de o fron-
tieră, însă uniţi în credinţa
lui Hristos. 

Cu frumoase cântări şi
mărturisiri de credinţă sta-
tornică în Hristos, corul
,,Fii Arboroasei” de la Bise-
rica Sf. „Mihail şi Gavriil”
din Iordăneşti, raionul Hli-
boca, însoţiţi de preotul
paroh Marcel Niţu şi dirijaţi
de părintele Vasile Pojoga
din Ciundei a oferit greuta-
te evenimentului şi i-a lăsat

fără grai şi i-a emoţionat pe
credincioşii prezenţi la sluj-
bă.

În cuvântul său, Preacu-
cernicul Părinte Mihai Şte-
fan Bogdan, parohul biseri-
cii „Sf. Voievozi Mihail şi
Gavriil” din Ibăneşti şi
organizatorul acestui eveni-
ment unic şi cu profunde
semnificaţii spirituale, şi-a
exprimat bucuria faţă de
prezenţa în lăcaşul de rugă-
ciune a unui număr mare de
credincioşi şi slujitori uniţi
în credinţa lui Hristos:
„Mulţumesc fraţilor noştri
uniţi în Hristos, preaferici-
ţilor părinţi din Republica
Moldova, Ucraina, Raioa-
nele Hliboca şi Storojineţ şi
din împrejurimi pentru pre-
zenţa la această Sfântă şi
Dumnezeiască Liturghie.
Este o mare bucurie şi o
mare binecuvântare că ne-
am putut reuni cu toţii la
acest cerc misionar pasto-
ral, în care am reuşit să
transmitem prin rugăciune,
credinţa şi dragostea noas-
tră faţă de Hristos Domnul.
Această întâlnire demons-
trează unitatea prin credinţă
şi unitatea noastră de
suflet(…). ”

Tema întâlnirii, intitulată
„Ignoranţa şi indiferenţa
religioasă – cauze ale
înstrăinării de Biserică” a
fost pregătită de părintele
paroh Cătălin Budacă de la
Parohia Racovăţ şi susţinu-
tă de părintele Foca Clau-
diu de la Parohia ,,Naşterea
Maicii Domnului” Dum-
brăviţa. 

În cuvântul său acesta a
prezentat următoarele
aspecte: „Astăzi sunt des-
chise bisericile creştine în
care se săvârşeşte dumne-
zeiasca slujbă, dar iată care
este fenomenul trist. Mulţi
creştini fără să fie torturaţi
se despart de Hristos şi
Biserică prin indiferenţă şi
ignoranţă. A fi ignorant
duhovniceşte înseamnă a te
ruga cu lene lui Dumnezeu
a fi neatent faţă de inima ta,
a nu plânge pentru păcatele
tale, a nu avea înflăcărare
duhovnicească, a nu te
opune gândurilor şi simţă-

mintelor rele, adică a te
înstrăina de Dumnezeu şi
de Biserica sa. ,,Ignoranţa
este un mare duşman al
minţii” spune Sf. Nicodim
Aghioritul în cartea sa Răz-
boiul nevăzut(...). Ignoranţa
şi indiferenţa sunt condam-
nabile în măsura în care
poţi să cunoşti şi nu
cunoşti, pentru că necunos-
când nu împlineşti. Sf.
Apostol Pavel spune că
„trebuie să învăţăm ca
Domnul care ne-a trimis la
propovăduire şi că numai
prin propovăduire poate
cineva să cunoască adevă-
rul Evangheliei”. De aceea
zice el despre sine ca trimis
al Mântuitorului: „Vai mie
de nu voi propovădui, de nu
voi binevesti”.(...) Cunoaş-
terea credinţei este lucrul
cel mai necesar. De aceea şi
râvna pentru aceste lucruri
trebuie să fie cea dintâi,
spune Sf. Teofan Zohoratul.
Sf. Marcu Ascetul adaugă
de asemenea, înaintea tutu-
ror păcatelor merg trei
uriaşi: neştiinţa, uitarea şi
nepăsarea. Aşa încât igno-
ranţa şi indiferenţa sunt
vinovate atunci când vrei să
cunoşti, când nu cauţi să
cunoşti ceea ce ai putea să
cunoşti (...). Redus la ime-
diat şi la necesitate, omul
recent, globalizat e singurul
fără apărare atât împotriva
manipulărilor tehnico-eco-
nomice, cât şi a ispitelor şi
agresivităţii(…).

Dacă poţi să ajuţi pe
cineva, chiar şi cu un sfat
fă-o numaidecât. Numai
cine îşi iubeşte aproapele îl
iubeşte pe Dumnezeu(...)
Prin indiferenţa noastră de
multe ori rănim suflete în
loc să le ajutăm. Este aproa-
pele nostru omul de lângă
noi pe care îl lăsăm să cadă
în groapă sau prin compor-
tamentul nostru necreşti-
nesc îl ajutăm să cadă în
mâna celui rău şi întunecat.
Indiferenţa, ignoranţa,
egoismul şi individualismul
ucid suflete(...).”

Referitor la această temă
cuprinzătoare, Părintele
Protopop, Ciurciun Stelian
a afirmat în prelegerea sa:

,,Tema a fost cuprinzătoare
şi m-aş bucura dacă din
această desfăşurare a temei
au rămas doar câteva idei la
care să medităm şi să
vedem ce putem face cu
viaţa noastră şi a celor de
lângă noi, pentru că eu cred
că am ajuns la un liman, un
hotar când nu mai putem să
spunem nu-mi pasă, nu-mi
pasă ce se întâmplă cu cel
de lângă mine, nu-mi pasă
ce i se întâmplă celui de
lângă mine, nu-mi pasă ce
are cel de lângă mine(....)”.

De asemenea, părintele
Protopop de Hliboca, pr.
mitr. Ioan Gorda a adresat
un îndemn credincioşilor:
„Să încercăm să înmulţim
bucuriile şi faptele bune, să
fim mai apropiaţi în rugă-
ciune să ne îngrijim mai
mult de suflet şi de aproa-
pele nostru (...)”. 

Prezent la această mani-
festare spirituală, domnul
primar ing. Romică Mago-
peţ a surprins în prelegerea
sa următoarele idei esenţia-
le: „Astăzi  este o zi deose-
bită pentru comunitatea
ibăneşteană prin acest pro-
gram deosebit şi vreau să
încep cuvântul meu cu psal-
mul 46 care spune aşa:
„Dumnezeu este adăpostul
şi sprijinul nostru, un ajutor
care nu lipseşte niciodată în
nevoi”. Am început cu acest
psalm pentru că noi oame-
nii mereu suntem în nevoi.
Iar prin acest gen de activi-
tăţi am putea spune că s-au
împlinit poruncile.

A fost o activitate legată
de credinţă şi învăţătură.
De aceea vreau să vă spun
că Biserica este templul lui
Dumnezeu. 

Biserica este cea care ne
ajută să ne mântuim, iar
Şcoala este cea care ne
ajută să ne instruim. Nu
există mântuire fără
cunoaştere, cum nu există
cunoaştere fără instruire.
Mântuirea este un proces de
durată, un proces lung:
Iisus s-a numit „învăţăto-
rul”, iar una din primele
misiuni date apostolilor a
fost ca una din funcţiile
Bisericii să fie aceea de a

învăţa. Iar în Matei 28,19 se
spune foarte clar ,,Mergând
să învăţaţi toate neamuri-
le”. 

Biserica şi Şcoala româ-
nească au aceeaşi temelie:
pe Iisus Hristos şi aceeaşi
învăţătură fundamentală:
Evanghelia.

În Grădina Ghetsimani s-
a rugat pentru unitatea celor
ce vor crede în El. Nu a
impus, nu a poruncit, ci s-a
rugat recunoscând că va fi
cea mai anevoioasă aspira-
ţie pe care trebuie să o
înfăptuim. Unitatea trebuie
apărată şi promovată. 

Bogăţia noastră este cre-
dinţa. Aici, în această Bise-
rică, Timpul se măsoară cu
veşnicia, iar Credinţa se
uneşte cu Nemurirea. S-a
prezentat o activitate foarte
frumoasă, magnifică despre
unitate.

Misiunea bisericii este
foarte importantă, este
vorba despre o slujbă
măreaţă şi este cel mai
important lucru şi cea mai
importantă menire. Valoare
misiunii bisericii a fost dată
de însuşi Iisus Hristos când
le spunea ucenicilor săi în
Galilea: „Toată puterea mea
este în Cer şi pe pământ!”
Acest lucru ne arată clar că
Biserica este universul
harului, iar noi avem nevoie
de Har!

Biserica este pentru lume
ceea ce este sufletul pentru
trup şi spun acest lucru pen-
tru că ambele, şi biserica şi
omul sunt creaţii ale lui
Dumnezeu. De aceea trebu-
ie să punem în aplicare prin-
cipiile şi valorile lăsate de
Domnul Iisus şi anume cre-
dinţa, bunătatea, înţelepciu-
nea, toleranţa.

Privitor la această activi-
tate de astăzi vreau să fac
referire la Sfintele Sărbători
Pascale. Sfântul Paşte, săr-
bătoarea Învierii Domnului
reprezintă omorârea morţii,
sfărâmarea iadului şi ceea
ce este mai important s-a
făcut trecerea de la o viaţă
la o altă viaţă. 

În Corinteni se spune
foarte clar că Iisus este cel
care făcut „începătura celor

înviaţi din morţi”. Paştele
este un cuvânt care vine din
ebraică ,,pesah” care semni-
fică trecere, de la profan la
divin.

Nu întâmplător am făcut
această asemănare cu
cuvântul ,,trecere”. Astăzi,
prin acest cerc pastoral am
făcut o Trecere: o trecere
prin care să facem lucruri
mai bune, o trecere prin
care să avem grijă ca nimeni
de lângă noi să nu fie neferi-
cit pentru că fiecare zi este o
şansă, un nou început, un
dar, o binecuvântare. „Ne-
am născut nu să fim perfecţi
şi să credem şi să fim feri-
ciţi”.

Mereu avem nevoie de
cuvântul şi de adevărul lui
Dumnezeu pentru că aşa
vom avea pace şi echilibru.

Să vă depărtaţi de Rău, să
faceţi Bine, căci aşa veţi
dăinui pe vecie!

Avem obligaţia să fim
drepţi pentru că Dumnezeu
iubeşte Dreptatea.

Să vă bazaţi existenţa pe
cele patru mari taine ale vie-
ţii: speranţă, iubire, încrede-
re, adevăr. Mesajul meu
este: Să iubiţi mereu Biseri-
ca, pentru că este casa lui
Dumnezeu, a dumneavoas-
tră şi a mea: ÎNTOTDEAU-
NA!”.

După Sfânta Liturghie a
avut loc lansarea cărţii
„Protopopiatul Dorohoi
„Contribuţii monografice
asupra aşezărilor bisericii şi
învăţământului” de pr. Ioan
Canciuc şi prezentată de
prof. univ. doctor Dumitru
Vitcu de la Universitatea
„Ştefan cel Mare” din
Suceava. 

De asemenea, în cadrul
manifestării a fost prezen-
tat şi volumul ,,File din
istoria satului Iordăneşti”
de Nicolae Şapcă, Dumitru
Covalciuc şi Ciprian Bojes-
cu, o amplă lucrare mono-
grafică.

Întreaga manifestare spi-
rituală s-a dovedită a fi o
adevărată hrană pentru
sufletul credincioşilor ibă-
neşteni care s-au unit în cre-
dinţa lui Hristos.

(G.T.)

Eveniment fără precedent la Biserica
Sf. „Mihail şi Gavril”, Ibăneşti
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Pornind de la premisa că,
în pelerinaj, omul şi Dumne-
zeu se caută reciproc şi se
întâlnesc în mod spontan şi
misterios, părintele Mihai
Ştefan Bogdan, parohul
Bisericii „Sf. Arh. Mihail şi
Gavriil”, din localitatea Ibă-
neşti, a oferit un prilej de
bucurie spirituală enoriaşilor
săi, prin organizarea unui
pelerinaj duhovnicesc şi
puternic înălţător la Mor-
mântul Părintelui Arsenie
Boca.

Iar cum ţara noastră este
un târâm binecuvântat cu
locaşuri în care sălăşluieşte
Dumnezeu, în drumul spre
„Sfântul Ardealului”, aşa
cum este numit Preacuviosul
Părinte Arsenie Boca, cre-
dincioşii au avut ocazia să
viziteze locuri sfinte şi înăl-
ţătoare, moaşte şi icoane ale
sfinţilor, persoane care au
dus o viaţă smerită şi de sfin-
ţenie evidentă.

Dintre acestea amintim:
Mănăstirea Dumbrava, un
colţ de rai unde se îngemă-
nează rugăciunea cu munca,
Mănăstirea Brâncoveanu
(Sâmbăta de Sus), ctitorie
brâncoveană şi monument
de arhitectură, Mănăstirea
Nicula, renumită pentru
icoana făcătoare de minuni a
Maicii Domnului cu prun-
cul, Mănăstirea Râmeţ, cea
mai veche şi mai importantă
vatră monahală din Arhie-
piscopia de Alba Iulia în care
întâlnim icoana Maicii
Domnului Pantanassa şi
Moaştele Sf. Ghelasie de la
Râmeţ, Monumentul eroilor
căzuţi în temniţa Aiudului pe
baricada Luptei împotriva
comunismului – Hunedoara
ş.a.

Mănăstirea Prislop,
obiectivul principal al aces-
tui pelerinaj, este unul din
cele mai importante aşeză-
minte religioase ortodoxe
din Transilvania în care îşi
doarme somnul de veci
părintele Arsenie Boca (29
septembrie 1910 – 28
noiembrie 1989), considerat
cel mai mare duhovnic al
neamului. A fost părinte, teo-
log şi pictor de biserici, sta-
reţ la Mănăstirea Brâncovea-
nu din Sâmbăta de Sus din
Braşov şi apoi la Mănăstirea

Prislop din Hunedoara.
După Revoluţie, Mănăstirea
Prislop, unde Arsenie Boca a
slujit în anii ’50 şi unde a
fost înmormântat, a devenit
unul dintre cele mai aglome-
rate locuri de pelerinaj din
România. Oamenii vin şi se
roagă la mormântul părinte-
lui, mulţi având credinţa că
pelerinajul le va aduce
bunăstare sau vindecarea
unor afecţiuni.

Fiind alături de credin-
cioşi în această călătorie de
înnoire şi îmbogăţire a vieţii
spirituale, Primarul comunei
Ibăneşti, domnul ing. Romi-
că Magopeţ s-a declarat pro-
fund impresionat de frumu-
seţea locurilor şi de momen-
tele de înălţare duhovniceas-
că simţite la Mormântul
Părintelui Arsenie Boca:
„Întâlnirea cu locurile sfinte
de pe aceste meleaguri
minunate ale Ardealului ne-a
oferit momente unice, de
înălţare sufletească. Ne-am
hrănit sufletul cu aerul curat
al adevăratei credinţe, măr-
turisite cu dragoste puternică
şi verticalitate desăvârşită.
Credinţa este un dar pe care
Dumnezeu ni-l oferă tuturor.
Important este să-l primim.
Biserica este trupul lui Hris-
tos şi locul sfânt în care pri-
mim Lumina şi mergem spre
Lumină, spre mântuire. 

Ţin să-l felicit pe părinte-
le Mihai Ştefan Bogdan pen-
tru iniţiativa care a prilejuit
organizarea acestui frumos
pelerinaj în locuri măreţe şi
binecuvântate de Dumne-
zeu, care cu siguranţă se va
bucura de continuitate în vii-
torul apropiat.”

Părintele paroh Mihai
Ştefan Bogdan a precizat că
„Pentru folosul duhovni-
cesc, pentru întărirea în cre-
dinţă şi în evlavie acest gen
de acţiuni sunt extrem de
necesare şi de importante
pentru un creştin, de aceea
ele vor continua. Cu ajutorul
lui Dumnezeu vom organiza
şi alte pelerinaje care să per-
mită credincioşilor să
cunoască locuri sfinte şi
zone binecuvântate atât din
apropierea localităţii noastre,
cât şi din alte judeţe ale
ţării.”

(G.T.)

Deschiderea sezonului
estival şi zilele toride de vară
constituie un motiv de bucu-
rie, ce îndeamnă tot mai
mulţi cetăţeni să-şi petreacă
timpul liber în natură, dar în
acelaşi timp poate constitui
şi motiv de îngrijorare întru-
cât creşte riscul de producere
a unor evenimente neplăcute
şi neaşteptate.

Pentru a avea un concediu
liniştit, fără evenimente
negative Serviciul Voluntar
pentru Situaţii de Urgenţă al
comunei Ibăneşti reaminteş-
te cetăţenilor câteva reguli de
prevenire şi comportament
în situaţii de urgenţă.

- Înainte de a pleca de
acasă, pentru a lăsa locuinţa
în siguranţă, deconectaţi apa-
ratele electrice şi închideţi
robinetele de alimentare cu
gaze naturale şi apă;

- Ţineţi cont de avertizări-
le meteorologice şi nu plecaţi
în călătorie decât dacă este
absolut necesar.

În perioadele canicula-
re:

- Evitaţi aglomeraţia,
expunerea la soare, efortul
fizic intens în intervalul orar
11:00 -18:00;

- Limitaţi utilizarea apara-
telor electrocasnice, lumini-
lor artificiale şi a surselor de
căldură;

- Purtaţi haine uşoare,
răcoroase, mai deschise la
culoare şi care acoperă cât
mai mult pielea;

- Consumaţi 1,5-2 litri de
lichide pe zi, nu prea reci,
apă sucuri naturale din fructe
şi ceaiuri călduţe (soc, muşe-
ţel, urzici) – un pahar la 15-
20 minute; Limitaţi consu-
mul de băuturi alcoolice;

- Evitaţi băuturile ce con-
ţin cafeină (cafea, ceai, cola)
sau zahăr (sucurile carboga-
zoase) şi alimentele cu un
conţinut sporit în special de
origine animală;

- Nu lăsaţi copiii sau ani-
malele de companie sin-
guri/singure în autoturisme
expuse la soare;

- Evitaţi utilizarea focului
deschis. În aceste perioade
creşte riscul de incendiu din
cauza uscăciunii şi a tempe-
raturilor ridicate.

Fenomenele meteo peri-
culoase:

În cazul în care este
iminentă o furtună:

- Întrerupeţi orice activita-
te în aer liber. Intraţi în casă
într-o construcţie ori într-un
autoturism (sunteţi mult mai
protejat în interiorul vehicu-
lului decât în exterior);

- Închideţi ferestrele şi
uşile. Deconectaţi aparatele
şi alte echipamente electrice,
precum computerele şi apa-
ratele de aer condiţionat;

În timpul unei furtuni:
- Atunci când sunteţi în

exterior şi simţiţi că părul vi
s-a electrizat, este un indiciu
că există pericolul unui ful-
ger;

- Dacă nu vă adăpostiţi,
aşezaţi-vă ghemuit la
pământ. 

Puneţi-vă mâinile pe
urechi şi cap, iar capul între
genunchi şi reduceţi contac-
tul cu pământul. Nu vă întin-
deţi pe pământ;

- Evitaţi: obiectele înalte,
precum un copac izolat în
arie deschisă, câmpuri, plaje
sau o ambarcaţiune pe apă.
Nu atingeţi obiecte metalice,
precum utilaje agricole, echi-
pamente de fermă, motoci-
clete, biciclete etc.

- Dacă vă aflaţi în pădure
căutaţi o zonă cu copaci mai
puţin înalţi;

- Dacă sunteţi într-o zonă
deschisă, mergeţi spre o zonă
joasă, precum o vale;

- Dacă sunteţi pe un lac,
încercaţi să ajungeţi în cel
mai scurt timp la mal şi să vă
adăpostiţi.

Prepararea grătarului:
Prepararea tradiţionalelor

grătare se va face numai în
locuri special amenajate şi la
distanţe de siguranţă după
cum urmează:

- 10 metri faţă de locurile
în care există materiale soli-
de combustibile: lemn, texti-
le, hârtie, bitum etc.

- 40 metri faţă de locurile
în care există pericol de
explozie: gaze şi lichide
combustibile, explozivi,
vapori inflamabili;

- 100 metr faţă de cul-
turile de cereale păioase în
perioada coacerii şi recoltării
sau de zonele împădurite;

- Pentru prepararea ali-
mentelor nu se vor aprinde
focare direct pe sol;

- Este recomandat să aveţi
la dispoziţie mijloace de
primă intervenţie pentru stin-
gerea rapidă a focului: un
stingător de incendiu, o

rezervă de apă etc.;
- Este interzisă utilizarea

focului în perioadele de
uscăciune excesivă ori în
condiţii de vânt;

- Copii vor fi urmăriţi per-
manent pentru a nu se juca
cu focul;

- Fumatul în pădure este
interzis;

- Arderea va fi suprave-
gheată continuu, deoarece
chiar şi o rafală slabă de vânt
ar putea transporta scânteile
incandescente la distanţe mai
mari, în interiorul pădurii;

Înainte de plecare, locul
preparării grătarului va fi
verificat cu mare atenţie
luându-se următoarele
măsuri:

- se sting cu apă flăcările,
jarul, cărbunii încinşi;

- se acoperă cu pământ
resturile de ardere;

- toate resturile, deşeurile,
sticlele, hârtiile se vor depu-
ne în locurile special amena-
jate;

- dacă întâlniţi focuri lăsa-
te de alţii: Stingeţi-le!

RESPECTÂND 
ACESTE REGULI VĂ

PROTEJAŢI VIAŢA ŞI
FAMILIA!

Şef SVSU Ibăneşti,
Baltaru George

Ibăneşti: Pelerinaj la Mormântul
Părintelui Arsenie Boca

O vacanţă în siguranţă!

Reguli de prevenire 
şi comportament în 
situaţii de urgenţă
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Sâmbătă, 14 iunie 2014,
formaţia de dans „Enjoy” a
Şcolii Gimnaziale „Ştefan
cel Mare” din Ibăneşti a
ocupat poziţia a treia, în

cadrul Concursului Naţio-
nal de dans „Tărâmul copi-
lăriei” (ediţia a VIII-a) des-
făşurat la Sala Mare a Tea-
trului „Mihai Eminescu”

din Botoşani.
Coordonaţi de dna prof.

Simona Aiacoboaie, mem-
brii trupei „Enjoy”  (Aiaco-
boaie Sabrina, Tărnăuceanu

Andreea, Caraene Andreea,
Cojocariu Alexandra, Fetcu
Bianca, Străteanu Diana,
Carp Bejenaru Andreea,
Cociu Larisa, Ioniţă Sanda,

Motoc Ana-Maria) au evo-
luat în cadrul secţiunii de
dans modern, la categoria
Cadeţi (clasele VI, VII,
VIII) – VARSITY.

Prestaţia acestora a fost
analizată de un juriu de spe-
cialitate, format din Bog-
dan Boantă, dansator în
Baletul „Edy Stancu”, Kidu
SoulVibe, dansator inde-
pendent (Bistriţa) şi Mihae-
la Nistorică, actor indepen-
dent (Botoşani).

Cei trei juraţi au fost
impresionaţi de dansul rit-
mat şi plin de energie efec-
tuat de cei 10 copilaşi, drept
pentru care au decis să-i
premieze cu a treia treaptă a
podiumului.

În final, membrii forma-
ţiei s-au declarat extrem de
entuziasmaţi şi încântaţi de
reuşita lor. „Sunt foarte
fericită! A fost o experienţă
de neuitat! Mulţumim foar-

te mult pentru acest pre-
miu! Înseamnă foarte mult
pentru mine şi echipa mea,
având în vedere că am par-
ticipat pentru prima dată la
un astfel de concurs! ” a
declarat Sabrina Aiacoboa-
ie.

Concursul a fost organi-
zat de Clubul Sportiv Pro
Dance şi Şcoala Populară de
Arte Botoşani şi a avut drept
scop stimularea, lansarea,
promovarea tinerilor cu
înclinaţii artistice în comu-
nitatea locală, naţională,
mass-media, precum şi evi-
denţierea talentului coordo-
natorilor, ce doresc să devi-
nă cunoscuţi promovând
mişcarea coregrafică de
scenă. În competiţie au evo-
luat 63 de trupe de dans, din
judeţele Botoşani, Suceava,
Iaşi, Vaslui, Neamţ, Galaţi,
Prahova şi Braşov.

(G.T.)

Bianca-Elena Batâr,
absolventă a Şcolii Gimna-
ziale „Mihail Sadoveanu”
din Dumbrăviţa a fost mereu
în atenţia profesorilor şi
colegilor, prin rezultatele
deosebite obţinute în proce-
sul învăţării.

Pe parcursul celor 8 ani
de studiu, Bianca s-a remar-
cat nu doar printr-o perma-
nentă preocupare pentru
obţinerea unor rezultate
foarte bune la învăţătură, ci
şi printr-o consecventă
dorinţă de aprofundare şi
perfecţionare, prin participa-
rea la diferite competiţii şco-
lare locale, naţionale şi
internaţionale.

An de an a reuşit să-şi
facă mândri dascălii şi părin-
ţii, adăugând în palmares
premii, diplome şi distincţii
care scot la iveală nu numai
o muncă asiduă, ci şi o
pasiune catalizatoare către
performanţă. 

În fiecare etapă şcolară,
începând cu clasa I şi termi-
nând cu clasa a VIII-a, Bian-
ca a reuşit performanţa de a
se clasa numai pe locul I. 

Întâlnirea cu olimpiadele
şi concursurile şcolare a
avut-o încă din clasa a II-a,
când a participat pentru
prima dată la Concursul

Naţional „Cărticica mea de
suflet” - Şcoala Brâncove-
nească, Constanţa, unde a
reuşit să obţină Premiul al
III-lea. 

A urmat apoi Premiul I la
concursul „Sadoveniana” –
Şcoala Dumbrăviţa, Califi-
cativul „Foarte bine” obţinut
la concursul „Cangurul
matematician” organizat de
Fundaţia pentru Integrarea
Europeană, Premiul II la
Concursul de creaţie plastică
„Lumină din lumină” –
Botoşani, Premiul III la
Concursul internaţional
„Muncă şi creaţie” – Sucea-
va, Diplomă specială obţinu-
tă la Concursul Naţional
„Media kinder” – Botoşani.

•Clasa a III-a
- Premiul I - Concursul

„Cartea prietena mea” –
Şcoala Dumbrăviţa;

- Premiul III - Concursul
Naţional de creaţie plastică
„Fantezii şi culoare”, Boto-
şani;

•Clasa a IV-a
- Premiul I - Concursul

literar de creaţie literară şi
platică „Freamătul copilă-
riei” – Botoşani;

- Premiul III - Concursul
de desene „Flori de Toamnă”
– Botoşani;

- Diplomă de onoare pen-

tru participarea la emisiunea
„Kids Land Star” organizat
de Iulius Mall Suceava;

•Clasa a V-a
- Diplomă de onoare ofe-

rită de Lt. Colonel Ţipişcă
Radu;

•Clasa a VI-a
- Dilpomă de excelenţă

pentru talent , expresivitate
şi originalitate artistică
–Botoşani;

•Clasa a VII-a
- Premiul special pentru

interpretare la Proiectul
naţional cu participare inter-
naţională „Creangă…la el
acasă” – Târgu Neamţ;

- Diplomă de felicitare
pentru rezultatele deosebite
în cadrul activităţilor artisti-
ce oferită de domnul primar
ing. Romică Magopeţ; 

- Menţiunea I Concursul
de creaţie literară cu partici-
pare internaţională „Nicoa-
ră” – Botoşani;

- Premiul I - Concursul de
creaţie – interpretare „Bucu-
ria de a fi creştin”- Dorohoi;

- Premiul I - Concursul
judeţean de creaţie – inter-
pretare „Bucuria de a fi creş-
tin”- Iaşi;

- Premiul I - Concursul
Naţional de creaţie – inter-
pretare „Bucuria de a fi creş-
tin”- Bucureşti,

•Clasa a VIII-a 
- Premiul I - Concursul

Naţional cu participare inter-
naţională „Creangă…la el
acasă” – Târgu Neamţ;

- Premiul I - Concursul
Naţional Ionel Teodoreanu;

Pe lângă aceste rezultate
notabile (cele mai importan-
te) Bianca mai deţine un
număr de 75 de diplome,
premii valoroase de care
tânăra elevă ne-a făcut să
fim mândri că şcoala din
Dumbrăviţa a dăruit lumii
elevi serioşi, muncitori şi
perseverenţi.

,,Bianca-Elena Batâr a

demonstrat de-a lungul ani-
lor că olimpiadele şi concur-
surile şcolare sunt o sursă
inepuizabilă de motivaţie
care i-a oferit şansa de a
aprofunda, de a se perfecţio-
na şi de a se afirma în diferi-
te arii disciplinare. 

Implicarea cu seriozitate
în toate activităţile şcolare,
perseverenţa, răbdarea, res-
ponsabilitatea şi numeroase-
le premii obţinute la învăţă-
tură şi la diferite concursuri
şcolare, îi certifică statutul
de elev performant, cu certe
calităţi de afirmare în diferi-
te domenii de activitate. 

Îi doresc să urmeze cu
multă încredere acest drum
al performanţei pentru a
atinge cele mai înalte trepte
ale succesului. Să lupte şi să
muncească pentru visul ei
indiferent de obstacolele şi
provocările care se vor ivi în
cale. MULT SUCCES ÎN
VIAŢĂ!”, a spus doamna
Director Prof. Mariana
Magopeţ. 

Începând cu anul şcolar
2014-2015, Bianca-Elena
Batâr va urma cursurile
Colegiului Naţional „Grigo-
re Ghica” din Dorohoi.

(G.T.)

Premiul III pentru Trupa de dans „Enjoy” de la Şcoala Gimnazială
„Ştefan cel Mare” Ibăneşti la un concurs naţional

Profilul unui elev
performant: Batîr
Bianca-Elena


