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Pentru tine, mamă

upă 1 martie, zi dedicată femeii, zi
în care ne recăpătăm speranţa, optimismul, credinţa în mai bine şi sporul în toate,
vine şi ziua dedicată mamelor, ziua de 8 martie. Cu ocazia acestor evenimente însemnate, vă
urez dumneavoastră, tuturor domnişoarelor şi
doamnelor care daţi frumuseţe şi sens vieţii, ani
mulţi şi fericiţi !
Ziua de 8 Martie este recunoscută pe întregul glob ca sărbătoarea internațională a femeii. Luna martie este prima lună a primăverii
iar, pură coincidenţă sau nu, în acestă lună se
sărbătorește pe lângă mărțișor şi ziua femeii, a
mamelor. Dar cine
este mama?
Mama este începutul tuturor începuturilor. Atunci
când ne simţim nesiguri, când ne este
frică şi nu avem
lângă noi ajutor de
nădejde, când ne este
foame, când ne este
frig, când simţim
nevoia ca cineva să
ne îngrijească rănile
sufleteşti şi trupeşti, când avem nevoie de ocrotire
şi de iubire, când suntem singuri… şi ne este
teamă, vrem ca lângă noi să se afle mama, să ne
ocrotească şi să ne ofere ceea ce numai ea poate,
în modul cel mai sincer şi cel mai curat: dragostea. Orice frunză se află ocrotită în copacul ei,
orice rază doreşte să ştie că soarele o are în grijă,
cum orice copil îşi doreşte mama alături.
Mama este fiinţa căreia îi suntem datori cu
un respect profund, căreia îi mulţumim pentru faptul că ne-a adus pe lume şi că, alături de
Dumnezeu, a contribuit la existenţa noastră,
dăruindu-ne cel mai frumos cadou pe care îl
putem primi cu inima deschisă: viaţa. Tot ceea
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ce avem şi tot ceea ce vom avea, viitorul, prezentul şi trecutul îl datorăm mamei, celui mai bun
prieten pe care îl avem alături în clipe grele.
Primul zâmbet, primul pas, primul cuvânt,
o carte de poveşti frumoase, copilăria cu toate
tainele ei sunt strâns legate de aceeaşi persoană,
care descrisă cu ajutorul cuvintelor, pare ireală.
Ochii ca nişte lumânări sclipitoare, gura ca un
trandafir îmbobocit, zâmbetul ca un curcubeu
după o ploaie caldă de vară, alcătuiesc figura
mamei.
Orice copil vede în mama lui o fiinţă măreaţă,
fără de păcat, puternică precum o stâncă în marea
învolburată şi
totuşi, în acelaşi
timp, o fire
blândă, o zână
ce a coborât din
tărâmul basmelor pentru a fi
alături de noi.
Dumnezeu nu
poate fi pretutindeni, aşa că
a creat mamele.
Pentru mame nu
există spaţiu: o
adevărată mamă presimte şi-şi vede copilul de
la un pol al pământului la altul.
Mama este cel mai apropiat prieten pe care îl
avem atunci când încercările, grele şi surprinzătoare, cad asupra noastră; când nenorocirile iau
locul prosperităţii; când prietenii care s-au bucurat
alături de noi, în momentele strălucirii noastre, ne
părăsesc în clipa în care problemele ne copleşesc,
numai ea rămâne lângă noi şi se străduieşte
prin bunătatea sfaturilor şi învăţămintelor ei să
risipească norii întunecaţi, făcând ca pacea să se
reîntoarcă în inimile noastre.
Primar,
Gheorghe Aleodor Sobolu
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PROGRAMUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE AL
COMUNEI ORŢIŞOARA PE ANUL 2012
Comuna Orțișoara
Începerea negocierilor privind investiţie canalizare în comuna Orţişoara începând cu anul
2013.
- Finalizare introducere contorizare reţea apă
în cămine;
- Amenajare trotuare;
- Pavaj centru;
- Terenul de sport Sc. Generală Orţişoara;
- Reparaţii clădire pompieri;
- Reparaţii curente străzi Orţişoara;
- Reparaţii clădire laborator fizică Sc. Generală
Orţişoara;
- Înfiinţare parc eolian unde vor fi montate 28
de mori de vânt pentru energie verde;
- Înfiinţare parc panouri fotovoltaice;
- Introducere rețele curent - P.U.Z.

Program achiziţii publice în sat Calacea, în 2012
- Execuţie Cămin Cultural;
- Reparaţii străzi;
- Amenajare trotuare;
- Reparaţii drumuri.
Program achiziţii publice în sat Corneşti, în 2012
- Execuţie teren de sport;
- Amenajare trotuare;
- Amenajare şi execuţie poduri şi podețe.
Program achiziţii publice în sat Seceani, în 2012
- Amenajare şi execuţie trotuare;
- Reparaţii drumuri;
- Execuţie foraj apă.

DIN REGISTRUL STĂRII CIVILE
Căsătorii
Septembrie - decembrie, anul 2011

Scurtu Ioan şi Sorinchescu Adina Maria
Maluțan Ion şi Buga Viorica
Graure Alexandru Ioan şi Cristescu Nicoleta

Bruniani Emil şi Dațcu Lăcrămioara,
Petrean Precup şi Ianoş Ecaterina Mia
Harasemiuc Nicolae şi Bot Paula Lăcrămioara

La ceas de mare bucurie, primăria comunei nostre urează tinerelor familii CASĂ DE PIATRĂ!

			

DIN REGISTRUL STĂRII CIVILE
Decese

Persoanele decedate luna septembrie - decembrie, anul 2011
Sepetan Maria
Șandor Lucian
Zorlentan Lucreţia
Iancu Livia
Stoi Persida
Stoian Zorița Drăghina Misarciu Rodica
Rascol Vasile Florin
Panda Floare
Nagy Bela
Fărcaş Petrişor Florin
Persoane decedate în anul 2012
Zurba Cornel
Stoi Vasile
Bogănescu Claudiu
Moț Maria
Ciubotaru Haritina
Cădar Nicușor
Dumnezeu să le aşeze sufletele printre aleşii săi!

2

Jurnal
de Ortisoara
, ,

Nr. 1

JURNAL DE ORţIşOARA

MARTIE

2011

MĂRŢIŞORUL
Mult bogat îi mărţişorul
De triumfă tricolorul
Pentru mic şi pentru mare
Zi de-ntâi e sărbătoare

Să culeg pentru femei
Zeci şi mii de ghiocei
Dăruindu-le cuvinte
Ca un om ce-i copt la minte

Pe opt e ziua femeii
Ce deţine sfinte chei
Şi li se dă mărţişorul
Prin Isus Mântuitorul

Prin duh sfânt, nu altcumva
Cum mă-nvaţă Precista
Care, pe douăzeci şi cinci vine
Şi-aduce buna-vestire

La mame şi la fecioare
De admiră prinţul soare
Iară după ziua lor
Vin sfinţii la vorbitor

Tuturor de pe pământ
Care cred în fiul sfânt
Asta este mărţişorul
Ce ne pune-n suflet dorul

C-au spart gheaţa la atei
Patruzeci de sfinţi ca ei
Ziua nouă a lui Martie
Ne donează sănătate

Încărcat cu mii de flori
Şi cu sfinte sărbători
Şi pe la mijloc, în ea
Răsări şi steaua mea

Luna martie, blândă vine
Şi ne dă buna-vestire
Că fecioara-ntre femei
Vine şi-n mileniul trei

În această sfântă lună
Ce-i a treia din cunună
A bătrânului an tată
Pe alei sfinte mă poartă

De a respecta pe mame
Fiindcă sunt de milioane
Şi le-dăruim de toate
Fericire, sănătate.
Gheorghe Calbău

Grupul Şcolar Agricol din localitatea Orţişoara are
următoarele posturi vacante pentru anul şcolar 2012-2013
● 1 post de educatoare la Grădiniţa cu P.P.
Orţişoara, pe 1 an;
● 0,44 post de chimie la Grup Şcolar Agricol pe
1 an;
● 0,16 post de economie aplicată la Grup Şcolar
Agricol, pe 1 an;
● 1 post de învăţător/institutor pentru învăţământul primar la la Grup Şcolar Agricol Orţişoara, pe 4
ani (post titularizabil pentru Clasa Pregătitoare);
● 0,72 post de Istorie la Grup Şcolar Agricol, pe
1 an;
● 1,11 post de Limba Engleză la Grup Şcolar
Agricol, pe 4 ani (post titularizabil);
● 0,66 post de Limba Germană la Grup Şcolar
Agricol, pe 1 an (postul cuprinde satele aferente
Grupului Şcolar);
● 0,16 post de Matematică la Grup Şcolar Agricol, pe 1 an (dacă se realizează clasa a IX-a);
● 0,05 post de Psihologie la Grup Şcolar Agricol,
pe 1 an;
● 0,16 post de Religie Penticostală Grup Şcolar
Agricol, pe 1 an;
● 0,11 post de Tehnologia Informaţiei şi a

Comunicaţiilor Grup Şcolar Agricol, pe 1 an;
● 1 post de educator la Grădiniţa cu P.N. Calacea,
pe 4 ani (post titularizabil);
● 1 post de învăţător la Grup Şcolar Agricol,
secţia Calacea (post rezervat până în 31.01.2012), pe
1 an;
● 1 post de învăţător la Grup Şcolar Agricol,
secţia Calacea, pe 1 an;
● 1 post de educator la Grădiniţa cu PN Corneşti
pe 4 ani (post titularizabil);
● 1 post de învăţător la Grup Şcolar Agricol
secţia Corneşti (post în litigiu), pe 4 ani;
● 1 post de învăţător la Grup Şcolar Agricol
secţia Corneşti, pe 1 an;
● 1 post de educator la Grădiniţa cu PN Seceani,
pe 4 ani (post titularizabil);
● 1 post de învăţător la Grup Şcolar Agricol
secţia Seceani, pe 1 an.
Relaţii suplimentare se pot obţine la telefonul
0256/233280 sau pe site-ul şcolii
www.wix.com/gsaorti/grup_scolar_agricol_ortisoara2
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Elevii clasei a II-a

Învăţător,
Anamaria Roșu

„Şcolarul conştiincios
trebuie să citească şi să
înveţe cât mai mult, nu atât
pentru notă, cât, în primul
rând, pentru viaţă, pentru
îmbogăţirea cunoştinţelor,
cunoştinţe care contribuie
la formarea lui sufletească
ca persoană şi mai apoi ca
personalitate, adică un om
între oameni, între oamenii
de seamă.”
Gheorghe Aleodor Sobolu,
Primar al comunei Orțișoara
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Cherteș Gore
Bălănean Onișiru
		
Constantin Ionela
Avram Sara
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Ștefănescu Robeta
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Pop Raluca
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