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Ne pregătim să întâmpinăm noul an 
2018. Este momentul când trebuie să 
� m mai buni, mai toleranți și să ne 
punem în balanță atât realizările, cât 
și planurile de viitor. Este o perioadă 
din an tocmai potrivită pentru a uita 
de rele și pentru a urma pilda sfântă 
în care bătrânii înţelepţi ne învaţă că 
”Dar din dar se face rai!”. 

La fel de bine, Nașterea Mântu-
itorului nostru Iisus Hristos ne 
amintește nouă, muritorilor de 
rând, că suntem oameni și am ve-
nit pe pământ să învăţăm să facem 
fapte bune. Crăciunul poate să ne 
aducă tuturor schimbări numai în 
bine, pentru că marea sărbătoare ne 
amintește că oriunde am �  ne leagă 
sacrul legământ al credinţei. 

Gândurile mele se îndreaptă spre 
toţi cetățenii comunei noastre, cărora 
le doresc ca Anul Nou să-i găsească 
alături de cei dragi, în fericire și bel-
șug, să-și păstreze spiritul tolerant și 
dorinţa de a trăi mai bine.

Acest an care se apropie de � nal a fost 
un an cu bune și rele, cu realizări, dar 
și dezamăgiri, un an  pe parcursul că-
ruia noi, cei din  administrația locală, 
am depus toate eforturile pentru găsi-
rea soluțiilor optime de implementare 
a unor proiecte necesare pentru bine-
le comunei. În acest sens, am drămuit 

responsabil � ecare resursă � nanciară 
a bugetului local, încercând o prio-
ritizare cât mai e� cientă a cheltuieli-
lor, luând în considerare acoperirea 
unei palete cât mai largi de activități 
bene� ce comunității noastre locale. 
De asemenea, am luat în calcul de-
punerea unor proiecte de � nanțare, 
făcând referire aici la proietele de-
puse pe fonduri europene, programe 
guvernamentale, sau de la Consiliul 
Județean. 

S-au depus toate eforturile pentru 
buna administrare a comunei în con-
textul economic al acestui an, motiv 
pentru care sperăm că dumneavoas-
tră, cetățenii, sunteți mulțumiți de 
ceea ce am putut realiza în acest an, 
an în care am reușit scoaterea comu-
nei din executarea silită în care se a� a 
și reglarea situației bugetare.

A fost un an în care, în calitate de 
primar, am avut o colaborare deo-
sebit de bună cu viceprimarul Mod 
Ladislau, cu aparatul administrativ 
al Primăriei și Consiliul Local, că-
rora le mulțumesc  pentru susținere.

Îmi doresc ca 2018 să � e un an în 
care vom consolida ceea ce am înce-
put, continuând eforturile de moder-
nizare a localităților comunei noastre. 
În egală măsură îmi doresc să � e un 
an plin de începuturi trainice pentru 
viitor, un viitor pe care să îl clădim 
împreună și tot împreună să ne bu-
curăm de el.  

Vă transmit tuturor
 sărbători pline de optimism, 

încredere,  sănătate 
și un An Nou plin de bucurii!

SĂRBĂTORI FERICITE!
LA MULȚI ANI!

Primar Răuț Petru

Sărbători Fericite

Primar 
Răuț Petru

Fie ca lumina sărbătorilor 
să vă acopere sufl etele

 de bucurie
 și să vă călăuzească pașii 
spre un an nou mai bun!

Sărbători Fericite 
și binecuvântate!
La Mulți Ani!

Primar, Viceprimar, 
Consiliul Local

Ș c o a l a  d i n  O l a r i
î n  p r a g u l  s ă r b ă t o r i l o r

În luna decembrie, luna lui Moș Ni-
colae și a lui Moș Crăciun, învățăm 
înainte de toate să � m mai buni, să 
dăruim celor din jurul nostru bucu-
rii, liniște su� etească și urări.

Pe lângă educația formală, cadrele 
didactice de la Școala Gimnazială 
Olari îndrumă și coordonează elevii 
și în alte activități extracurriculare, 
dezvoltându-le astfel și latura artis-

tică a � ecăruia.   În lunile noiem-
brie și decembrie ale anului care se 
sfârșește, copiii au participat în ca-
drul altor școli și instituții din județ 
și din municipiu  la concursuri in-
terdisciplinare , activități cultural ar-
tistice și de voluntariat, activități ale 
căror rezultate le-au adus zâmbete în 
su� et atât copiilor cât și dascălilor 
lor. >>> pag.2

S p e c t a c o l  d e  c o l i n d e
 l a  c ă m i n u l  c u l t u r a l  d i n  O l a r i

Colinde, daruri, bunătate, este spiri-
tul Crăciunului, Marea Sărbătoare a 
Nașterii Mântuitorului Iisus Hristos. 

Localitatea Olari a cunoscut și în 
acest an aceste sentimente atât de pure, 
de speciale ale Crăciunului, când, la că-
minul cultural a fost organizată  serba-
rea școlii, în cadrul căreia au colindat 
nu doar elevii și dascălii, dar și coruri 
din comuna noastră, la acest eveni-

ment participând inclusiv ansamblul 
nostru drag.

O acțiune frumoasă, în spiritul săr-
bătorii Crăciunului, o acțiune care a 
adus bucuria Crăciunului la Olari, căci 
nimic nu este mai frumos decât să au-
zim colindele tradiționale românești 
cântate de copii și să vedem că dati-
na de a colinda se transmite și tinerei 
generații. >>> pag. 4
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Ș c o a l a  d i n  O l a r i
î n  p r a g u l  s ă r b ă t o r i l o r

Elevii clasei a-VI-
II-a de la Școala Gimnazială Olari:  
Bonta Andreea, Rus Marina, Boșcai 
Darius și Iuhasz Jacint , coordonați 
de consilierul educativ prof. Dan 
Cristiana Ioana și pregătiți de ca-
drele didactice: prof. Neamț Moi-
se, prof. Boar Pavel și prof. Bătăran 
Florica , au participat în data de 
28.11.2017 la Concursul Interdis-
ciplinar  “Cine știe, câștigă!” orga-
nizat de Colegiul ”Mihai Viteazul 
”Ineu și desfășurat la Casa de Cultu-
ră a Orașului Ineu, cu prilejul Zilei 
Naționale a României. Participarea 
elevilor s-a � nalizat cu obținerea 
locului 4 (Mențiunea 1) din totalul 
de 13 școli participante, bucuria ele-
vilor și a cadrelor didactice � ind pe 
măsură, dat � ind că , pentru Școala 
Gimnazială Olari, a fost prima par-
ticipare la acest concurs.

Elevii noștri , pe lângă faptul că 
sunt silitori, sunt și buni creștini, 
astfel că, în apropierea S� ntei Săr-

bători a Nașterii Domnului, grupul 
de colindători al Școlii Gimnaziale 
Olari a adus bucurie  în su� etele se-
niorilor de la  Centrul pentru per-
soane  vârstnice  din cartierul Aurel 
Vlaicu și la Centrul din Aradul Nou 
printr-o acțiune de su� et, în colabo-
rare cu Lions Branch Arad Arvensis  
și Lions Club Drobeta –Turnu Se-
verin ,cu care școala are încheiat un 
parteneriat. Colindele copiilor s-au 
auzit și la Târgul de Crăciun din 
Parcul Mihai Eminescu din Arad, 
organizat de Consiliul Județean în 
colaborare cu Inspectoratul Școlar 
Jdețean Arad.

Tot în cadrul parteneriatului , Moș 
Crăciun a ajuns și la preșcolarii de la 
Grădinița P.N. Olari și la Grădinița 
P.N. Sintea Mică în cadrul activității 
”Cutia cu su� et” , cei mici primind 
cadouri de la preșcolarii  Grădiniței 
Hansel și Gretel din Arad. Colindul 
și zâmbetele lor ne-au umplut su� e-
tul de bucurie.

Colectivul Școlii Gimnaziale Olari 
urează locuitorilor comunei Olari 
și satului aparținător Sintea Mică 

”Sărbători Fericite” și un călduros 
”La mulți ani!”.

Director, Prof. Neamț Moise

>>> pag.1

Apropierea sărbătorilor de iarnă a adus nerăbdare printre copiii de la grădinița din 
Olari în așteptarea darurilor mult dorite.  Toți copiii ne-au mărturisit că au fost cuminți 
pe tot parcursul anului și au așteptat cu nerăbdare să vadă bradul împodobit, dar și 
cadourile pe care Moș Crăciun le va aduce. Noi vă prezentăm copiii de la grădinița din 
Olari-secția română, atât pentru amintirile viitoare, dar și pentru că sărbătorile de iarnă 
reprezintă un moment aparte în frumoșii ani ai copilăriei. Menționăm că vă aducem în 
prim plan doar copiii care au fost prezenți în momentul la care am realizat fotografi ile, 
noi urăm însă întregului colectiv al clasei sărbători fericite și să se bucure din plin de 
cadourile pe care le-au primit de Crăciun.

„Grădinarii” din Olari 
în așteptarea lui

 Moș Crăciun!

„Grădinarii” din Olari 
în așteptarea lui

 Moș Crăciun!
în așteptarea lui

 Moș Crăciun!
în așteptarea lui

GRĂDINIȚA Olari-secția română

Grădinița Olari-secția română -  Educatoare Călin Alina
Copii: Bătrân Alina, Bozgan Larisa, Deac Antonio, Jurj Dragoș, Moldovan Sonia, Olea 

Augustin, Olea Alexandra
„Un copil poate oricând să înveţe un adult 

trei lucruri: cum să � e mulţumit fără mo-
tiv, cum să nu stea locului niciodată și cum 
să ceară cu insistenţă ceea ce își dorește” 
Paulo Coelho.

Copilăria este cu siguranţă cea mai preţi-
oasă perioadă a vieţii.  Când ești copil abia 
aștepţi să crești, să faci ce vrei tu, fără să � i 
îngrădit de părinţi.

Fiecare om are un ideal, un drum pe care 
și-l croiește sau pe care îl îndrumă cineva. 

Totul pornește din primii ani de viaţă. 
Copilul dorește să întruchipeze omul din 

el.  Personalitatea � ecăruia este oglindi-
tă prin ceea ce dorește, face, obţine, cum 
privește lumea din jurul lui.

Acceptarea diversităţii presupune accep-
tarea rolului social îndeplinit la un mo-
ment dat. Așadar, ne bucurăm când vedem 
aceste imagini cu micii elevi, imagini care 
întruchipează frumoșii ani ai copilăriei.

Biserica Luterană din Olari
în seara Nașterii Mântuitorului

Suntem în perioada sărbătorii 
Nașterii Mântuiorului. 

O perioadă a marii sărbători 
a creștinătății, o perioadă de 
introspecție pentru � ecare din-
tre noi, o perioadă de curățire 
su� etească, pentru a ne putea 
bucura așa cum se cuvine de 
această zi de sărbătoare de mare 
însemnătate pentru întreaga 
omenire.

De aceea, ne-am gândit să 
pătrundem în atmosfera spe-
ci� că acestei sărbători, prin a 
vă prezenta câteva imagini de 
la Biserica Luterană din Olari, 
lăcaș de cult reprezentativ pen-
tru comuna noastră și unde, 
preotul paroh, împreună cu 
comunitatea creștină de aici, au 
primit cu multă bucurie vestea 
Nașterii Mântuitorului.

Să intrăm așadar în această perioadă a � nelui anului 2017 cu 
deschidere și sinceritate su� etească, pentru a preîntâmpina 
Noul An curați și pregătiți, iar prin imaginile surprinse la Bise-
rica Luterană din Olari sperăm să aducem în paginile ziarului 
local acea atmosferă a harului, care se regăsește an de an îna-
intea sărbătorii Nașterii Mântuitorului. O atmosfera de pregă-
tire su� etească care s-a simțit din plin la biserică, adusă atât 
de frumos prin cântecul colindelor, copiii reușind să prezinte 
în biserică un frumos concert de colinde, spre bucuria tuturor 
enoriașilor.
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Cine a fost 
Sfântul Ștefan?

Sfântul Ștefan sau Ste-pha-
nus (n. 1 - d. 35) după Noul 
Testament a fost diacon iu-
deu (evreu) din Ierusalim 
care a fost primul martir 
creștin, condamnat la moar-
te de autoritățile iudaice din 
Ierusalim. Potrivit Noului 
Testament, Sfântul Ștefan 
a fost unul dintre cei șapte 
bărbați ”plini de Duh Sfânt și 
de înțelepciune”, aleși de că-
tre apostoli pentru a îndepli-
ni calitatea de diaconi. Ștefan 
a fost unul dintre ucenicii lui 
Iisus Hristos, care îl urmau 
pretutindeni și care au asistat 

direct la faptele sale. Fiind 
ales să îi conducă pe diaconi, 
Sfântul Ștefan a fost numit 
Arhidiacon.

Mormântul Sfântului 
Ștefan a fost descoperit în 
anul 415. Din anul 560 ose-

mintele sale s-ar a� a împre-
ună cu osemintele arhidiaco-
nului roman Laurentius (d. 
258) în cripta bisericii „San 
Lorenzo fuori le Mura” din 
Roma.

Atragem atenția că la nivelul 
comunei, gradul de colectare 
a impozitelor și taxelor loca-
le este destul de mic. Acest 
fapt denotă că o parte dintre 
cetățeni nu și-au achitat taxe-
le și impozitele locale. Aces-
tor restanțieri le aducem la 
cunoștință faptul că trebuie 
să-și achite taxele și impozi-
tele, legislația în vigoare � ind 
imperativă în acest sens. Cur-
tea de conturi, la toate con-
troalele pe care le efectuează, 
somează primăriile să pună în 
aplicare procedurile de execu-
tare silită pentru recuperarea 
restanțelor la taxele și impozi-
tele locale. 

Vă mai aducem la cunoștință 
încă un aspect, respectiv fap-
tul că sumele pe care comu-
na le primește sub formă de 
sume defalcate sunt direct 
proporționale cu gradul de 
colectare a taxelor și impo-
zitelor locale. Ce înseamnă 
acest lucru? Cu cât gradul de 
colectare a taxelor și impozi-
telor locale este mai mare, cu 

atât comuna primește bani 
mai mulți de la Ministerul 
Finanțelor, bani care pot �  
folosiți la investiții în comu-
nă. Dacă cetățenii nu achită 
la timp taxele și impozitele lo-
cale, atunci și sumele de bani 
primite de comună sunt mai 
mici, adică există mai puțini 
bani pentru a se face lucrări 
de modernizare a comunei.

V-am prezentat toate acestea 
pentru a înțelege faptul că toți 
cei care aveți restanțe la plata 
taxelor și impozitelor locale, 
trebuie să veniți și să achitați 
sumele datorate.  Nu este nor-
mal ca unii cetățeni să-și plă-
tească la zi taxele și impozite-
le, iar alții nu!

De aceea, recomandăm ce-
lor care au debite să vină și 
să-și plătească obligațiile � s-
cale, pentru a nu �  nevoiți să 
trecem la executarea silită a 
restanțierilor, procedură pe 
care suntem obligați să o pu-
nem în practică.

Primăria Olari

Biroul taxe și impozite atrage atenția

Urăm tuturor 
celor care au sărbătorit

 ziua de nume - Sfântul Ștefan - 
multă bucurie, 

sănătate și un călduros 
La Mulți Ani! 

Să aveți parte de multe împliniri 
alături de cei dragi și familie!

Primar, Viceprimar, 
Consiliul Local

27 decembrie-Sfântul Ștefan

10 măsuri simple sărbători fericite
Montaţi bradul 

într-un suport sta-
bil și sigur. Asiguraţi 
alături un vas cu apă.

Montaţi lumânările 
în suporturi incom-
bustibile.

Nu lăsaţi niciodată 
copiii să se joace în 
apropierea lumânări-
lor aprinse.

Folosiţi doar insta-
laţii și decoraţiuni 
electrice fără defecţi-

uni ori improvizaţii.
Nu amplasaţi lu-

mânări aprinse în 
apropierea bradului, 
decoraţiunilor ori 
materialelor com-
bustibile

Distanţa de protec-
ţie dintre brad și ma-
teriale combustibile 
sau aparate electrice 
este de cel puţin 30 
cm.

Achiziţionaţi arti� -

cii doar din magazi-
ne autorizate. Nu lă-
saţi copiii să se joace 
cu arti� cii.

Veri� caţi integrita-
tea și curăţenia coșu-
rilor de fum.

Înainte de culcare, 
stingeţi soba, lumâ-
nările și deconectaţi 
aparatele electrice de 
încălzit ori decoraţi-
unile electrice.

In caz de incendiu, 

apelaţi serviciul de 
urgență la tel. nr.112.

SVSU Olari

Motto:  „Nu văd România 
de astăzi ca pe o moştenire de 
la părinţii noştri, ci ca pe o 
ţară pe care am luat-o cu îm-
prumut de la copiii noştri“.

 Această frază care va 
rămâne în timp a fost rostită 
de Regele Mihai în Parla-
mentul României La 25 oc-
tombrie 2011, când împlinea 
90 de ani. 

Regele Mihai I s-a născut la 
25 octombrie 1921, la Sinaia. 
A fost � ul Regelui Carol al II-
lea și al Reginei-Mamă Elena. 
La 30 decembrie 1947 a fost 
silit de către comuniști să 
abdice, iar la 3 ianuarie 1948 
să părăsească țara. După 
revoluție Regele Mihai a în-
cercat să revină în țară, dar 

până în 1997 a fost împiedi-
cat de noii comuniști.  Chiar 
și așa a militat pentru intra-
rea României în NATO și în 
Uniunea Europeană. Majes-
tatea Sa a încurajat respect-
area drepturilor omului, dez-
voltarea economiei de piață, 
păstrarea culturii naționale, 
respectarea adevărului istor-
ic, respectarea și garantarea 
proprietății private, consoli-
darea statului de drept și a 
democrației în țara noastră. 

Până la revoluție, propa-
ganda comunistă a cultivat 
ura și disprețul față de rege 
și capitalism, în timp ce so-
cialismul era ridicat în slăvi, 
iar conducătorilor li se cân-
tau ode Ironia istoriei este că  

tocmai generațiile crescute și 
educate în acest fel au schim-
bat rolurile.

Regele și-a recăpătat locul 
de cinste și a fost înmor-
mântat cu onoruri militare și 
trei zile de doliu național. A 
încetat din viață în ziua de 5 
decembrie 2017, la reședința 
privată din Elveția

Moartea Regelui Mihai I al 
României închide o pagină 

de istorie. Majestatea Să 
va dăinui în memoria și 

conștiința poporului român, 
că simbol al echilibrului, 

demnității și dragostei 
cu care și-a reprezentat și 
susținut țara și poporul. 

Dumnezeu 
să-l odihnească în pace !

In Memoriam Regele Mihai I al României
Vestea trecerii din această viață a Majestății Sale 

Regele Mihai I al României ne îndoliază inimile
 deoarece o parte a istoriei își închide astfel o � lă.

Majestatea sa va dăinui
 în memoria și conștiința poporului român, ca simbol 

al echilibrului, demnității și dragostei cu care 
și-a reprezentat și susținut țara și poporul.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Deoarece ne a� ăm la � nele 
anului 2017 aș începe prin 
a sublinia că în toată aceas-
tă perioadă, colaborarea cu 
colectivul Primăriei și Con-
siliul Local a fost și este una 
foarte bună. 

În special doresc să scot în 
evidență colaborarea mea 
cu primarul Răuț Petru, îm-
preună cu care am conlu-
crat pentru binele comunei 
Olari și a comunității noas-
tre locale

 Aceeași colaborare bună 
am avut-o și cu cetățenii din 
Sintea Mică și Olari, pe care 
îi voi susține mereu în toate 
problemele cu care aceștia se 
confruntă și cărora le trans-
mit pe această cale că pot să 
mă contacteze oricând pen-
tru probleme ce privesc co-
munitatea noastră loală.

Ceea ce s-a realizat în 
anul care se încheie în câ-
teva zile este rezultatul 
unei administrații corecte 
și oneste, cu aplecare către 
nevoile comunității loca-
le din Olari și Sintea Mică, 
� ind un an greu pentru co-
muna noastră, dar s-a reușit 
asigurarea stabilității � nan-
ciare, pentru a putea clădi 

un viitor bun pentru comu-
nă, pornind de la un funda-
ment solid.

Pot spune că sunt mulțumit 
pentru că am reușit să mă 
implic activ în asigurarea 
unei adminstrații bene� -
ce pentru comuna noastră, 
nu doar ca viceprimar, ci în 
primul rând ca cetățean al 
comunei.

Pentru viitor ne propu-
nem cât mai multe proiec-
te și sper să reușim să con-
tinuăm pe acest drum al 
progresului pentru comu-
na Olari.

Vă doresc tuturor
 un An Nou Fericit, 
cu multe împliniri,

 un an 2018 presărat 
doar cu lucruri bune.

Viceprimar 
Mod Ladislau

Vă doresc tuturor
An Nou Fericit!

Viceprimar 
Mod Ladislau
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S p e c t a c o l  d e  c o l i n d e
 l a  c ă m i n u l  c u l t u r a l  d i n  O l a r i

În data de 17 de-
cembrie am avut la Olari o serbare 
școlară-spectacol dedicată Crăciu-
nului, un spectacol care și în acest 
an s-a ridicat la nivelul așteptărilor 
celor prezenți. 

Tradiție, frumusețe, colindă! Sim-
țăminte ale Crăciunului, simțăminte 
ce au putut �  trăite la Căminul Cultu-
ral din Olari prin această manifestare 
culturală a comunei noastre.

Nimic nu este mai frumos ca în acest 
spirit să auzim și să cântăm chiar noi 
frumoasele colinde românești pe 
care nu le auzim decât în preajma 
Sărbătorii Nașterii Mântuitorului.

Am avut astfel plăcerea de a auzi 

pe scena căminului cultural cele 
mai frumoase colinde tradiționale 
românești, interpretate într-un mod 
autentic. 

Fiecare colindă parcă te-a pătruns 
la su� et atunci când ai auzit-o, te-a 
făcut să simți cu adevărat spiritul 
Crăciunului.

O seară a colindului românesc - 
așa s-ar putea intitula minunata 
seară în care colindul a răsunat 
în Olari, o seară magică, în care 
repertoriul ales de cei care au 
urcat pe scenă cu acest prilej ne-a 
adus mai aproape de simțămintele 
bucuriei întâmpinării Nașterii 
Mântuitorului.

Așadar, putem spune că serba-
rea școlară de anul acesta din 
Olari a reprezentat un adevărat 
spectacol artistic în care elevii 
fi ecărei clase s-au întrecut pe 
sine în a arăta părinților și tutu-
ror celor prezenți, reprezentații 
artistice care mai de care mai 
spectaculoase. 
Spectacolul au avut ca tema-
tică Crăciunul, după cum era 
și fi resc în această perioadă a 
anului.
Elevii � ecărei clase, însoțiți de 
profesori, au prezentat spec-

tacole aparte, colin-dând cum 
nu se poate mai frumos, � ecare 
clasă organizându-și propria 
prezentare în cadrul sebării, după 
cum a dorit și după inspirația 
artistică a � ecăruia. >>> pag. 5

>>> pag. 1
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Sărbătorile s-au făcut simțite din 
plin în comună, în acest sens � ind 
realizate și lucrările de amenajare  
pentru primirea cu bucurie a săr-
bătorilor, pentru intrarea în atmo-
sfera speci� că Crăciunului.

S-a trecut la pavoazarea comunei 
prin montarea beculețelor de săr-
bătoare, respectiv prin pregătirea 
pentru întâmpinarea Crăciunului!

Primăria și bradul de crăciun au 
fost decorate, iar luminile multico-

lore ale beculețelor speci� ce sărbă-
torilor iernii au adus spiritul sărbă-
torii în toată comuna.

Atmosfera de sărbătoare a Cră-
ciunului a pus stăpânire pe comu-
nă! O atmosferă a bucuriei, cum 
doar în această perioadă a anului 
o întâlnim!

Comuna Olari, 
în haine 

de sărbătoare
Lucrări de pietruire la Sintea Mică

Așa după cum v-am informat încă 
din numărul precedent al publicației 
locale, s-a lucrat la pietruirea străzii 
de legătură de la marginea localității 
Sintea Mică, lucrare mai mult decât 
necesară pentru facilitarea deplasării 
în această zonă marginală, astfel în-
cât, după � nalizarea pietruirii, stra-
da să � e practicabilă indiferent de 
condițiile vremii, mai ales că suntem 
în zezonul rece.

Lucrările au fost � nalizate, s-a rea-
lizat și o traversare pentru scurgerea 
apei pluviale, astfel încât acum aceas-
tă stradă marginală de legătură din 
Sintea Mică este deschisă tra� cului.

S p e c t a c o l  d e  c o l i n d e
 l a  c ă m i n u l  c u l t u r a l  d i n  O l a r i

Serbarea-spectacol 
a fost dominată de sentimentul 
voioșiei, peste tot  simțindu-se 
bucuria apropierii sărbătorilor 
iernii, toată lumea, de la cei mici 
la cei mari, trăind intens fi ecare 
moment al spectacolului. Ceea ce 
a încântat cel mai mult audiența au 
fost nu doar colindele prezentate 
de elevi ci și costumațiile 
acestora. De la, moși crăciuni 

și crăciunițe, sau îmbrăcați în 
tradiționalele costume populare, 
elevii ne-au adus încă o dată 
aminte de cât de frumoasă este 
această sărbătoare a Crăciunului, 
a nașterii Mântuitorului.
Iar ca spectacolul să � e complet 
nu a lipsit din scenă nici Moș 
Crăciun, care a venit de departe 
să aducă elevilor cadourile mult 
dorite.

>>> pag. 4
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Bucuria faptului că 
încă se păstrează în comuna noas-
tră tradiția colindatului nu poate 
�  descrisă în cuvinte. S-a văzut 
această bucurie peste tot în sala 
căminului cultural din Olari, care 
a vibrat de trăirile unice ale Cră-
ciunului. Toată lumea a venit să se 
bucure de o seară specială, elevii 
școlii, dascălii, corurile, precum 
și toți cei implicați în programul 
artistic meritând toate felicită-
rile, căci ne-au readus în minte 
frumusețea Crăciunului serbată 

după datinile și tradiții autentice 
românești. 

A fost cu adevărat o seară a bucu-
riei trăirii atmosferei Crăciunului, 
când Nașterea Mântuitorului este 
vestită prin colind, prin cântec de 
bucurie!

O bucurie cum doar la Crăciun 
poate �  simțită! Unică prin felul ei!

O surpriză în program a fost și 
prezența grupului de colindători 
din Sântana, coordonați de către 
Rozalia Pașca, grup care a venit 
special pentru a colinda la Olari.

S p e c t a c o l  d e  c o l i n d e
 l a  c ă m i n u l  c u l t u r a l  d i n  O l a r i

Părinții și bunicii au fost și ei 
prezenți la serbare, � ind alături 
de copii sau nepoți, motiv pentru 
care am și încercat să-i surprindem 
în imagini, anume pentru a avea 
amintiri frumoase de la serbarea 
școlară din acest � nal de an de la 
Olari. >>> pag. 7

>>> pag. 1

Începând cu noaptea de 23 spre 24 Decembrie, de 
la miezul nopţii și până la revărsatul zorilor uliţele 
satelor răsunau de glasul micilor colindători. În orașe 
întâlnim colindători odată cu lăsarea serii și până în 
miez de noapte. Cu traista după gât, cu băţul în mâna 
și căciula pe urechi, colindătorii merg din casă-n casă 
și strigă la ferestrele luminate. Sărbătorile creștine 
ale Nașterii Domnului, Anului Nou și Bobotezei au în 
viața credincioșilor o semni� caţie aparte. Ele trezesc 
rezonanţe afective de înalta sensibilitate și de puter-
nică intensitate, creând o atmosferă de bucurie și un 

farmec cu totul speci� ce în trăirea religioasă. 
La această contribuie în cea mai mare măsură tra-

diţia veche și scumpă a colindelor, care înfăţișează 
evenimentul de extraordinară importanţă al venirii în 
lume a Fiului lui Dumnezeu întrupat, într-un nimb de 
deosebită frumuseţe și duioșie.

Ca parte integrantă a folclorului religios, colindele 
prezintă o valoare nepreţuită prin originea și mai 
ales prin vechimea lor.  Ele reprezintă cântecul nostru 
strămoșesc și una din cele mai vechi forme de ma-
nifestare a folclorului religios românesc. Oricare ar �  

părerea specialiștilor în această privinţa, un lucru este 
sigur și anume că ele sunt foarte vechi, formându-se 
odată cu poporul român și cu răspândirea creștinis-
mului pe meleagurile noastre. Prezenţa în colindele și 
plugușoarele noastre a numelui lui “Bădică Traian” ne 
amintește de timpul formării poporului român și de 
strămoșii neamului nostru. După părerea unora, cele 
mai vechi colinde ar �  acelea care au refrenul “Lerui 
Doamne” sau “Alilerui Doamne”, care ar �  formă arhai-
că, pe cât se pare, a cuvântului bisericesc “Aliluia”. 

Puţine popoare din lume au însoţit minunea venirii 

Fiului lui Dumnezeu cu o îmbrăţișare așa de caldă și 
de duioasă și au exprimat-o așa de bogat în forme 
artistice, cum a făcut-o poporul român. În colinde, 
simplitatea, ușurinţa și cursivitatea versului popular, 
exprimă o mare bogăţie de idei, într-o formă plină 
de frumuseţi artistice, în care � gurile de stil abundă, 
comparaţiile se întrec una pe altă, iar epitetele și mai 
ales diminutivele nu lipsesc aproape din nici un vers. 
Este, de altfel, tot ceea ce dă gingășie, frumuseţe, far-
mec și duioșie colindelor. 

Sub raportul măiestriei artistice a versului și a me-
lodiei, colindele ocupă un loc de seamă în creaţia po-
porului nostru.

Colindele în viața și spiritualitatea credincioșilor români
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Felicităm elevii și pe 
doamnele profesoare pentru spec-
tacolele oferite, merită acest lucru, căci 
s-au pregătit intens pentru serbare, iar 
programele anume gândite cu acest 
prilej  au fost reprezentative pentru 
acestă perioadă de � nal de an, când ne 
a� ăm în preajma sărbătorii Nașterii 
Mântuitorului.
Am putea povesti multe și despre 
spectacolele oferite de elevi, însă 
considerăm că imaginile surprinse 
la fața locului sunt mult mai relevate  

decât orice istorisire. 
Vă lăsăm așadar să vedeți câteva 
ipostaze care cu siguranță vă vor 
introduce în frumoasa atmosferă a 
Crăciunului.

S p e c t a c o l  d e  c o l i n d e
 l a  c ă m i n u l  c u l t u r a l  d i n  O l a r i

>>> pag. 6

Anotimpul rece aduce cu sine, pe 
lângă schimbări climatice, o serie 
de situaţii care presupun și necesi-
tatea asigurării unor măsuri de re-
ducere și înlăturare a riscurilor de 
incendiu.

  Aceste simple măsuri trebuie 
întreprinse după cum urmează:

•Verifi caţi sobele, centralele ter-
mice și coșurile de evacuare a fu-
mului și gazelor � erbinţi, pentru a 
preveni eventualele incidente cau-
zate de defecţiuni tehnice și evita-
rea inhalării de fum și gaze toxice;

•Utilizaţi mijloacele de încălzi-
re fără defecţiuni sau improvizaţii 
pentru încălzirea locuinţelor;

•Nu suprasolicitaţi sobele, mijloa-
cele de încălzire și instalaţia electri-
că din locuinţa dumneavoastră sau 
de la locul de muncă;

•Economisiţi combustibilul pen-
tru încălzit, dacă este necesar, 
menţinănd temperatura mai redu-
să decît în mod normal; închideţi 
temporar alimentarea cu căldură în 
anumite camere din locuinţa dum-
neavoastră;

•Amplasaţi mijloacele de încălzire 
departe de materialele combustibi-
le;

•Fiţi atenţi la ţurţurii formaţi dea-
supra trotuarelor pietonale;

•Protejaţi de ger persoanele în vîr-
stă, copii, femeile gravide și pe cei 
cu probleme de sănătate din antu-
rajul dumneavoastră;

•Atenţionaţi autorităţile locale cu 
privire la persoanele fără adăpost 
pe care le întîlniţi sau despre care 
aveţi cunoștinţă:

•Evitaţi pornirea la drum pe timp 
de viscol și ninsoare puternică; 
dacă totuși deplasarea este necesa-
ră, informaţi-vă dacă pe traseul ales 
nu sunt drumuri blocate;

•Asiguraţi-vă că sistemul de încăl-
zire al autoturismului dumneavoas-
tră funcţionează e� cient;

•Echipaţi-vă corespunzător auto-
vehiculul pentru circulaţia în con-
diţii de iarnă (anvelope speci� ce se-
zonului rece, lanţuri antiderapante, 
lopată, săculeţ cu nisip);

•În cazul producerii unei situaţii 
de urgenţă apelaţi la  serviciul de 
urgenţă 112

S.V.S.U.Olari

În atenția cetățenilor!
Pentru prevenirea unor evenimente nedorite 

în perioada sărbătorilor de iarnă vă informăm 
asupra câtorva aspecte legislative care regle-
mentează și sancţionează regimul de deţinere, 
comercializare și folosire a articolelor piroteh-
nice, după cum urmează :

Pentru a putea deţine, comercializa, trans-
porta și folosi articole pirotehnice, persoanele 
juridice au obligaţia de a obţine autorizaţia din 
partea inspectoratului teritorial de muncă și 
de la inspectoratul judeţean de poliţie pe raza 
cărora își desfășoară activitatea, după caz.

Persoane juridice autorizate :
a. nu pot comercializa, către alte persoane 

juridice autorizate decât articole pirotehnice 
din clasele/categoriile pentru care au fost au-
torizate;

b. nu pot comercializa către populaţie artico-
le pirotehnice din clasele/categoriile 2-4/F2-
F4. Obiectele pirotehnice din clasa/categoria 
1/F1 pot �  comercializate către populaţie tot 
timpul anului;

c. organizarea de jocuri cu articole pirotehni-
ce de divertisment din categoriile 3/F3 și 4/F4 
este permisă numai în condiţiile în care există 
acordul primăriei, al inspectoratului pentru 
situaţii de urgenţă judeţean sau, după caz, al 
municipiului București și avizul inspectoratu-
lui judeţean de poliţie, respectiv al Direcţiei 
Generale de Poliţie a Municipiului București, 
pe a cărui rază se execută jocurile respective.

Persoanele � zice
a. nu pot confecţiona, deţine, comercializa, 

importa, folosi sau executa orice altă operaţiu-
ne cu articole pirotehnice din clasele/categori-
ile 2-4, P.2 și T.2 .

b. pot deţine si folosi articole pirotehnice 
din clasa/categoria 1/F1 tot timpul anului, 
dar nu le pot confecţiona, importa sau co-
mercializa.

Folosirea articolelor pirotehnice
 SE INTERZICE în următoarele situaţii:

a) între orele 24,00 și 6,00, cu excepţia peri-
oadelor autorizate, precum și a evenimentelor 
de interes local, naţional sau internaţional, în 
baza aprobării autorităţilor locale;

b) la o distanţă mai mică de 50 m de con-
strucţiile de locuinţe cu până la 4 niveluri și 
la mai puţin de 100 m faţă de cele cu peste 4 
niveluri;

c) la o distanţă mai mică de 500 m de insta-
laţiile electrice de înaltă tensiune, de locurile 
de depozitare și livrare a combustibililor lichizi 
sau solizi, de instalaţiile de gaze;

d) la o distanţă mai mică decât cea prevăzută 
de reglementările în vigoare pentru obiecti-
vele chimice și petrochimice ori pentru alte 
obiective care prezintă pericol de incendiu sau 
explozie;

e) în locurile în care există riscul producerii 
de alunecări de teren, avalanșe sau căderi de 
pietre;

f) pe drumurile publice deschise circulaţiei 
rutiere, pe aleile pietonale și în spaţii deschise 
cu aglomerări de persoane;

g) la o distanţă mai mică de 500 m de păduri.
A. Infracţiuni
Art. 37 din Legea 126/1995 republicată și cu 

modi� cările ulterioare
Constituie infracţiune și se pedepsește cu în-

chisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă:
a) orice operaţiuni cu articole pirotehnice 

efectuate fără drept;
b) comercializarea articolelor pirotehnice din 

categoriile 1 și PI către persoane care nu au îm-
plinit vârsta de 18 ani;

c) comercializarea către publicul larg a arti-
colelor pirotehnice destinate a �  utilizate de 
către pirotehnicieni.

Primăria Olari

Spre Informare
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Totul s-a petrecut la serbarea grădiniței 
din Sintea Mică, acolo unde, Moș 
Crăciun a poposit pentru a recompensa 
copiii care s-au întrecut în a prezenta 
celor prezenți un program de � nal de 
an plin de surpize.
Piese de teatru, colinde, poezii și dan-
suri, toate au fost interpretate de copiii 
veniți costumați adecvat programului 
artistic pregătit cu acest prilej.

 Sala clasei s-a umplut de culorile 
hăinuțelor celor mici, care, putem 
spune că au adus mai repede Crăciunul 
in comuna noastră. 
A fost un spectacol în care toți cei veniți 
la serbare și-au amintit cu drag de anii 
tinereții, când așteptau ca Moș Crăciun 
să poposească în pragul casei lor.
 Iar Moș Crăciun nu i-a dezamăgit pe 
copii nici anul acesta, având tolba plină 
de cadouri pentru fi ecare dintre ei.

Moș Crăciun a poposit 
 la  grădinița din Sintea Mică

Daruri pentru copiii din comună!

Când vorbim de Crăciun, ne 
amintim de anii copilăriei, când 
toți așteptam să vedem cadourile 
de sub brad, să vedem cât de îndes-
tulător e sacul moșului. Crăciunul 
înseamnă a dărui, din inimă, în-
seamnă bucurie, înseamnă colindă, 
înseamnă familie reunită în jurul 
bradului. 

Am văzut toate aceste caracteris-
tici ale Crăciunului și anul acesta la 
serbările de la Olari și Sintea Mică, 
unde  și Moș Crăciun a fost prezent, 
� ecare copil primind daruri care 
cu siguranță că au adus bucuria 
Crăciunului în inimile acestora. 
Un gest frumos, primarul Răuț 
Petru, cu sprijinul Consiliului Lo-

cal achiziționând  din timp cadou-
rile care au umplut sacul Moșului, 
cadouri care au fost dăruite copi-
ilor cu această ocazie.

 ”Mă bucur că am reușit și anul 
acesta să asigurăm cadouri pentru 
copii, căci nimic nu este mai fru-
mos decât să vedem fericire în ochii 
� ecărui copil, acesta � ind spriritul 
Crăciunului. O mare sărbătoare 
pe care trebuie să o trăim după da-
tinile noastre: în unitate, în iubire, 
în pace, cu  fericirea și bucuria de a 
�  împreună la această sărbătoare 
a creștinătății: Nașterea Mîntu-
itorului Iisus Hristos”- ne-a de-
clarat primarul Răuț Petru.

An Nou Fericit locuitorilor comunei Olari


