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Hramul Bisericii Ortodoxe din Olari,
moment de mare bucurie sufl etească!

Având hramul S� nții Arhangheli Mihail și Gavril, Bi-
serica Ortodoxă din Olari și-a cinstit această zi de mare 
sărbătoare într-un mod deosebit, printr-un moment de 
mare bucurie su� etească, căci cum altfel am putea spune 
când am văzut biserica plină de acești copii frumoși,veniți 
la marea sărbătoare a bisericii.

Astfel, anul aceasta, preotul paroh, împreună cu comu-
nitatea a� liată acestei dragi biserici a comunei, au adus 
cinstire bisericii printr-o sărbătoare a Hramului cum nu 
se poate mai bine gândită, prin implicarea copiilor, care 
reprezintă viitorul comunității.

1 decembrie-Ziua Națională a României

Dragi concetățeni 
din Olari și Sintea Mică, 

în data de 1 decembrie 
vom sărbători

 Ziua Naţională a României
În acest context doresc să vă transmit tutu-

ror un călduros “La Mulţi Ani!” 
1 decembrie este o zi deosebită pentru 

naţiunea română și toţi ar trebui să avem 
su� etele pline de sentimente de iubire. Este 
o zi sfântă a existenţei noastre, ziua Marii 
Uniri, ziua în care am fost “uniţi în cuget 
și- n simţiri”. 
Acest sentiment al apropierii i-a determi-

nat pe înaintași să treacă peste orice ob-
stacole și piedici ale vremurilor și, în ciuda 

opreliștilor de tot felul, au reușit construirea 
României Mari. 
Marea Unire din 1918 a fost și rãmâne o 

pagină sublimã a istoriei. Mãreția ei stã în 
faptul cã desãvârșirea unitãții naționale 
nu este opera niciunui om politic, a ni-
ciunui guvern, a nici unui partid; este 
fapta istoricã a întregii națiuni române, 
realizatã dintr-un elan venit cu putere din 
strãfundurile conștiinței unitãții neamu-
lui, un elan controlat de fruntașii politici, 
pentru a-l cãlăuzi cu inteligențã politicã 
remarcabilã spre țelul dorit.
Niciodată să nu ne renegăm obârșia ci, 

dimpotrivă, să � m mândri că suntem ro-
mâni și că avem o ţară atât de frumoasă 
care se numește România.
Să trăim în pace unii cu alții, să respectăm 

etniile � ecăruia, să promovăm toleranța și 
iubirea față de semenii noștri, să respectăm 
drepturile și  libertățile � ecăruia, să � m des-
chiși cu toată lumea, pentru a avea o Ro-
mânie caracterizată prin respect, toleranță 
și înțelegere între oameni.

La Mulți Ani România!
Primar Răuț Petru

Dragi concetățeni 

Primar 
Răuț petru

24 septembrie
a fost mare spectacol

 la Căminul Cultural din Olari

În data de 24 septembrie 
comuna Olari a a sărbăto-
rit din nou, � ind reeditată 

practic ziua de sărbătoare a 
comunei.

Prin aceasta,  primarul Răuț 
Petru a dorit să readucă în 
prim plan ansamblul comu-
nei noastre -cu toate grupele 
sale- și frumoasele cântece 
populare, anume pentru a 
avea o zi în care comunitatea 
noastră locală să se bucure 
de un frumos spectacol fol-
cloric, deoarece, după cum 
vă amintiți, în data o� cială a 
sărbătorii comunei a fost fur-
tună mare. >>> pag.7
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Hramul Bisericii Ortodoxe din Olari,
moment de mare bucurie sufletească!

Ca în fi ecare an, de Sfi nții 
Arhangheli Mihail și Gavril, Biserica 
Ortodoxă din Olari își serbează Hramul. 
Sărbătoarea, de mare însemnătate pentru 
comunitatea ortodoxă din comună, a adus 
bucurie în inimile tuturor credincioșilor, 
preotul paroh  ofi ciind slujba liturgică după 
toate canoanele bisericești.

Hramul bisericii a reprezentat atât săr-
bătorirea „patronilor” lăcașului de cult cât 
și un moment de bucurie pentru toți 
credincioșii bisericii, bucurie împărtășită 
anul acesta prin programul special pre-
gătit pentru sărbătoare, un program 
prin care biserica s-a umplut de su� ul 
tinereții, grupul de copii reușind să dea 
o notă aparte serbării Hramului Bisericii.

A fost o atmosferă pătrunsă de har, o 
atmosferă a bucuriei, așa cum este și � -
resc într-o zi de asemenea însemnătate 
pentru biserică, imaginile surprinse � ind 
relevante în acest sens.

Putem spune că anul acesta, Biserica Or-
todoxă Olari și-a celebrat Hramul într-un 
mod cum nu se putea mai frumos, ară-
tând prin ceea ce a fost pregătit, că avem 
aici un preot paroh dedicat misiunii sale, 
un preot care, alături de comunitatea 
credincioșilor, reușește de � ecare dată să 
surprindă plăcut prin implicare, punând 
su� et în tot ceea ce face, astfel încât aduce 
mereu Biserica acolo unde-i este locul: în 
inimile tuturor celor care-i calcă pragul!

>>> pag.1

Postul Crăciunului sau Postul Naș-
terii Domnului începe la 15 noiem-
brie și ţine până la 24 decembrie. 
El a fost instituit în secolele IV-V, 
deci mai târziu decât Postul Paște-
lui. Este un post al pocăinţei, fără a 
exista în perioada lui slujbe specia-
le, cum există în perioada Postului 
Paștelui, Canonul Sfântului Andrei 

Criteanul. Noi am obișnuit însă, a 
săvârși  în parohia noastră, în � ecare 
vineri seara Acatistul Mântuitorului 
Iisus Hristos spre folosul nostru du-
hovnicesc și su� etesc.

Postul Căciunului a fost rânduit de 
Biserică pentru pregătirea credin-
cioșilor în vederea întâmpinării ma-
relui Praznic al Nașterii Domnului. 
El ne amintește de postul patriarhi-
lor și a drepţilor din Vechiul Testa-
ment și de postul de 40 de zile al lui 
Moise, pe Muntele Sinai, înaintea 
primirii Decalogului, a celor 10 po-
runci scrise de Dumnezeu pe table 
de piatră.

La început, nu toţi creștinii pos-
teau în același mod și același număr 
de zile. Unii posteau șapte zile, alţii 
șapte săptămâni, unii ţineau un post 
mai aspru, alţii unul mai ușor.

Sinodul local din Constantino-
pol din 1166, sub patriarhul Luca 
Chrysoverghi, a uniformizat durata 
Postului Nașterii Domnului în bi-
sericile ortodoxe, hotărând ca toţi 
credincioșii să postească timp de 
patruzeci de zile, începând cu data 
de 15 noiembrie.

Ca orice post, în primul rând el 
trebuie să reprezinte o abţinere de 
la lucrurile rele care îndepărtează pe 

oameni de Dumnezeu. Din punct de 
vedere al alimentaţiei, Postul Cră-
ciunului este mai ușor faţă de cel al 
Paștelui. 

El este de asprime mijlocie prin 
faptul că are foarte multe dezlegări 
la pește, ulei și vin. Se dă dezlegare 
în toate zilele de sâmbătă și dumini-
că cuprinse între 21 noiembrie și 16 
decembrie, precum și la sărbătorile 
cuprinse în această perioadă. Speci-
� c Postului Crăciunului sunt și co-
lindele noastre tradiţionale care prin 
versul lor ne reamintesc evenimente-
le legate de Nașterea Mântuitorului 
nostru Iisus Hristos. 

Suntem în Postul Nașterii Mântuitorului
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Cum să postim 
ne-a învăţat Mântuitorul Iisus 
Hristos în Evanghelia după Ma-
tei 6,16-18: ,,Când postiţi, nu � ţi  
triști  ca făţarnicii; că ei își smo-
lesc feţele, ca să se arate oamenilor 
că postesc. Adevărat grăiesc vouă, 
și-au luat plata lor. Tu însă, când 
postești, unge capul tău și faţa ta o 
spală, ca să nu te arăţi oamenilor 
că postești, ci Tatălui Tău care este 
în ascuns, și Tatăl Tău, Care vede 
în ascuns, îţi va răsplăti ţie”.

Postul Crăciunului îmbină po-
căinţa cu milostenia și fapta cea 
bună, la care ne îndeamnă Evan-
ghelia ce ne relatează pilda  Sama-
rineanului milostiv.

Este o perioadă de pregătire du-
hovnicească, pentru a primi în 
noi, în peștera trupului nostru și 
în ieslea su� etului nostru, pe Iisus 
Hristos, Care vine în lume, se face 
om, pentru ca pe om să-l îndum-
nezeiască.

Catavasia spune:,,Hristos se naș-
te, slăviţi-L! Hristos din Ceruri, 
întâmpinaţi-L! Hristos pe pământ, 
înălţaţi-vă!” Hristos coboară din 
cer, vrea să ne lumineze viaţa și să 
ne ridice la viaţa duhovnicească, 
cerească.

Prin sărbătoarea foarte popula-
ră din timpul acestui post Sfântul 
Ierarh Nicolae, care a trăit în se-
colul al IV-lea vedem grija faţă de 
apărarea ortodoxiei, îmbinată cu 
grija faţă de săraci, orfani, oameni 
necăjiţi, însinguraţi și înfriguraţi. 
Înţelegem că în această perioadă 
trebuie să facem  milostenie ca și 
Sfântul Ierarh Nicolae, dăruind 
altora, ca semn al iubirii frăţești, 
daruri spirituale și daruri materia-
le după putinţă. Când primești un 
dar material ţi se umple inima, iar 
când dăruiești cu bucurie și sme-
renie, ţi se umple inima de prezen-
ţa lui Dumnezeu cel milostiv.

Să ne rugăm lui Dumnezeu a de-
veni � ecare din  noi  un Bethleem 
s� nţit, un loc în care să poată veni 
Iisus Hristos Mântuitorul.

Să ne ajute Bunul Dumnezeu 
să înţelegem această perioadă de 
post nu ca pe o perioadă de opre-
liști sau restricţii, ci ca timp de 
sporire în evlavie și dărnicie.

Măritul Praznic al Nașterii Dom-
nului nostru Iisus Hristos  să aducă 
în su� etele tuturor împlinirea me-
sajului îngeresc: ,,Mărire întru cei 
de sus lui Dumnezeu, pe pământ 
pace, între oameni bunăvoire.”

S u n t e m  î n  P o s t u l 
N a ș t e r i i  M â n t u i t o r u l u i

Hramul Bisericii Ortodoxe din Olari,
moment de mare bucurie sufl etească!
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-A trecut 1 an din acest mandat de 
primar al comunei Olari. Ce credeți 
că ați adus nou în administrația lo-
cală?

-În primul rând, un alt mod de gândi-
re și de realizare a actului administra-
tiv. Fără lucruri făcute „pe genunchi”, 
fără cheltuieli ce nu pot �  acoperite 
din surse bugetare clar prestabilite, 
� ecare pas pe care-l facem este cal-
culat și bine fundamentat economic. 
Suntem în Uniunea Europeană și tre-
buie să avem și mentalitate europea-
nă, ceea ce înseamnă predictibilitate, 
stabilitate, ancorare în realitățile eco-
nomice și implicit proiecte viabile și 
sustenabile pentru comună, cu impact 
real în îmbunătățirea condițiilor de 
urbanism ale comunității noastre lo-
cale. Cu toții trebuie să gândim astfel, 
să � m realiști în tot ceea ce întreprin-
dem și să gândim pozitiv, pentru a 
avea certitudinea unui viitor mai bun.

De asemenea, cred că am și arătat 
prin întreaga mea activitate că azi la 
Primărie există o transparență tota-
lă în actul administrativ, că Primăria 
este deschisă pentru orice cetățean și 
că modul de administrare al comunei 
este unul onest, care vine în întâmpi-
narea rezolvării problemelor cu care 
se confruntă comunitatea noastră lo-
cală. Pe parcursul acestui prim an al 
mandatului meu pot spune, privind 
în urmă, că am reușit să scoatem co-
muna din faliment și să echilibrăm 
adminsitrarea comunei sub forma ra-
portului dintre venituri și plăți.

Este foarte importantă această pre-
cizare deoarece când am fost inves-
tit în funcția de primar, am gândit un 
plan pe termen scurt, mediu și lung, 
al principalelor lucruri care ar trebui 
realizate prioritar în comună. Ne-am 
confruntat însă cu situația că am pre-
luat Primăria cu datorii imense, ur-
marea inevitabilă � ind proprirea con-
turilor comunei sub forma executării 
silite a Primărie ca urmare a datorii-
lor cumulate.

Preluarea administrației cu aceste 
datorii a însemnat pentru noi o re-
vizuire totală a planului de moderni-
zare a comunei pe care îl aveam pre-
gătit, în sensul că, la fel ca orice bun 
gospodar, pentru a putea pune cără-
midă peste cărămidă, trebuia înain-
te de toate să achităm datoriile. Acest 
lucru l-am și făcut, în prezent comu-
na Olari nu mai are conturile propri-
te, am ieșit din procedura de executa-
re silită și ne putem gândi la ce vom 
face pentru viitor.

Aș putea spune că din punct de vede-
re administrativ acest prim an al meu 
ca  primar a însemnat pentru comu-

nă echilibrarea bugetului de venituri 
și cheltuieli și așezarea administrației 
locale pe un făgaș normal, pentru a 
putea merge pe mai departe într-o 
direcție corectă din punct de vedere 
al dezvoltării și modernizării.

-Mai exact, la ce vă referiți când 
discutați despre echilibrarea buge-
tului comunei?

-În primulrând la plata datorii-
lor pe care le avea comuna când am 
preluat funcția de primar. Mai pre-
cis, datorii cumulate echivalent al  
237.000 EURO, care dacă le soco-
tim la cursul de azi reprezintă  apro-
ximativ 1.102.050 LEI. O sumă imen-
să pe care a trebuit să o plătim și să o 
reeșalonăm, � indcă am avut conturi-
le blocate. Nu a fost ușor să ieșim din 
această situație, dar am reușit. Cum? 
Sacri� când investițiile pe care le 
aveam în plan, dar cetățenii trebuie să 
știe că nu a fost altă soluție. Gândiți-
vă că doar la electricitate nu s-a plă-
tit nimic din 2014 până am venit eu 
la Primărie. Cu astfel de situații m-am 
confruntat, dar, împreună cu angajații 
Primăriei și cu sprijinul Consiliului 
Local, am ieșit la liman și acum pu-
tem să mergem mai departe. Gândiți-
vă doar ce am �  putut face cu acești 
bani dacă nu aveam datorii? Multe lu-
cruri bune pentru comună, dar în loc 
să asfaltăm străzi, să amenajăm tro-
tuare, podețe, să modernizăm ilumi-
natul public, câte și mai câte, a trebu-
it să plătim datoriile. Toate planurile 
s-au dat peste cap din cauza acestor 
datorii cu care m-am trezit când am 
ajuns primar, fapte constatate și de că-
tre Curtea de Conturi, care, în urma 
controlului efectuat ne-a pus în vede-
re să luăm o serie de măsuri, una din-
tre aceste măsuri � ind și chemarea în 
onstanță a fostului primar pentru re-
cuperarea unor prejudicii constatate, 
lucru pe care l-am și făcut.

- Credeți că cetățenii apreciază că 
ați reușit stabilizarea comunei din 
punct de vedere administrativ?

- Consider că orice om de bună 
credință vede că în comuna Olari lu-
crurile au început să meargă în direcția 
cea bună. Nu se stă, ci se muncește 
pentru rezolvarea zi de zi a proble-
melor comunității locale. Comu-
na a ieșit din insolvență, s-au plă-
tit și reeșalonat datoriile imense din 
urmă, s-au inițiat o serie de proiecte 
depuse pentru � nanțare, am impus o 
linie în administrarea comunei pen-
tru cetățean și în favoarea acestuia, 
și la fel ca toți concetățenii mei do-
resc să văd comuna tot mai prospe-
ră. Sunt motive care mă fac să cred 
că am sprijinul cetățenilor din Olari 

și Sintea Mică pentru a lupta pen-
tru interesele comunei noastre. Eu 
sunt deschis la orice sugestie venită 
din partea cetățenilor, aplec urechea 
de � ecare dată la ce-mi spun ei și le 
stau oricând la dispoziție pentru ori-
ce clari� care pe care mi-o cer. Dacă 
sunt primar este datorită votului oa-
menilor din Olari și Sintea Mică. 
N-am uitat, și nu voi uita niciodată 
acest lucru. Ca și toți ceilalți, doresc 
doar binele comunei, și fac tot ceea 
ce-mi stă în putință pentru acest de-
ziderat. 

-Ați vorbit depre inițierea unor 
proiecte. La ce vă referiți?

- Eu, când am decis să candidez 
pentru funcția de primar al comunei 
Olari, am făcut-o pentru că am dorit 
să văd o schimbare în bine pentru co-
mună. Așa cum am spus anterior: o 
schimbare în modul de a gândi și pri-
vi viitorul comunei, o schimbare în 
modul de a ne administra comuna, o 
schimbare în modul de a privi lucru-
rile sub forma proiectelor necesare și 
utile comunității noastre locale.

Chiar dacă am avut situația grea a 
datoriilor restante, avem depuse la 
Ministerul Dezvoltării o serie de pro-
iecte, unele dintre acestea ne-au fost 
aprobate pentru � nanțare, iar alte-
le ne-au fost respinse din motive pe 
care, sincer să � u, nu le cunosc.

Astfel, la capitolul proiecte respin-
se, mă refer la proiectul depus de 
noi pentru a solicita � nanțare pentru 
amenajarea drumurilor, a canaliză-
rii, șanțurilor și trotuarelor din Olari, 
proiect care nu ne-a fost aprobat, fără 
a �  măcar înștiințați de motiv. Anunț 
însă cetățenii că vom căuta alte surse 
de � nanțare pentru aceste lucrări pe 
care doresc să le văd realizate în Olari.

La capitolul proiecte aprobate, s-a 
primit acceptul de � nanțare al pro-
iectului depus la Ministerul Dezvol-
tării pentru asfaltarea de străzi în 
Sintea Mică și realizarea rețelei de 
apă tot la Sintea Mică. Cu acest pro-
iect suntem în diverse faze procedu-
rale pentru ca la anul să putem înce-
pe lucrările de execuție.

Apropo de aceste faze legale proce-
durale pe care suntem nevoiți să le 
parcurgem pentru � ecare proiect, bi-
rocrația și procedurile greoaie prevă-
zute prin legislația actuală reprezin-
tă un obstacol în punerea rapidă în 
aplicare a proiectelor de investiții pu-
blice, ceea ce duce la întârzieri dato-
rită pașilor procedurali care trebuie 
realizați până la începerea efectivă a 
lucrărlor. Sunt probleme reale cu care 
ne confruntăm ca și administrație și pe 
care toată lumea trebuie să le cunoas-
că, � indcă nu-mi place să aud cum își 
dau cu părerea unii sau alții care habar 
n-au ce înseamnă legislație, proce-
duri pe fonduri, licitații publice etc, 
dar sunt sfătoși și critică doar așa să 
se a� e-n treabă. Le transmit acestora 
că eu, ca și primar, știu ce am de făcut 

pentru asigurarea unei administarții 
corecte, nu ca alții care au înglobat 
comuna în datorii. Iar la acest capi-
tol, le mulțumesc consilierilor locali 
� indcă aprobă proiectele noastre și 
nu blochează adminstrarea comunei, 
precum și angajaților Primăriei, pe 
care-i consider colegii mei și împreu-
nă cu care doresc să � m o echipă pen-
tru comuna Olari. Fără vrajbă, fără 
răutăți, între noi trebuie să � e doar 
colegialitate, ceea ce se traduce prin 
respect reciproc și responsabilitatea 
� ecăruie de ași îndeplini atribuțiile 
în scopul derulării unei administarții 
cu rezultate concrete, transparentă 
și aplecată înspre nevoile cetățenilor 
noștri din Olari și Sintea Mică.

Tot la capitolul proiecte, avem în 
plan construirea unei capele la Olari-
cu � nanțare de la Consiliul Județean 
Arad-și o capelă la Sintea Mică-pro-
iect pe care-l depunem pe fonduri 
europene, prin AFIR.

De asemenea, dorim reabilitarea că-
minelor culturale din Olari și Sintea 
Mică, amenajarea unui parc frumos la 
Olari, precum și renovarea celor 3 clă-
diri ale școlii din comună( 2 clădiri în 
Olari și 1 clădire în Sintea Mică), dar 
cu privire la aceste clădiri ale școlii 
avem reale probleme, deoarece nu au 
rezolvată situația juridică, motiv pen-
tru care am și început demersurile ne-
cesare reglementării acestei situații de 
fapt cu care ne confruntăm în prezent.

-Aveți contestatari față de modul 
cum administrați comuna?

-Sunt și unii care au câte ceva de co-
mentat, dar acest lucru mi l-am asu-
mat atunci când am canditat pentru 
funcția de primar. Și chiar dacă am 
mai spus-o, vreau să întăresc acest lu-
cru, eu am canditat  pentru primar al 
comunei Olari doar din dragoste pen-
tru comuna mea și � indcă am dorit 
să mă implic în dezvoltarea comunei, 
știind de la bun început că pot face 
acest lucru. După ce am fost ales pri-
mar, nu mai am timp liber, răspund în 
mod direct de o sumedenie de lucruri, 
trebuie să � u atent la � ecare prevede-
re legislativă, să � u în permanență la 
curent cu toate proiectele oportune 
ce apar pentru comună, ba mai și mă 
mai cert cu unul sau altul ce vine să 
bage „bețe-n roate” cum se spune, 
doar � indcă are ceva interes politic 
sau personal. 

„O adminsitrație onestă și corectă,
pentru progresul comunei OLari”
De vorbă cu primarul Răuț Petru

Primar
Răuț Petru

>>> pag. 5
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„O adminsitrație onestă și corectă,
pentru progresul comunei OLari”
De vorbă cu primarul Răuț Petru

Acum am de lu-
cru de 10 ori mai mult ca înainte, nu 
mai am atâta timp pentru familie ca 
înainte și mai mă lovesc și de tot fe-
lul de situații neplăcute. Ce am avut 
de câștigat? Nimic. Am făcut-o pen-
tru comuna Olari, � indcă vreau să 
progresăm ca și comună, ca și comu-
nitate, iar ca înainte nu se mai putea.
Dovada, datoriile pe care le-am găsit 
la Primărie. Asta trebuie să înțeleagă 
toți cetățenii din Olari și Sintea Mică: 
au în mine un primar devotat comu-
nei, nu interesului personal sau mai 
știu eu ce inventează unii sau alții. 
Tocmai aceia sunt cei care au interese 
acscunse, nu eu, care muncesc pentru 
comună, arătând că îmi pasă de binele 
comunei Olari. Probabil că dacă aș sta 
toată ziua pe la birturi, sau aș sta doar 
în chefuri și povești, mulți dintre cei 
care comentează la adresa mea s-ar 
suci și m-ar vorbi numai de bine. Din 
păcate pentru ei, acesta nu-i felul meu 
de-a � . Eu sunt primar ca să muncesc 
pentru comună, fac acest lucru cu res-
ponsabilitate și obligație față de votul 
obținut de la cetățeni și mă preocup 
de a administra comuna Olari cât mai 
bine. Repet, nu pe povești, invenții 
sau minciuni, ci la concret, pe baza 
realității economice.

-Pe mai departe, ce urmează?
-Muncă, muncă și iar muncă. Am re-

solvat situația datoriilor restante, am 
deblocat conturile comunei și putem 
să ne gândim la căutarea de soluții 
pentru a întocmi proiecte prin care să 
aducem investiții în comună. Nu de 
ieri pe azi. Să privim lucrurile cu se-
riozitate, să nu � m visători. Povestea 
cu „va curge numai lapte și miere” o 
lăsăm pentru cei „slabi de înger”. To-
tul necesită timp și o  bună pregătire a 
� ecărui pas pe care-l facem. Mergem 
înainte! Așa trebuie să privim lucruri-
le pentru a avea rezultate, iar din acest 
punct de vedere, rea� rm cetățenilor 

din Sintea Mică  și Olari că mă voi 
implica 100% pentru a ne administra 
comuna și a progresa ca și comunitate 
locală.

-La � nal, doriți să tranmiteți ceva 
locuitorilor din Olari și Sintea Mică?

-Ei sunt cei care m-au ales primar, 
pentru ei muncesc, în fața lor răspund 
pentru realizările sau nerealizările 
mele, deci cum să nu le trasmint câte-
va gânduri la � nalul acestui interviu? 
În primul rând vă salut pe toți și vă 
spun că sunt primarul tuturor, adică și 
a celor care m-au votat și a celor care 
mă contestă, deoarece așa trebuie să 
� e, aceasta este normalitate într-o so-
cietate corectă și așa vreau să � e și la 
noi. Înainte de toate sunt cetățean al 
comunei și abia apoi primar, iar pentru 
a putea merge înainte pe cale cea bună, 
indiferent de resentimente, trebuie să 
înțelegem că suntem împreună pentru 
binele comunei Olari, că trebuie să � m 
o familie, chiar dacă avem divergențe 
sau opinii diferite trebuie să găsim 
înțelegere, să vrem să găsim punctul 
comun în discuții, iar acest punct tre-
buie să � e binele comunei Olari. Exact 
ca într-o familie: avem același drum! 
Progresul comunei Olari! Să nu uităm 
niciodată acest lucru, � indcă acesta 
este adevărul pe care trebuie să ni-l 
asumăm, nu să-l denaturăm după cum 
i-ar place unuia sau altuia. 

Vă transmit multă sănătate și să ne 
întîlnim cu bine și cu bucurie pe stră-
zile din comuna noastră, întărindu-vă 
încă o dată faptul că oricare cetățen al 
comunei poate veni oricând la Pri-
mărie, să mă întrebe orice dorește, 
deoarece eu, ca și primar nu am ni-
mic de ascuns, ci dimpotrivă, decât să 
aveți îndoieli sau să aplecați urechea 
la spusele unui sau altuia, mai bine 
mă întrebați pe mine, � indcă de ace-
ea m-ați ales primar. Unitatea și buna 
înțelegere trebuie să � e caracteristica 
comunității noastre.

Se extinde iluminatul public 
în zona cimitirului din Olari

Luna aceasta s-a trecut la extinderea ilumintului pu-
blic în zona cimitirului din Olari, în acest sens � ind 
deja montați 3 noi stîlpi de electricitate. Lucrările sunt 
în execuție, � ind o investiție solicitată de către cetățeni.

Lucrări de pietruire la Sintea Mică
S-a lucrat la pietruirea străzii de le-

gătură de la marginea localității Sintea 
Mică, lucrare mai mult decât necesară 
pentru facilitarea deplasării în această 
zonă marginală, astfel încât, după � -
nalizarea pietruirii, strada să � e prac-
ticabilă indiferent de condițiile vremii, 
mai ales că vine iarna.

Lucrări de curățenie în comună
Pe linia asigurării curățeniei în comună, luna aceasta s-au derulat ample 

acțiuni de ecologizare a unor zone care erau pline de gunoaie. Este vorba 
despre curățarea gropii de la Axente, locație unde până acum erau aruncate 
tot felul de resturi menajere și diverse gunoaie.

De asemenea, cu privire la modul de gestionare a gunoaielor, am fost 
informați că cele rezultate din resturi vegetale pot �  aruncate în spate la 
Câmpinești, iar cele rezultate din moloz la groapa de la Homocoș.

Comuna este pregătită
 pentru sezonul rece

Din  punct de  vedere  al adminis-
trației locale, vă informăm că acți-
unile de asigurare a curățeniei dome-
niului public se desfășoară conform 
gra� cului prevăzut, � ind depuse 
toate eforturile necesare pentru a 
avea comuna pregătită pentru sezo-
nul rece. 

Astfel, au fost deja asigurate condi-
țiile pentru încălzirea școlilor și a 

celorlalte instituții ale comunei. 
De asemenea, s-au identi� cat utila-

jele necesare pentru asigurarea des-
zăpezirii în cazul în care va �  nece-
sar. În acest sens, pe lângă utilajele 
din dotare s-au stabilit parteneriate 
pentru ca în caz de urgență să se 
poată pune la dispoziție utilaje su-
plimentare în vederea deszăpezirii.

Primăria Olari

PENTRU ELIBERAREA ATESTATULUI DE PRODUCATOR
 CEREREA SE DEPUNE CU 5 ZILE INAINTE DE EMITEREA LUI, 

CONFORM LEGII 145/2014, ART. 8, ALIN. 3.
Compartimentul   Agricol, Primăria Olari            

Primăria Olari vă informează

Am intrat în anotimpul toamnei, când toți 
cetățenii comunei trebuie să ia în considerare 
câteva activități de sezon:

- curățenia șanțurilor – decolmatarea, tre-
buie să � e privită cu seriozitate de către � ecare 
locuitor al comunei, pentru prevenirea posibi-
lelor inundații. 

- de asemenea, rugăm cetățenii să facă 
curățenie în fața caselor și să adune frunzele 

căzute
- atenție la veri� carea sobelor și a hornurilor, 

acțiune ce trebuie făcută de � ecare proprietar 
de casă (imobil) din comună, pentru că ne 
apropiem de sezonul rece și trebuie avut grijă 
pentru prevenirea incendiilor ce pot apărea din 
neglijența veri� cării sistemelor de încălzire pe 
care le folosește � ecare cetățean

Primăria Comunei Olari

Atenție la preocupările de toamnă!

>>> pag. 4
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De vorbă cu doamnul director
Moise Neamț

- Ați fost desemnat noul director al 
Școlii din Olari. Câteva cuvinte despre 
dumneavoastră? 

 -  Am fost numit director al Școlii Gim-
naziale Olari începând cu 01.09.2017 în 
urma promovării concursului pentru 
ocuparea funcției de director desfășurat 
în luna iulie a acestui an.

Sunt absolvent al Universității de Vest 
din Timișoara, promoția 1992 cu speci-
alizările matematică și � zică, absolvent 
de master la Universitatea de Vest din 
Timișoara în specialitatea matematică 
didactică.

Am obținut gradul didactic1 în anul 
2008 în specialitatea matematică și am 
o vechime în învățământ de 25 ani, din 
care 16 în funcție de conducere.

Sunt membru al Corpului Național de 
experți în management educațional din 
anul 2012.

 - Cum vedeți învățământul din Olari? 
Cu ce gânduri ați pornit în această mi-
siune de director de școală? 

- Învățământul în Olari, la Școala Gim-
nazială Olari este un învățământ de ca-
litate. În ciuda scăderii interesului pen-
tru educație la nivel național, reușim să 
avem elevi care își continuă studiile în 
licee de prestigiu din Arad : Colegiul 
Național Elena Ghiba Birta, Colegiul 
Vasile Goldiș, Colegiul Preparandia Di-
mitrie Țichindeal, Colegiul Economic, 
Colegiul Csiky Gergely, etc.

Pentru viitor ne dorim în primul rând 
să menținem o școală de calitate accesi-

bilă tuturor elevilor, sa păstrăm tradițiile 
și cultura etniilor care conviețuiesc în 
localitate ( români, maghiari, slovaci, 
rromi)

- Cum priviți relațiile cu cadrele di-
dactice?

- Relațiile în cadrul colectivului școlii 
sunt de colaborare, suntem un colectiv 
restrâns, ne sprijinim și ne ajutăm reci-
proc

-Care este colaborarea cu adminis-
trația locală? 

- Colaborarea cu administrația locală 
este în parametrii normali. Așteptările 
noastre sunt pe măsura posibilităților ( 
numărul locuitorilor comunei � ind re-
lativ mic și bugetul este pe măsură), mi-
nunile le lăsăm în seama lui Dumnezeu.

- Ce sfaturi ați da elevilor și părinților 
acestora? 

- Le-aș recomanda părinților să asigu-
re frecvența zilnică a copiilor la școală și 
grădiniță, să mențină o permanentă le-
gătură cu școala pentru a putea împreu-
nă corecta în timp util lacunele apărute 
și un eventual comportament nesănătos 
al elevilor.

- Ce părere aveți despre activitățile 
extracurriculare? 

- Activitățile extracurriculare fac par-
te din viața școlii, � indu-le dedicate zile 
cu tematică speci� că ( Ziua educației, 
Halloween, Ziua copilului, Ziua 
internațională a francofoniei, săptămâ-
na ”școala altfel – să știi mai multe , să � i 
mai bun!” ). De asemenea mai organi-
zăm serbări școlare și manifestații cul-
turale cu prilejul sărbătorilor religioase 
importante, a zilelor cu speci� c național 
, a sfârșitului de an școlar și cu ocazia 
omagierii diferitelor personalități.

- În încheiere un mesaj pentru 
cetățenii comunei?

- Școala a fost și trebuie să rămână un 
reper important în comunitat , educația 
� ind o condiție necesară dezvoltării 
societății. 

Director
Moise Neamț

Potrivit art. 2  din legea nr 248/ 
2015 privind stimularea partici-
pării în învățământul preșcolar 
a copiilor provenind din familii 
defavorizate, stimulentele educa-
ţionale se acordă copiilor din fa-
milii defavorizate în condiţiile în 
care sunt îndeplinite, cumulativ, 
următoarele criterii:

a) copilul este înscris într-o 
unitate de învăţământ preșcolar, 
conform Legii educaţiei naţiona-
le nr. 1/2011, cu modi� cările și 
completările ulterioare.

b) venitul lunar pe membru de 
familie este de până la de două ori 
nivelul venitului minim garantat 
pentru o persoană singură, pre-
văzut de Legea nr. 416/2001 pri-
vind venitul minim garantat, cu 
modi� cările și completările ulte-
rioare ( adică de maxim 284 lei / 
membru de familie).

Referitor la modul de calcul a 
venitului net lunar pe membru 
de familie, art. 10  alineat (1) din 
legea nr 248/2015sunt prevăzute  
următoarele: ”La stabilirea veni-
tului net lunar pe membru de fa-
milie, prevăzut la art. 2 lit. b) din 
lege, se iau în considerare toa-
te veniturile impozabile și neim-
pozabile prevăzute de Legea nr. 
227/2015 privind Codul � scal, 
cu modi� cările și completările 
ulterioare, inclusiv cele rezulta-
te din obligaţiile legale de între-
ţinere faţă de copii și/sau faţă de 
părinţi, pe care membrii aceste-
ia le-au realizat în luna anterioa-
ră solicitării stimulentului edu-
caţional.

Nu intră în calculul venitu-
lui net lunar pe membru de fa-
milie următoarele: alocația de 
stat pentru copii, sumele pri-
mite cu titlul de prestații socia-
le în baza legii nr 448/2006, aju-
torul social acordat în baza Legii 
nr 416/2001 și ajutorul pentru 
încălzirea locuinței, ajutoare-
le de stat, bursele elevilor sau 
studenților, sumele primite din 
activitatea de zilier,  sumele pri-
mite ca urmare a participării la 
programe de formare profesio-
nală dacă nu au titlu de venituri 
salariale și sumele primite cu ti-
tlu de ajutor temporar sau cu ti-
tlu de ajutor de urgență. 

Solicitarea de acordare a aces-
tui stimulent se depune la Ser-
viciul Asistența Socială oricând 
pe parcursul anului școlar, tiche-
tul social pentru grădiniță acor-

dându-se de la data cererii con-
form Dispozitiei Primarului de 
admitere a solicitării, cu condiția 
ca preșcolarul/ preșcolarii să 
frecventeze zilnic cursurile 
grădiniței. 

Părintele care solicită acordarea 
tichetului social pentru grădiniță 
va prezenta la Serviciul Asistența 
Socială următoarele documente:

•DOCUMENT DOVEDITOR 
AL ÎNSCRIERII COPILULUI 
LA GRĂDINIȚĂ- original- emis 
de secretariatul școlii de care 
aparține grădinița.

•DOCUMENTE DE IDENTI-
TATE ALE PĂRINȚILOR – ori-
ginal și copii

•LIVRET DE FAMILIE ȘI CER-
TIFICATE DE NAȘTERE ALE 
TUTUROR COPIILOR DIN FA-
MILIE.- originale și copii

•ADEVERINȚĂ DE LA LO-
CUL DE MUNCĂ CU VENI-
TUL NET DIN LUNA ANTERI-
OARĂ, INCLUSIV VALOAREA 
BONURILOR DE MASĂ. 

•ADEVERINȚĂ DE VENIT 
DE LA ANAF pentru persoane-
le fără loc de muncă 

•CUPOANE ALOCAȚIE DE 
STAT PENTRU COPII SAU 
EXTRASE DE CONT CU 
ALOCAȚIILE AFERENTE LU-
NII TRECUTE

•CUPON VENIT MINIM GA-
RANTAT, dacă este cazul

•CUPON ALOCAȚIA DE SUS-
ȚINERE A FAMILIEI, daca este 
cazul,

- CUPON INDEMNIZATIE 
DE HANDICAP, dacă este cazul.

- CUPON PENSIE, dacă este 
cazul.

•ÎN CAZUL ÎN CARE COPI-
LUL SE AFLĂ ÎN PLASAMENT 
FAMILIAL- SUNT NECESA-
RE ACTELE DE IDENTITATE 
ALE COPILULUI ȘI ALE FAMI-
LIEI DE PLASAMENT ȘI VENI-
TURILE FAMILIEI DE PLASA-
MENT.

Menționăm că restul formula-
relor vor  �  completate de soli-
citant la  biroul Seviciului Social. 

Primăria
 Comunei Olari

D e s p r e  a c o r d a r e a 
t i c h e t e l o r  s o c i a l e 

p e n t r u  g r ă d i n i ț ă

Unitatea Administrativ Teritoriala comuna Olari ,
jud.Arad cu sediul in com.Olari,nr.315, jud.Arad 

 informeaza ,inceperea lucrarilor de inregistrare sistematica a imobilelor  
pe sectoarele cadastrale  cu nr; 2,3,4,8,14 si 15,potrivit Ordin nr.1414/2017

Acte necesare in vederea intocmirii dosarului
 privind inregistrarea sistematica a imobilelor

  in unitatea administrativ teritoriala Olari, jud.Arad   sunt urmatoarele;
-  Titlu Proprietate- copie

- Contract vanzare cumparare -Legalizat
- Act de Donatie -Legalizat
- Act Mostenire-Legalizat
-Act de Partaj – Legalizat

-Certi� catde:nastare,casatorie,deces-copie  
-   Copie buletin  de identitate/carte de identitate

Compartimentul   Agricol, Primăria Olari            

Primăria Olari vă informează
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24 septembrie
a fost mare spectacol

 la Căminul Cultural din Olari
Spectacolul orga-

nizată așadar duminică 24 septem-
brie a reușit să surprindă pe toată 
lumea prin organizare, dar și prin 
programul propus, când pe scena 
căminului cultural din Olari au 
urcat ansambluri și interpreți de 
muzică populară unul mai cunos-
cut decât altul, prezentatoare � ind 
nimeni alta decât Nicoleta Pavel 
de la TV Arad, căci spectacolul a și 
fost înregistrat de TV Arad.

Despre toate acestea, prima-
rul  Răuț Petru ne-a declarat: „A 
fost o zi special pregătită pen-
tru concetățenii mei din Olari și 
Sintea Mică. Am dorit să avem 
reprezentații folclorice cu par-
ticiparea formațiilor noastre de 
dansuri, dar și în compania unor 
interpreți de muzică populară! 
Sper din toată inima că toți cei 
prezenți s-au simțit bine, s-au 
bucurat de ceea ce a fost pregătit 
pentru această zi, o zi prin care 

am dorit să reedităm ziua de 
spectacolpe care o aveam inițial 
programată în cadrul sărbătorii 
comunei și care nu a mai putut 
avea loc din cauza furtunii de 
atunci. Consider că programul a 
diversi� cat pentru toată lumea, 
m-am străduit să � e așa și sper 
că tuturor le-a plăcut. Doresc să 
mulțumesc celor care s-au im-
plicat în organizare, angajaților 
Primăriei, domnului viceprimar 
Mod Ladislau, consilierilor locali, 
celor care au pus umărul la pregă-
tirea și buna desfășurare a zilei de 
sărbătoare.”

Deschiderea o� cială s-a realizat 
pe scenă, când primarul Răuț Petru, 
alături viceprimarul Mod Ladislau 
și de o� cialitățile invitate, a salutat 
pe cei prezenți, invitându-i pe toți la 
spectacol, distracție și voie bună. 

Cât privește spectacolul folcloric, 
scena a răsunat continuu sub asaltul 
dansatorilor ansamblului și artiștilor 
invitați, iar cântecul popular s-a au-
zit în toată sala căminului cultural.. 

A fost cu adevărat zi de sărbătoa-
re în comună!

Publicul prezent a fost unul nu-
meros, scaunele � ind ocupate în 
totalitate. 

Am putea scrie multe rânduri, 
dar vă lăsăm pe dumneavoastră, 
cititorii noștri, să reintrați în at-

mosfera acelui spectacol, prin 
cele câteva imagini surprinse cu 
această ocazie, scuzându-ne că, 
datorită unor problemre tehnice 
nu am reușit să cuprindem decât 
câteva instantanee de la spectacol 
organizat pe data de 24 septem-
brie la Olari.

>>> pag.1 Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă per-
soanelor singure și familiilor care nu-și permit să plă-
tească cheltuiala cu căldura în timpul sezonului rece, 
iar acordarea acestui ajutor e prevăzută în Ordonanța 
de Urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile 
de protecție socială în perioada sezonului rece.

Ajutorul pentru încălzirea locuinței prevăzut de 
ordonanța de urgență ca măsură de sprijin suportată 
din bugetul de stat se acordă numai familiilor și per-
soanelor singure care nu bene� ciază de alte forme de 
sprijin pentru încălzirea locuinței, acordate în baza 
contractelor de muncă sau altor reglementări speci� ce 
pentru diverse ramuri economice, precum și în baza le-
gii. E important să amintim că sezonul rece reprezintă 
perioada cuprinsă între 1 noiembrie și 31 martie.

Acesta se acorda numai pentru un singur sistem de 
incalzire, acesta � ind cel principal utilizat;

Cine poate bene� cia
de ajutoarele pentru încălzirea locuinţei:

Condiția principală pentru a obține acești bani este 
ca veniturile solicitantului să � e sub anumite niveluri 
stabilite prin ordonanță, astfel:

-în cazul ajutoarelor pentru gaze naturale, energie 
electrică și lemne, cărbuni și combustibili petrolieri, li-
mita maximă a venitului net mediu lunar pe persoană 
(persoana singură sau membrul de familie) trebuie să 
� e, în principiu, de cel mult 615 lei.

Cine depune cererea:
- titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei este:
- proprietarul locuinţei;
- persoana care a înstrăinat locuinţa pe baza unui 

contract cu clauză de întreţinere;
- titularul contractului de închiriere;
- alt membru de familie major și legal împuternicit 

de proprietar/titular de contract de închiriere;
- reprezentant legal pentru persoane singure care 

nu au împlinit 18 ani.
Acte necesare 

pentru depunerea dosarelor: 
- cerere si declaratie pe proprie raspundere (viză 

taxe și impozite, viză fond funciar);Descarca cerere
- copie carte de identitate pentru toti membrii fa-

miliei;
- copie certi� cat de nastere pentru membrii ce nu au 

carte de identitate;
- copie certi� cat de casatorie;
- adeverinta de la Taxe si Impozite/Registru Agricol;
- Adeverinţă de venit cuprinzând salariul net reali-

zat în luna anterioară depunerii cererii (inclusiv valoa-
rea tichetelor de masă)

- Copon pensie în original sau copie (orice tip de 
pensie) din luna anterioară depunerii cererii

- Cupon indemnizaţie de handicap în original sau 
copie din luna anterioară depunerii cererii

- Cupon indemnizaţie de șomaj în original sau copie 
din luna anterioară depunerii cererii

- Cupon indemnizaţie pentru creșterea copilului în 
original sau copie din luna anterioară depunerii cererii 
(copie decizie)

- Cupon alocaţie de stat pt. copii în original sau co-
pie; 

- Adeverinţă școală/facultate prin care să se ateste 
calitatea de elev/student si dacă aceștia bene� ciază 
sau nu de burse

-Cupon alocaţie de susţinere a familiei în original 
sau copie (dacă este cazul)

- Copie după declaraţia de impunere privind venitu-
rile realizate în anul depunerii cererii, în cazul în care 
membri familiei sunt constituiţi în asociaţii familiale 
sau ca persoane � zice autorizate

- Pentru membri familiei care nu realizează venituri 

se va anexa declaraţie pe proprie răspundere însoţită 
de adeverinţă emisă de Direcţia Generală a Finanţelor 
Publice privind venituri impozabile

- copie contract de inchiriere CASA– daca este cazul;
- copie hotarare de divort sau incredintare copil – 

daca este cazul;
- copie hotarare judecatoreasca de� nitiva de incre-

dintare in vederea adoptiei/PLASAMENT – daca este 
cazul;

- hotarare judecatoreasca sau a comisiei generale 
de asistenta sociala si protectia copilului sau hotararea 
judecatoreasca privind masura plasamentului in regim 
de urgenta – daca este cazul;

- hotarare judecatoreasca de instituire a tutelei – 
daca este cazul;

- Cod Gaz – pentru solicitanţii de GAZ
- Adeverinta eliberata de Sociatatea Agricola unde 

aveti terenul arendat 
Lista bunurilor 

ce conduc la excluderea acordării ajutorului 
Bunuri imobile

1. Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de 
domiciliu și a anexelor gospodărești

2. Terenuri de împrejmuire a locuinţei și curtea afe-
rentă și alte terenuri intravilane care depășesc 1.000 
mp în zona urbană și 2.000 mp în zona rurală            

Bunuri mobile*
1Autoturism/autoturisme și/ sau motoci-cletă/ 

motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu ex-
cepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap 
sau destinate transportului acestora sau persoanelor 
dependente precum și pentru uzul persoanelor a� ate 
în zone greu accesibile

2. Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o ve-
chime mai mare de 10 ani

3. Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de ori-
ce fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze

4. Șalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, 
cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor 
care locuiesc în Rezervaţia Biosferei ”Delta Dunării”

5. Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
6. Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moa-

ră de cereale
7. Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje 

de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau 
electric

(*)A� ate în stare de funcţionare
Depozite bancare

1. Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei
Terenuri /animale și/sau păsări

1. Suprafeţe de teren, animale și păsări a căror va-
loare netă de producţie anuală depășește suma de 
1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma 
de 2.500 euro pentru familie

NOTĂ: Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate 
conduce la excluderea acordării ajutorului social / aju-
torului pentru încălzirea locuinţei / alocaţiei pentru 
susţinerea familiei.

Ce obligaţie 
au bene� ciarii ajutoarelor 

- să anunţe la primăria de domiciliu orice modi� care 
intervenită în componenţa familiei sau veniturilor de 

natură a conduce la modi� carea ajutorului acordat.
- modi� cările se anunţă prin depunerea unei noi 

cereri si declaraţii însoţită de actele care atestă modi-
� carea, în termen de 5 zile de la producerea acestora.

Cererile se depun pâna în data de 20 
a � ecărei luni

Primăria Comunei Olari

Începând cu 01.11.2017 
se pot depune cererile 

pentru ajutorul de încalzirea locuinţei 
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„Educația înseamnă a 
învăța să înveți, a învăța 
să trăiești, a învăța să 
gândești liber și critic, a 
învăța să iubești lumea 
și  s-o faci mai umană, a 
învăța să te desăvârșești 
în și prin munca crea-
toare.”- Edgar Faure 
Anul acesta, la instituțiile 

școlare din comuna noas-
tră, ”Ziua Internațională a 
Educației”  a reprezentat 
un excelent prilej de orga-
nizare a unor activități  fru-
moase cu elevii, activități 
prin care s-a încercat în-
tărirea colaborării dintre 
elevi și dascăli, precum 
și stimularea creativității 
elevilor, în cadrul unor 

acțiuni cu caracter educa-
tiv.
Încheiem această scur-

tă prezentare a „Zilei 
Educației” cu o adaptare 
după Rudyard Kippling 
care surprinde atât de 
bine ce reprezintă das-
călul în viața noastră 
prezentându-vă totoda-
tă câteva imagini de la 
activitățile școlare orga-
nizate cu acest prilej.
„Excelenţa  Sa -dască-

lul- nu are cont în bancă. 
Nu are vilă cu douăzeci 
de camere. Nu are afa-
ceri prospere prin ţară. 
Excelenţa Sa are un sufl et 
cât galaxia. Are riduri şi 
fi re albe de la generaţii-

le care sunt şi de la cele 
care au fost. 
Excelenţa Sa-dascălul- 

trudeşte viaţa-ntreagă la 
secera ascuţită a lunii, 
semănând pulberi de aur 
peste seminţele ce stau 
să- ncolţească. Uneori, 
ochelarii i se acoperă de 
roua amară, dacă un fost 
elev, ajuns senator, îi uită 
în anticameră ca pe un 
obiect decorativ. Alteori 
zâmbet de rodie îi inunda 
obrajii, când un necunos-
cut, pe stradă, îşi scoate 
pălăria în faţa lui: „Bună 
ziua, Domnule profesor, 
eu sunt…”

S-a încheiat turul  campionatului! 
Un campionat care ne-a adus  bucu-
rie în � ecare weekend când echipa-
„Spicul Olari” a jucat acasă.

Au fost weekend-uri pline de 
emoție pentru suporteri, care în 
acest tur de campionat au fost una 
cu echipa, cum de altfel este nor-
malpentru orice iubitor al „sportu-
lui cu balonul rotund” din comună.

Este frumos să �  prezent la Olari 
când echipa are meci acasă. Se simte 
altfel atmosfera, discuțiile pe la tera-
se sunt mai aprinse, iar unul dintre 
subiectele dezbătute este, � resc, ce 
face echipa azi? Duminică! Câștigă 
sau pierde? Cum se prezintă adver-

sarul? Cine face parte din lot? Cu 
ce formulă de joc se începe meciul? 
Sunt întrebări pe care orice iubitor 
de fotbal și le pune. Nu oricum, ci cu 
speranță că va �  bine pentru echipa 
noastră, că va câștiga și va obține 
toate cele trei puncte. 

Iată-ne așadar, la încheierea turului 
campionatului, „Spicul Olari” ocu-
pând poziția a X-a din liga a VI-a 
seria A, cu 11 meciuri jucate și cu 
un cumul de 7 puncte.

Până la începerea returului, noi 
urăm echipei toate cele bune, o 
pauză competițională liniștită și 
așteptăm să vedem în retur cât mai 
multe victorii pentru „Spicul Olari”.

„Spicul Olari” la finalul turului

„Ziua Educației” la școala din Olari

1 Noiembrie este ziua în care 
oamenii își îndreaptă gândurile, 
mai mult ca de obicei, înspre cei 
dragi, care au trecut în nefi ință. 
Numită și Ziua Morților, Ziua tu-
turor sfi nților, Luminația sau 
Luminațiile, 1 Noiembrie este ce-
lebrată în foarte multe țări creşti-
ne din lume.
Semnifi cația Zilei Morţilor se 

regăsește în tradiţia Bisericii Ro-
mano-Catolice, însă aceasta a fost 
preluată în timp și de ortodocși, lu-
terani, calvini sau unitarieni.
În Evul Mediu, pe 1 Noiembrie, 

după Sfânta Liturghie dedica-
tă Zilei tuturor sfi nților, oamenii 
își petreceau după-amiaza în ci-
mitire, rugându-se pentru sufl ete-
le răposaților. Așa se explică ori-
ginea consacrării primei zile din 
Brumar drept zi de pomenire a 
morților.

De aici provine obiceiul de a 
merge pe 1 Noiembrie în cimitir, 
de a duce fl ori și coronițe de fl ori, 
de a aprinde lumânări și a spune 
rugăciuni pentru sufl etele morților. 
În biserici, se săvârșește vecernia 
(slujba de seară) în memoria celor 
trecuți în veșnicie.

De 1 Noiembrie, 
cimitirele se transformă 

în oaze de lumină!
Cu câteva zile înainte, creștinii 

merg la cimitir şi curăță mormin-
tele, iar pe 1 Noiembrie aceștia 
duc fl ori la cimitir, în special cri-
zanteme, fl ori specifi ce toamnei și 
acestei sărbători. Mormintele se 
împodobesc cu fl ori și coroane de 
fl ori. Se aprind lumânări și cande-
le pentru sufl etele celor decedați. 
În această zi, oamenii dau de po-
mană în memoria morților.
Și în comuna noastră, anul acesta 

de 1 noiembrie cimitirele din Olari 
și Sintea Mică au fost împodobite 
cu fl ori, candelele s-au aprins, iar 
cei trecuți în nefi ință au fost cinstiți 
de către familii, aducându-se un 
omagiu celor plecați dintre noi. 
1 noiembrie a fost sărbătorită după 

toate tradițiile și canoanele bise-
ricești!

Ziua Morților, Luminația sau 
Sărbătoarea Tuturor Sfinților


