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|n vârful peni]ei

Cititorii ne întreabă de ce 
întârzie lucrările de canalizare 
şi asfaltare, programate să fi în-
ceput încă de anul trecut. Ce le 
răspundeţi?

Este şi nemulţumirea noas-
tră, a administraţiei locale, întru-
cât aceste întârzieri - datorate 
sistemului electronic de licitaţie 
publică – ne pun într-o situaţie 
neplăcută în faţa oamenilor din 
comună, pe de o parte, iar pe 
de alta, ne scad credibilitatea la 
Uniunea Europeană, în privinţa 
accesării fondurilor pentru inves-
tiţii. De fapt, banii ne sosesc în 
tranşe, pe măsură ce avansează 
lucrările, iar noi nici n-am început 
să le înfăptuim. E bine ca oame-
nii să ştie situaţia aceasta, să nu 
creadă că e vorba de o delăsare 
din partea noastră. Cu atât mai 
mult cu cât proiectul a fost apro-
bat pentru finanţare europeană. 
Contribuţia noastră reprezintă 
doar 10% din valoarea totală a 
investiţiei, iar aceasta vizează 
doar întocmirea documentaţi-
ei pentru demararea lucrărilor. 
Am obţinut, la preţ modic, mix-
tură asfaltică decopertată de pe 
şantierul autostrăzii, pe care o 
întindem pe străzile din comună. 
Când se bătătoreşte devine ca 
un covor asfaltic. În felul aces-
ta, am reparat drumul ce duce 
la Cralovăţ, anumite străzi din 
Topolovăţu Mare, Topolovăţu 
Mic, continuăm cu Ictar-Budinţ 
şi Şuştra. 

În concret, unde se împot-
molesc lucrurile?

Este o modalitate de licitaţie 
la nivel de ţară; oricine se poa-
te înscrie, iar cel care întruneşte 
punctajul mai mare câştigă licita-
ţia. Apoi, în cazul în care există 
nemulţumiri din partea competi-
torilor, urmează contestaţiile. De 
regulă, acestea sunt cele care 
ne ţin pe loc şi nu putem să de-
marăm lucrările, ieşind, practic, 
din grafic. Un exemplu îl repre-
zintă asfaltarea de la Iosifalău. 
Aici licitaţia a început în octom-

Cuvântul consilierului, în acord cu cerințele comunității

Anul 2017, sub cele mai bune auspicii

Mesajul primarului, în spiritul respectului faţă de cetăţeni

Obiectivele propuse 
vor deveni realitate!

brie trecut şi s-a finalizat abia 
acum, în 11.05. 2017, când am 
semnat contractul.

O altă doleanţă care ne-a 
parvenit la redacţie se referă la 
înfiinţarea pieţei agro-alimentare 
şi de animale. Când se va înfăp-
tui acest obiectiv de prea multă 
vreme trecut la capitolul „mai ve-
dem”?

Înţeleg nerăbdarea oameni-
lor privind nevoia de a avea pia-
ţă în comună. Până în toamnă, 
există toate şansele să fie date 
în folosinţă atât piaţa agro-ali-
mentară – pe terenul din veci-
nătatea căminului cultural, cât şi 
cea de animale, în vecinătatea 
cimitirului, chiar la stradă. Avem 
finanţare, am nivelat terenul, 
spaţiul fiind propice acestei lu-
crări, atât ca întindere, cât şi ca 
poziţionare. Da, vom avea piaţă, 
la toamnă sau cel târziu la pri-
măvară, în Topolovăţu Mare!

O nemulţumire mai veche a 
oamenilor noştri se referă la de-
sele şi mai ales lungile întreruperi 
de alimentare cu curent electric. 
Cât să mai răbdăm această situ-
aţie nefirească?

Am luat legătura cu condu-
cerea ENEL şi, drept urmare, au 
schimbat transformatorul şi au 
echilibrat cele două faze. Spe-
răm că nu vom mai rămâne în 
întuneric din cauza întreruperii 
furnizării energiei electrice. 

Constantin JICHIŢA 

Aveam 7 ani când am întâl-
nit-o prima dată. Era de o fru-
museţe izbitoare. Îmi prescria 
medicamente, niciodată injec-
ţii. Aceasta a fost înţelegerea 
noastră, pe care ea a respectat-
o până când am plecat la liceu. 
De fiecare dată îmi adresa o 
vorbă bună, îmi dăruia un zâm-
bet de încurajare şi o mângâie-
re. Dacă mă întrebau unii, alţii 
ce vreau să devin în viaţă, răs-
pundeam pe nerăsuflate: „Me-
dic, dar nu ştiu dacă voi reuşi, 
pentru că nu sunt aşa frumos ca 
doctoriţa noastră.” Generaţii de 
copii, apoi şi de adulţi, au bene-
ficiat de îndrumările şi încurajă-
rile sale. Diagnosticul său este 
precis, iar tratamentul se cere 
urmat concomitent cu schimba-
rea alimentaţiei, cu alte aseme-
nea trebuinţe ce ţin de modul de 
viaţă sănătos.

Între timp, dispensarul a că-
pătat o haină nouă - mobilier şi 

Arta de a oferi omului şansa spre a fi sănătos

Doctori]a

ferestre pe măsura timpului de 
azi -, dar în cabinetul de demult 
mă întâmpină aceeaşi persoa-
nă cu privirea pătrunzătoare, cu 
flerul şi dorinţa de a face bine. 
În ochi îi licăresc bobiţe de măr-
gean, înfrumuseţându-i privirea. 
Oare cu siguranţă frumuseţea 
ce nu i-a dispărut cu anii, ci s-a 
cuibărit în cutele abia vizibile 
din jurul ochilor şi în obrajii ce 
ademenesc încă priviri şi do-
rinţe nemărturisite sunt doar de 

la natură? Îmi vorbeşte de anii 
petrecuţi aici, 50 la număr. De 
parcă ar fi fost ieri, am rememo-
rat câteva amintiri, în vreme ce 
ea îmi glăsuia despre cum să-ţi 
ai grjă de sănătate. Pentru că 
medicul din tine e aşa alcătuit 
încât să menţină starea de bine 
intactă. Doar dacă nu ţii cont de 
semnalele pe care corpul ţi le dă 
îl aduci în stare de boală.

 „Cât de nesăbuit să fii 
încât să nu-ţi pese de tine!? Şi 
totuşi se întâmplă!”, perorea-
ză ea cu vădită îngrijorare. „În 
acest interval de timp bolile s-au 
accentuat ca simptomatologie, 
au apărut unele de-a dreptul în-
grijorătoare, cum ar fi obezitatea 
infantilă. Asta nu a fost înainte. 
Făceam profilaxie, eram mereu 
prezentă în grădiniţele şi şco-
lile din comună. Îi controlam la 
mâini, la păr, îi palpam, iar dacă 
mi se părea ceva în neregulă, îi 
chemam la cabinet.

Anul acesta a debutat cu 
unele semne de întrebare refe-
ritor la capacitatea noastră de 
a înfăptui proiectele pe care le-
am promis cetăţenilor. Unii m-au 
întrebat dacă nu cumva e doar 
vorbărie politică. Însă lucrurile 
au început să ia o turnură bună, 
să se aşeze pe un făgaş nor-
mal. Am colectat la bugetul local 
4.745.770 lei, cu 586.968 lei mai 
mult decâ în anul precedent, în-
semnând impozite, taxe, prestǎri 
servicii, ȋnchirieri etc. Unii nu 
și-au achitat integral obligațiile 
fațǎ de bugetul local, ceea ce 
atrage penalităţi. Tuturor aces-
tora – persoane fizice și juridice 
deopotrivǎ – le-am acordat fa-
cilitatea de a-și plǎti restanțele 
fǎrǎ majorǎri, ȋn condițiile ȋn care 
achitǎ integral restanţele și se 
ȋncadreazǎ ȋn termenul stabilit de 
Consiliul Local. Solicit Primǎriei 

sǎ nu mai admitǎ acumularea de 
datorii, uzȃnd de mijloace lega-
le, mergând pȃnǎ la executarea 
silitǎ. Banii aceștia se cheltuiesc 
pentru ca localitǎțile noastre sǎ 
ajungǎ la standarde europene. 

Consemnez cu satisfacție 
cǎ un cȃștig important ȋn plan 
edilitar-gospodǎresc ȋl reprezintǎ 

proiectele vizȃnd accesarea de 
fonduri europene. Sǎ explicǎm 
cetǎțenilor cǎ sunt douǎ tipuri 
de proiecte. Unele cu finanțare 
de la bugetul local și altele cu 
finanțare prin fonduri europene 
nerambursabile. 

prof. Marin ȚǍRANU

Un personaj despre care poţi crede 
că e comic de n-ar fi burlesc, se căina că 
o pretinsă prietenă îi vorbea de rău, pe 
la colţuri, familia, invidioasă pentru cât 
de bine se gospodăreşte şi că îi merg 
toate „ca pe roate”. „Nu-i îngădui să-i ia 
în răspăr pe cei dragi ai mei! De parcă 
eu aş fi fost cea care o vizitam, nu ea 
pe mine!” Mi-am dat seama, de îndată, 
că era o competiţie „strânsă” între două 
clevetitoare. După o vreme conflictul s-a 
stins, pentru că, pur şi simplu, nu s-au 

Minima moralia

La o [uet` mai vizitat, evitând chiar şi să se întâl-
nească pe stradă. Foarte bine, mi-am 
zis! Decât să-şi strige vorbe de ocară, 
mai bine să-şi vadă fiecare de sine. Aşa 
se cuvenea să fi procedat încă în vre-
mea când se întâlneau des la o şuetă. 
Dar ele „puneau ţara la cale”, găsind cu-
sururi oricui. Ce să fi făcut altceva? De 
citit nu le e la îndemână, pe motiv că... 
n-au timp, iar de televizor, cu telenove-
lele de rigoare, s-au cam plictisit. E mai 
palpitant să-şi scoată antenele şi să ia 
pulsul, la zi, al comunei. 

Râsu’- plânsu’
Sunt câini de rasă, vânătoare,
Câini de paradă și concurs,
De pază, casă și plimbare
Sau câini ce pot sprânji un urs.

Sunt “câinii cu covrigi în coadă”
Sau alte multe patrupede;
Și câini abandonați în stradă
De către... javrele bipede.

Ionel Iacob-Bencei
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Cântec, joc și voie bună / cu mic, cu mare la rugă

În Duminica Paştelui, la ora 16,30, biserica s-a um-
plut de lume; nu puteai arunca un ac. De jur împrejur, 
s-au înşirat micii dansatori din Topolovăţu Mare şi Io-
sifalău, iar în strană s-au aşezat primarul nostru, prof. 
Ovidiu Doţa şi prof. univ. dr. Ioan Viorel Boldureanu, fiu 
al satului, autor al amplei monografii a comunei Topolo-
văţu Mare. Preoţii Ovidiu Foale, Cosmin Chiroiu şi Liviu 
Bugariu au oficiat slujba religioasă, au tăiat colacii aduşi 
spre sfinţire, după care, încolonaţi, am pornit spre locul 
în care s-a petrecut totul. Aşadar, în curtea Primăriei, 
Ovidiu Doţa şi I. V. Boldureanu au rostit calde alocuţiuni 
de bun venit la sărbătoarea localităţii, apoi au intrat în 
ring dansatorii din Topolovăţ (instructor: Delia Briscan) 
şi cei din Iosifalău (instructor: Cosmin Chiroiu), îmbră-
caţi în minunate costume populare. 

În continuare, George Călţun Brancu şi orchestra sa 
au susţinut un program folcloric de zile mari. La început 
timid, apoi tot mai mulţi concetăţeni s-au prins în hora 

Aşezat pe o coamă de deal, cu pădurea scuturân-
du-şi floarea pe acoperişurile caselor, îmbălsămând 
aerul acestui sat sârbesc de un pitoresc aparte, Cralo-
văţul simte povara anilor. Case nelocuite, gârbovite de 
vreme, îşi arată nefericirea. Biserica, lăsată în paragină 
de preotul care a siluit-o prin incompetenţa şi reaua sa 
credinţă, arată de parcă s-ar pregăti să intre în colaps. 
Preotul actual îmi arată, cu durere în suflet, halul de 
degradare fizică în care se găseşte, iar preţul reintrării 
sale în normalitate face să se cutremure bugetul local 
a neputinţă. Promit că voi reveni spre a inventaria pre-
ţul necumpătării, incompetenţei şi nepăsării la biserica 
satului, aflată în grea suferinţă. Dar e rugă acum, cântă 
muzica venită tocmai de la Vârşeţ. Să ne veselim!

Primarul nostru, prof. Ovidiu Doţa, om naturalizat de 
o grămadă de ani în părţile locului, împreună cu vice-
primarul Dorin Olariu şi secretarul Viorel Turtă-Morariu, 
s-au preocupat ca atmosfera de sărbătoare să reînvie 
pe coama de deal a Cralovăţului, de prea mulţi ani lă-
sată de izbelişte. Au fost prezenţi, alături de săteni, oa-
meni din localităţile vecine, preoţi, consilieri comunali şi 

judeţeni, musafiri din Voivodina. 
– Vă urez bun venit la sărbătoarea satului, dragi 

consăteni şi musafiri, înfrăţiţi în bucuria de a renaşte 
spiritul de bună convieţuire între români şi sârbi, aşa 
cum a fost dintotdeauna! Vă invit să urmăriţi programul 
de dansuri susţinut de formaţiile copiilor din Iosifalău şi 
Topolovăţu Mare, apoi să ne prindem cu toţii în hora 
veseliei, în semn de fraternitate. Acesta a fost mesajul 
primarului Ovidiu Doţa, îmbrăcat în frumosul laibăr bă-
năţean, mândru de el, de parcă ar fi aparţinut dintotdea-
una locului. Iar noi ne bucurăm că ardeleanul face casă 
bună cu bănăţeanul.

În cuvântul său, de gazdă primitoare, cu blândeţea 
cuvenită păstorului de suflete, preotul George Suici s-a 
referit la greutăţile pe care le-a întâmpinat în a aşeza 
biserica şi rostul ei firesc pe făgaşul normal, aşa cum a 
fost rânduit din străbuni. „Mă bucur nespus de mult că 
Primăria ne tratează la fel de bine ca pe localitatea prin-
cipală, ajutând la amenajarea spaţiului în care ne-am 
organizat ruga. De bună seamă, s-au gândit edilii noştri 
– le mulţumesc din toată inima pentru sufletul şi gesturi-

le lor frumoase – să aranjeze şi căminul cultural, în caz 
că vom fi nevoiţi să ne adăpostim de timp nefavorabil. 
De 25 de ani, ruga noastră a fost una tristă. Mulţumim 
administraţiei locale, consiliului local, pentru bunele ofi-
cii pe care le-au făcut cu prilejul sărbătorii satului nos-
tru!” Protopopul sârb, Dr. Branislav Stancovici, a vorbit, 
la rându-i, despre atmosfera plăcută, căreia autorităţile 
locale şi micii dansatori i-au conferit acel ceva care a 
lipsit de prea multă vreme. Şi care înseamnă aşa de 
mult pentru oamenii aceştia, uitaţi, de-a dreptul, lăsaţi 
să se descurce cum pot. „Mulţumiri şi din partea noas-
tră, dragi edili comunali!”

Au dat culoare şi voioşie sărbătorii minunaţii dan-
satori, copiii aceştia care se formează, iată, în spiritul 
bunei înţelegeri, a respectului pentru tradiţie şi pentru 
istoria comună. În contiunare, pe acordurile muzicii ve-
nite din ţara vecină, sătenii s-au pornit la dans, aşa cum 
se distrau ei cu mulţi ani în urmă. Prezentul s-a contopit 
cu tradiţia şi cu istoria. Spre bucuria tuturor.

Fotoreportaj realizat de
Constantin JICHIŢA

veseliei şi a bunului gust până spre dimineaţă. În parcul 
din faţa Grădiniţei au fost montate bănci şi mese, unde 
oamenii s-au aşezat la un pahar de vorbă şi la unul de 
bere, au mâncat mici. A fost o atmosferă plăcută, oa-
menii erau bucuroşi că, după o aşa mare absenţă, se 
deschid porţi spre veselie, li se oferă prilejul să serbe-
ze ruga după pofta inimii. Încet-încet, grupuleţele s-au 
„topit” în marea de oameni care s-au prins în joc, s-au 
bucurat de muzică bună, de condiţii excelente. Am auzit 
voci care exprimau recunoştinţă noii conduceri admi-
nistrative pentru că a scos localitatea din amorţire. Ti-
neri şi vârstnici, copii, oameni din alte localităţi, cu ochii 
punctaţi de lumină, s-au înfrăţit în horă, încântaţi că au 
ocazia să petreacă momente aşa de plăcute, ei chiar 
contează pentru administraţia locală. Primarul Ovidiu 
Doţa, viceprimarul Dorin Olariu, secretarul Viorel Turtă-
Morariu, consilierii locali au luat parte la ceremonie, au 
dat valoare sărbătorii satului.

Ca o concluzie, redau cuvintele profesorului I. V. 
Boldureanu, bun cunoscător al obiceiurilor din stră-
buni: „Sunt bucuros că, iată, tradiţia privind ruga re-
naşte în forme noi: cu dansuri populare ale copiilor, cu 
orchestră şi solist de calitate, cu oameni care trăiesc 
atmosfera aceasta de sărbătoare. Nimic nu e aşezat 
în forme şi tipicuri rigide, totul e viu şi cu gust orches-
trat, spre încântarea atâtor oameni veniţi să cinstească 
Sărbătoarea Paştelui şi ruga satului. Aşa ceva nu s-a 
mai întâlnit în Topolovăţu Mare de 60 de ani. Bravo, 
domnilor primar, viceprimar, secretar, consilieri locali! 
Sunteţi de toată isprava! Aduceţi un suflu nou în co-
mună, iar pentru asta oamenii vă vor preţui aşa cum, 
de altfel, meritaţi. Voi da o mână de ajutor să înfiinţăm 
o formaţie de teatru aici, implicându-mă în alegerea 
repertoriului şi a costumaţiei adecvate. Rămâneţi cu 
bine şi să vă distraţi, e sărbătoarea dvs, meritaţi acest 
cadou de Paşte!”

Ruga la Topolov`]u Mare, o dulce s`rb`toare a bucuriei

Ruga la Cralov`], a[a cum n-a fost ea de 25 de ani



Doctori]a
Aveam întâlniri cu părinţii, ocazii cu care le vorbeam despre 

igienă, despre ceea ce e bine să mănânce. Referitor la greşelile 
care ne dijmuiesc sănătatea”, spune cu un oftat prelung şi cu o 
uşoară încruntare, ca părere de rău:” „Atenţie la stres, alimentaţie 
alandala (ronţăieli, sucuri, legume, fructe, carne şi semipreparate 
din supermarket, pline de chimicale), sedentarism şi, nu în ultimul 
rând, ignoranţă! Mâncaţi ceea ce obţineţi în grădina voastră, creşteţi 
animale, aşa cum făceau moşii şi strămoşii voştri, ca să aveţi parte 
de sănătate! Nepăsarea este principala cauză a îmbolnăvirilor.”

Desigur, nu a încetat să practice medicina profilactică, dar îi 
pare că ignoranţa poartă cu sine, mai mult decât altă dată, stigmatul 
indolenţei. „Da, chiar aşa! Să nu realizezi că îţi faci rău cu lingura 
şi cu furculiţa?! Iar femeile să-şi dorească naşterea prin cezariană? 
Unele chiar să refuze să alăpteze? Iar mai târziu să lase copiii în 
grija bunicilor, fiind prea ocupate? În faţa unor asemenea erori 
cum să rămâi impasibil? Decât dacă, la rândul tău, ca medic, eşti 
nepăsător.” Nu e cazul ei, care bate drumurile satelor noastre, se 
deplasează la domiciliu când e solicitată, le spune care e partea lor 
de contribuţie la restabilirea stării de sănătate. Exact ca la început. 
Teza sa de doctorat a cuprins 11.000 de fişări, pe durata a 20 de ani. 
O cazuistică impresionantă. O monografie sui-generis a comunei 
Topolovăţu Mare din perspectivă medicală. 

Ba mai mult, a şi regizat o piesă de teatru având ca temă 
educaţia sanitară. O seamă de tineri talentaţi au venit de dragul ei, au 
cheltuit, mai bine zis au investit alături de ea timp, strădanii şi emoţii 
din belşug. Şi au avut un succes răsunător. Aşa înţelege ea să-şi 
facă datoria de medic şi de ins prezent în viaţa cetăţii. A întrebat-o 
cineva cum reuşeşte să se menţină la fel de exuberantă, volubilă şi 
plină de elocinţă ca în urmă cu acei zeci de ani, când şi-a început 
cariera medicală. „În sufletul meu există dorinţa de a trăi frumos! 
Acesta cred că ar putea fi răspunsul potrivit.” În fine, altcineva a vrut 
să ştie dacă are de gând să îmbătrânească. O putea interpreta ca 
impoliteţe, dar n-a făcut  asta. S-a uitat lung la el, a ridicat privirea 
spre cer, apoi a răspuns scurt şi apăsat: „Niciodată!”
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La o [uet`

Hotărârea nr. 24: Modernizarea 
drumului comunal DC 77 şi a străzii 
principale în Cralovăţ

Hotărârea nr. 25: Modernizarea 
drumurilor comunale şi a străzilor din 
Topolovăţu Mare

Hotărârea nr. 26: Realizarea 
sistemului de canalizare şi a staţiei de 
epurare în localităţile Topolovăţu Mare, 
Şuştra, Iosifalău şi Ictar-Budinţi

Hotărârea nr. 27: Reabilitarea, 
modernizarea, dotarea şcolii şi a 
grădiniţei din Topolovăţu Mare cu 
utilităţile necesare

Hotărârea nr. 28: Trecerea în domeniul 
privat communal, în administrarea 

Consiliului Local, a imobilelor terenuri: CF 
402873, nr. TOP 182-183; CF 400426, 
nr. TOP 1711/247; CF 400424, nr. TOP 
1710/247; CF 400146, nr. TOP 54-57/a/
a, din intravilanul Topolovăţu Mare; CF 
403764, nr. TOP 183-184; CF 401449, nr. 
TOP 242-243, din intravilanul Şuştra; CF 
402547, nr. TOP 212-213; CF 400653, 
nr. TOP 218-219, situate în Cralovăţ; 
CF 402560, nr. TOP 353; CF 402880, 
nr. TOP 1/1; CF 400272, nr. TOP 136; 
CF 401448, nr. TOP 1/1; CF 403763, nr. 
TOP 354, din intravilanul Iosifalău

Hotărârea nr. 29: Se acordă teren cu 
titlu gratuit, prin contract de comodat, pe 
durata folosirii acestuia, de 2.565 m.p. în 

islazul Topolovăţu Mare, parcela 949.
Hotărârea nr. 30: Actualizarea 

devizului general de investiţii “Canalizare 
menajeră şi staţie de epurare” în 
Topolovăţu Mare pentru anul 2017

Hotărârea nr. 31: Scutirea de la plata 
impozitelor pe clădiri şi teren aflate în 
proprietatea Asociaţiei “Bucuria Copiilor”

Hotărârea nr. 32: Atribuie teren în 
folosinţă gratuită d-nei Florica Nica pe 
durata existenţei locuinţelor proprietate 
personal, conf. Legii nr. 15/2003, privind 
sprijinul acordat tinerilor în vederea 
construirii unei locuinţe proprietate 
personală.

Hotărârea nr. 33: Anulată

Hotărârea nr. 34: Completarea 
Anexei 77, publicate în Monitorul Oficial 
nr. 699, privind inventarul bunurilor ce 
aparţin domeniului public comunal

Hotărârea nr. 35: Aprobă rectificarea 
şi înscrierea suprafeţei de teren înscrise 
în CF 401453, de 3.417 m. p., urmare 
planului de situaţie rezultând 3.517 m. p. 
şi dezmembrarea terenului înscris în CF 
401453 Topolovăţu Mare, nr. TOP 179-
179, de 3.517 m.p., situate în Topolovăţu 
Mare, 2 parcele, conf. planului de situaţie 
cu propunere de dezmembrare.

Hotărârea nr. 37: Modernizarea 
infrastructurii rutiere în Topolovăţu Mare 
şi Şuştra.

Hot`rârile Consiliului Local Topolov`]u Mare din luna martie a.c.

Dar a intrat dihonia în ele 
şi îşi exhibau ceea ce ar fi voit 
mai tare să ascundă: lipsa de 
caracter. 

Altcineva, persoană impor-
tan tă, nu spui, vorba lui nenea 
Iancu, mă admonesta pentru 
faptul de a-i fi criticat pe cei 
care nu-şi îngrijesc păşunile, cu 
toate că primesc subvenţii. Nici 
măcar atâta n-am făcut; doar 

am scris cum arătau câm purile; 
pline de bălării. „Mai bine să fi 
făcut muncă de educaţie!”, îmi 
spunea ‘mnealui cu deferenţă. 
Să-i îndemn să urmeze vreun 
curs de psiho-pedagogie, spre 
a-i motiva să îşi taie spinii şi 
să împrăştie muşuroaiele? Sau 
poate să-i rog să facă aceste 
lucrări pentru care sunt plătiţi aşa 
cum nu sunt eu, nici pe departe, 
pentru ceea ce scriu la gazetă? 
Deh, tot românul e priceput, plin 
de zel şi sârguinţă, în domeniul 
altuia de preocupaţie.

Un altul, imberb şi plin de 
elan în a-şi etala aroganţa, 
îmi cerea – nici mai mult, nici 
mai puţin – decât să-i prezint 
macheta ziarului spre a se 
decide dacă îmi acordă sau nu 
câteva minute din timpul său 
preţios. Am făcut schimb de 
numere de telefon, promiţându-
mi că mă va anunţa când mă 
primeşte (!). Ceva îmi spunea  
că greșisem adrisantul. Nu 
m-a sunat nici până azi. Iar 
întâlnirea aceea am avut-o în 
urmă cu un an. Oh, mon Dieu!

{coala de var`

Prim`ria v` informeaz`!
Solicităm populaţiei să achite sumele restante şi curente 

reprezentând consumul de apă până cel târziu la 10 iunie a.c. 
Serviciul de apă-canal nou-înfiinţat va inventaria racordul fiecărei 
gospodării la reţeaua comunală şi va face modificări dacă e cazul: 
robinet, contor, cămin stradal etc. 

Îi invităm pe cei care nu şi-au ridicat titlurile de proprietate să 
se prezinte la biroul viceprimarului, spre a intra în posesia acestora. 
Topolovăţu Mare: Lazăr Jurjescu, Răzvan Panaitescu, Iorgovan 
Drăghina, Ioan Anastasiu, Nicolae Militaru, Iuliana Seculi, Mihai 
Bereş, Emanoil Ştefănescu, Aurel Harambaşa, Gheorghe Berecici 
sau Maria Chevereşan, Ana Pop, Petru Feneşer, Gheorghe Pelici 
Şuştra: Aurel Dani, Eugenia Predan Ictar-Budinţ: Ioan Toma, Paulina 
Cărăbaş, Livia Dărăbanţ, Andrei Cherecheş, Gheorghe Pătraşcu, 
Ioan Pisat, Ioan Manoilă, Petru Librimir, Ana Gheju Cralovăţ: Ioan 
Pelici, Milan Chevereşan, Emeric Amand, Achim Martin, Marioara 
Minerva Seiculescu, Barbara Grosz, Maria Popescu.

Comuna Topolovăţu Mare anunță publicul 
in teresat asupra depunerii solicitării de emitere 
a acordului de mediu, ce se va derula în scopul 
construirii reţelei de Canalizare menajeră și sta
ție de epurare în comuna Topolovățu Ma re, 
localitatea Topolovățu Mare, jud. Timiș, am-
plasat în localitatea Topolovățu Mare, jud. Timiș.

Informațiile privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediul A.P.M. Timiș, municipiul 
Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18 A și la 
sediul Primăriei Topolovățu Mare, de luni până joi, 
orele 8-16,30, vineri, orele 8-14.

Observațiile publicului se primesc zilnic la 
sediul A.P.M. Timiș.

Anun] public privind depunerea solicit`rii 
de emitere a acordului de mediu

Discover, o lume fără 
frontiere este un proiect ce se 
adresează elevilor şi tinerilor 
până la 20 de ani, oferindu-
le posibilitatea învăţării limbii 
engleze de la persoane din 
diferite ţări, cu abilităţi de 
comunicare şi cunoştinţe în 
plan cultural, social, economic, 
politic. Sesiunea de vară are ca 
scop îmbogăţirea vocabularului 

în mod practic, direct şi interactiv, 
începe în 12 iunie şi durează 
cinci săptămâni, cu un program 
de 3-4 ore în fiecare zi. 

Participarea este gratuită, 
iar înscrierile se fac, începând 
de acum, la secretariatul Şcolii 
Gimnaziale Topolovăţu Mare. 
Se organizează, separat, 
cursuri cu elevii din ciclul primar 
şi cu cei din gimnaziu.

Există oameni cu har, rânduiţi 
să îşi dedice, într-un fel sau altul, 
talentul şi hărnicia în beneficiu 
comunitar. Cu sârguinţă, oferă 
din ceea ce au celor care, deşi 
se nevoiesc, n-au nici cât să le 
ajungă pentru un trai modest, 
o duc greu. Acoperă un gol, o 
necesitate stringentă, adaugă un 
plus de valoare culturală, estetică 
şi etică, morală şi de conduită. 
Este zestrea de sorginte spiri-
tuală adunată în cununa de 
însemnătate, de existenţă şi 
esenţă, a comunităţii. Cine sunt 
ei? Pe unii i-am uitat pur şi 
simplu, de parcă n-ar fi existat. 
Poate nici nu le-am cunoscut 
valoarea. Erau „unii dintre noi” 
şi-atât. Nefericită este „părerea” 
că dacă n-au luat un copil spre 
creştere sau te miri ce faptă din 
asta care să înmoaie inima la 
prima vedere şi neapărat să fi 
vieţuit în localitate înseamnă că 
n-au făcut nimic pentru ea şi, 
cum ar veni, nu sunt de-ai noştri. 
Deci, cum să-i preţuim? Oh, 
Doamne, ce îngustime de minte 
şi ce nevolnici putem fi „gândind” 
astfel! Unii au trecut într-o lume 
mai bună, fără ca mulţi dintre noi 
să fi conştientizat ce renume au, 
cât de benefică este implicarea 
lor în oglinda realităţii. Faptele lor 
au găsit mai puţin răsunet printre 
concetăţeni decât între străini. 
„Nimeni nu-i profet în sa tul lui!” 
avertiza Mântuitorul Hristos, El 
însuşi ponegrit, batjo corit, dat 

Să-i preţuim după dreapta lor valoare!

Cel mai mare du[man r`mâne uitarea
pierzaniei de ai Lui. Atunci, noi 
ce să mai spunem?

Ba da!, o spun răspicat, 
cu glasul celui care păstoreşte 
tur ma de credincioşi din Şuş-
tra de 37 de ani. Cunosc bu-

nele şi relele fiecăruia în par-
te, împlinirile şi neputinţele 
co lec tive. În această calitate 
- de preot şi om al locului -, fin 
observator al vieţii comunitare în 
toate aspectele ei, vă prezint pe 
trei fii ai locului, cei mai vrednici 
în realizări, mai dinamici, mai 
întreprinzători şi mai dedicaţi 
colectivităţii. Hărăziţi a ne fi buni 
înainte-mergători, cu dare de 
mână şi cu preaplin de suflet, 
punând piatră de temelie la 
rodnicia de aici, spre a aduna 
comori în lumea de apoi. 

Generalul Ioan Negru a 
ajuns pe un piedestal înalt în 
cariera militară, dr. ing., şeful 
armei chimice în armata a IV-a 
de la Cluj, fără să fi uitat de unde 

se trage şi cât de importante 
sunt rădăcinile. Fiu de ţărani, 
venea des acasă, povestea 
cu sătenii, le era povăţuitor şi 
îndemnător la a-şi valorifica 
potenţialul şi a urca pe scara 
devenirii ca oameni de omenie. 
De curând, a părăsit lumea 
aceasta în favoarea uneia mai 
bune. Vrednic este!

Ioan Cojocari, fiu al satului, 
secretar al Primăriei din Topo-
lovăţu Mare, apoi consilier juridic 
la Consiliul Judeţean şi secretar 
al Primăriei din Timişoara, venea 
acasă, mereu, spre a-şi vizita 
părinţii şi socrii, sfătuindu-se 
cu sătenii, pe unii ajutându-i să 
promoveze, conform pregătirii, la 
Timişoara. Biserica îi datorează 
aspectul ei îngrijit, fiind pusă la 
adăpost de pericolul degradării. 
Catapeteasma, pictura, scau-
nele, instalaţia de încălzire, 
aco perişul, crucea şi ceasul 
din turlă au fost restaurate pe 
cheltuiala lui. Valoarea acestor 
lucrări: 190.000 E. 

Cum altfel am fi obţinut 
banii aceştia şi tot siajul care se 
deschide ca o carte vie, vorbindu-
ne de pilda celui care dăruieşte 
din ceea ce are celor din rândul 
cărora s-a ridicat, apoi şi-a clădit 
o carieră, un nume cunoscut 
aici şi în ţară? Vrednic este!

Continuare în pagina 4

Pr. Marinel PITĂU, 
Parohia Şuştra



Adrian Anculia – bronz la 
mâna dreaptă, - 65 kg, juniori, 
primul sportiv din Topolovăţu 
Mare ce urcă pe podiumul cam-
pionilor, pentru prima dată, la un 
concurs de asemenea anvergu-
ră.

Alin Iovănescu – locul 5 la 
braţul stâng şi locul 6 la braţul 
drept, - 70 kg, seniori

Aşadar, Sergiu Paven, Adi-
na Paven şi Sergiu Sabou, în 
calitate de vicecampioni, s-au 
calificat în Lotul Naţional de 
Skandenberg al României, cu 
drept de participare la Europene 
şi Mondiale, anul acesta.

S-a înserat de-a binelea 
când am ajuns la sala de antre-
nament, situată în vecinătatea 
şcolii din Ictar-Budinţ. Erau cu 
gândul la următoarele competiţii 
şi îşi reluaseră antrenamentul. 
„De-acum, vom dubla numărul 
de ore dedicat pregătirii sporti-

ve, pentru că dăm faţă cu „greii” 
Europei.”, mi-au spus ei. Aveau 
în ochi străluciri de argint, pre-
cum laurii de pe medaliile pe 
care le-au dobândit la naţionale. 
Bucuria întipărită pe chipurile lor 
luminoase lasă la vedere sufle-

tul frumos ca seninul cerului şi 
tăria ca de oţel a muşchilor. Îmi 
cer să scriu că aduc mulţumiri 
administraţiei locale pentru că 
le-a asigurat transport şi diurnă. 
Ceea ce şi fac, în numele lor şi 
al nostru, al comunităţii locale.

Suntem mândri de voi şi vă 
preţuim! La fel şi pe cei doi an-
trenori: Alin Iovănescu şi Mihai 
Sabău, care au contribuit deci-
siv la această biruinţă. Vă sun-
tem aproape, dragii noştri cam-
pioni! Drum bun spre Europa! 
Drum bun spre Mondiale! Fie ca 
izbânda să fie de partea voastră 
şi de data asta!

Corin JIANU 
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De dor și jale

“}ara str`mo[easc` nu se vinde”
Parafrază
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„Lada cu zestre”, faza jude]ean`

Anul 2017, sub cele mai bune auspicii
Ȋn ambele cazuri, drumul 

parcurs de un proiect pȃnǎ la 
punerea lui ȋn aplicare este 
același : o firmǎ autorizatǎ de 
statul romȃn întocmeşte proiec-
tul, acesta ajunge la o comisie 
specializatǎ, care decide dacǎ e 
sau nu eligibil. Dacǎ este eligi-
bil, se  transmite unui sistem de 
licitații național (SEAP). Firma 
care cȃștigǎ licitația semnează 
contractul cu Primăria și începe 
lucrările. Procedura poate dura 
destul de mult, întrucât firmele 
depun contestaţii, care apoi sunt 
analizate şi, de la caz la caz, 
urmeazǎ o nouǎ licitație ș.a.m.d. 
Aşa se explică de ce o serie de 
proiecte au fost ȋntȃrziate ca 
termen de execuție. În condițiile 
ȋn care proiectul se realizea-
ză din fonduri europene, firma 
recupereazǎ o parte din bani din 
aceste fonduri. Dacǎ proiectul 
este din bugetul local, plata se 
face integral din resurse proprii. 
Pentru mai toate proiectele pe 
care le-am aprobat – mǎ refer la 
asfaltǎri de drumuri comunale, 
canalizare, introducerea gazului 
metan, reabilitarea sistemului 

de aprovizionare cu apǎ, poduri 
noi peste Bega la Ictar-Budinț 
și Topolovǎțu Mic, moderniza-
rarea cǎminelor culturale, spații 
de joacǎ pentru copii, construi-
rea unui spațiu ȋn incinta școlii 
pentru activitǎți after-school etc. 
- ȋncercǎm sǎ obţinem finanțare 
europeană. Remarc rolul im-
portant pe care ȋl are primarul 
comunei, prof. Ovidiu Doța, ȋn 
efectuarea lucrărilor cu fonduri 
europene. 

Fac apel la populație sǎ 
ȋnțeleagǎ cǎ derularea acestor 
investiții cere timp, apar tot fe-
lul de situații neprevǎzute, iar 
ȋntȃrzierile nu trebuie ȋnțelese 
ca o stagnare, ci urmȃnd tra-
seul, e adevǎrat, uneori sinuos, 
al implementǎrii. Putem lua ca 
exemplu asfaltarea drumurilor 
din Iosifalǎu. Realizarea pro-
iectului a fost ȋntȃrziatǎ, cȃteva 
luni, din cauza contestaţiilor pe 
care le-au depus firmele concu-
rente, iar noi nu putem interveni 
în niciun fel.

Pe aceastǎ cale, solicit 
factorilor economici, precum și 
populației, sǎ-și achite dǎrile 
cǎtre bugetul local, pentru cǎ 

fǎrǎ bani nu putem progresa 
și “rǎmȃnem de cǎruța care 
nu ne așteaptǎ”. E bine să se 
ȋnțeleagă cǎ nu orice investiție 
se poate face din fonduri eu-
ropene. Unele dintre acestea 
- volens-nolens - se fac în re-
gie proprie, cu bani din bugetul 
local.

De asemenea, una din ma-
rile nemulţumiri este consumul 
apei din rețeaua publicǎ. Mulți nu 
ȋnțeleg cǎ apa are ca destinaţie 
consumul menajer, nicidecum 
pentru irigații. Aşa se ajunge ca, 
în perioada verii, unii sǎ nu aibǎ 
apǎ, sǎ se defecteze pompele 
etc. Ori, toate acestea ȋnseamnǎ 
bani ȋn plus de la bugetul local, 
bani ,,aruncați pe fereastrǎ”. Ra-
cordarea locuințelor la rețeaua 
de apǎ - fără apometre - produ-
ce mari pierderi la bugetul local. 
E normal ca unii sǎ plǎteascǎ in-
tegral, iar alții sǎ consume mult 
și sǎ plǎteascǎ puțin sau chiar 
deloc?

Ȋnchei ȋntr-o notǎ optimistǎ, 
cu speranța cǎ vom ieși la liman. 
Vom acţiona conştient şi res-
ponsabil ca să aducem comuna 
noastră la standarde europene.

Cel mai mare du[man...
Ioan Bobescu, stuparul harnic şi onest, creator de remedii na-

turale, întemeietor al Muzeului Apicol, unic în felul său, preţuit pen-
tru calitatea mierii şi a leacurilor sale fără efecte adverse, alinătoare 
de suferinţă, de-a dreptul vindecătoare. Atunci când salvezi viaţa 
unui om meriţi preţuirea alor tăi. Comunitatea internaţională s-ar cu-
veni să ia seama că ai putea ajuta nu câteva sute ori mii de bolnavi, 
ci mult mai mulţi. Pun la dispoziţia celor care doresc să ştie ce om 
de valoare vieţuieşte în proximitatea noastră câteva sute de scrisori 
venite pe adresa lui din ţară şi te miri de pe unde altundeva din 
lume. Totul a început prin a-şi fi salvat mama de la moarte. Medicii 
i-au spus: „Pregătiţi-vă de ce-i mai rău, în 2-3 zile!”. Ei bine, a mai 
trăit 50 de ani. E pilduitor? Desigur! Vrednic este!

Mă adresez Consiliului Local al comunei Topolovăţu Mare spre 
a cere, pentru aceşti fii ai satului, titlul de cetăţean de onoare. Îl 
merită din plin. Ei fac cinste comunităţii prin făptuirile lor; onorant 
pentru noi ar fi să îi apreciem, să îi preţuim, să ne mândrim cu ei. 
Pe mine m-a întrebat cineva, odată: „Ce oameni importanţi s-au 
născut şi au lăsat urme durabile în satul tău?” Pe moment, am fost 
încurcat, i-am răspuns în doi peri, dar acum ştiu; vă îndemn şi pe 
dvs. să fiţi mândri de ei.
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Moto:
 “ Vom pleca și noi cândva din viață
 Și părinții, sus, ne-or întreba:
 Ce mai face casa noastră dragă,
 Cine are grijă azi de ea ?”

 Grigore VIERU

Domnule VIERU, dormi în pace,
Casa părintească încă e,
Dar de-o vreme nu știu cum se face
Că se vinde Țara pe orice.

Vin samsari din toată Europa
Și ne rup din plaiul strămoșesc,
Iar românii calcă tropa-tropa, 
Fericiți... că încă mai trăiesc.

Unii sunt plecați prin țări străine,
Alții au uitat de Dumnezeu,
Dar toți speră c-o să fie bine,
Chiar de e prezentul foarte greu.

S-au vândut pădurile bătrâne,
S-au vândut terenuri și subsol;
Goana după aur va rămâne
Cancerul acestui secol gol.

Se îmbogățesc şnapanii țării,
Iar vecinii ne privesc cu jind
Și din tot cuprinsul larg al zării
Vin străini cu acte și ne mint.

Plâng bătrânii ce-s în neputință,
Toată viața au plătit la BIR;
Drept mulțam, s-a pronunțat sentință
De “arest pe veci în cimitir.”

Nu mai merg copiii, azi, la școală,
O treime sunt analfabeți;
Nu mai sunt nici leacuri pentru boală
Și pe străzi n-ai loc de oameni beți.

Dau năvală peste noi străinii,
Cer “azil politic” la români;
Pe la graniți, ne pândesc vecinii-
Vor să fie peste noi stăpâni.

Asta-i Țara, domnule VIERU
Nu putem trăi ca niște frați -
Când în spate ne-au înfipt jungheru’
Și când ne conduc tehno ...ratați!

Țara strămoșească nu se vinde,
Nu se vinde plaiul românesc;
Dintr-atâtea lucruri dragi și sfinte,
Ochii Ţării încă ne privesc.

Vom pleca și noi cândva din viață
Și străbunii, sus, ne-or întreba:
Ce mai face Țara noastră dragă,
Cine are grijă azi de ea?

Și atuncea, noi, ce vom răspunde,
Spunem adevărul sau mințim?
Țara noastră e pe nu știm unde
Și românii merg la țintirim.

Sau că va răspunde gloata-ntreagă,
De la credincios pân-la ateu,
Că de România noastră dragă
Are grijă numai Dumnezeu!

 Noaptea de ÎNVIERE,
       15/16 aprilie 2017

     Ionel IACOB-BENCEI

Grupul de recita-
tori în grai bănățean, 
alcătuit din Amalia 
Briscan, Karina Pa-
ralescu și David Gur-
ban, a fost răsplătit 
pentru prestația sa cu 
mențiune. 

Aprecierea juriului 
viza o mai bună coor-
donare a celor trei reci-
tatori în ideea de a da 
consistență și unitate 
momentului artistic pe 
care îl înfăptuiesc.

La ediția următoa-
re, așteptăm un rezul-
tat mai bun.

Încă nu s-au stins ecouri-
le Campionatului Naţional de 
Skandenberg 2017, desfăşurat 
la Codlea, în perioada 28-30 
aprilie a.c. A fost o competiţie cu 
participare numeroasă, „greii” 
acestui sport disputându-şi întâ-
ietatea. Miza mare a concursului 
este calificarea la campionate-
le european şi mondial de anul 
acesta. S-au adunat la start 350 
de competitori din toată ţara, 
precum şi sportivi din Republica 
Moldova. A fost prezent Marcel 
Darie, în calitate de oaspete 
de onoare, preşedintele recent 
înfiinţatei Federaţii Moldovene 
de Skandenberg. Deschiderea 
oficială a fost făcută de dl. Ma-
rius Dunca, ministrul Tineretului 
şi Sportului. S-au întrecut în pu-
terea braţelor, sâmbătă, sportivii 
înscrişi la braţul stâng, iar dumi-
nică la braţul drept.

9 sportivi din echipa co-
munei Topolovăţu Mare au 
participat la Campionatul Na-
ţional de Skandenberg şi au 
înregistrat un rezultat remar-
cabil: o medalie de aur, cinci 
de argint şi cinci de bronz.

Sergiu Paven şi-a adjude-
cat aurul în lupta cu braţul drept 
şi argintul la stângul, în catego-
ria de greutate + 110 kg, tineret.

Adina Paven – argint la am-
bele braţe, vicecampion naţional 
la tineret, + 65 kg

Sergiu Sabou – argint la 
ambele braţe, vicecampion naţi-
onal la juniori, - 75 kg

Raul Jurjescu – medaliat 
cu bronz la ambele braţe, - 55 
kg, juniori

Alex Mic – medalii de bronz 
la ambele braţe, - 70 kg, juniori

Campionii no[tri la skandenberg

Râsul ne eliberează de tirania logicii şi a liniarităţii
Hai s` zâmbim... serios!
vFemeile sunt incredibile. 

Tu nu spui nimic şi ele înţeleg 
tot. Ele spun totul... şi tu nu mai 
înţelegi nimic. (Johnny Deep)
vAltfel spus: Dacă ţi se pare 

că înţelegi o femeie ai dreptate. 
Ţi se pare!
vO femeie la farmacie: Aveţi 

ceva ieftin şi eficient de slăbit? 
Da, avem un plasture! Şi unde 
se pune? Pe gură!
vCând o femeie tace e bine 

să n-o întrerupi.
vCum îşi cere iertare o fe-

meie: Scuză-mă, e din vina ta!
vIubitule, de la 1 la 10, cât 

mă iubeşti? De la 1 la 10 te iu-
besc foarte mult, dar de la 11 ies 
la o bere cu băieţii.
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