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Editorial
Primar Vasile Graur

Dragi locuitori,
Gânduri de Sfintele Sărbători de Paşti 

Apropierea Sfintelor Paşti aduce cu sine schimbări în viaţa noastră cotidiană. Unii dintre noi au ţinut post, alţii 
poate au participat mai des la slujbele religioase. Postul Mare adduce cu sine o schimbare de ritm, o stare de bine, 
de împlinire, pe care nici un concediu şi nici o realizare profesională nu o poate egala. Cu adevărat important este 
ca de sărbătorile pascale să ne regăsim lângă cei dragi echilibrul, liniştea şi bucuria de a fi împreună. Abia atunci, 
grijile şi lipsurile cotidiene dispar din mintea noastră pentru câteva zile şi învăţam să apreciem lucrurile cu adevărat 
valoroase: curăţenia sufletească, familia, prietenii. În tumultul de zi cu zi, nu ştiu câţi dintre noi mai avem răgazul să 
ne gândim la cei mai puţin norocoşi decât noi. La cei care nu au lângă ei pe cei dragi, o mamă, un frate, un copil, 
o familie. De Paşti haideţi să fim buni, să facem un act de caritate, să ne să e uităm în jur şi să-i ajutăm pe cei care 
au nevoie. Fie ca Învierea Domnului Nostru Iisus Hristos să reverse în inimile dumneavoastră prinosul bunătăţii, 
înţelegerii şi al toleranţei! Să aveţi Sărbători fericite şi îmbelşugate, alături de toţi cei dragi! Hristos a Înviat!

A venit primăvara, să facem curăţenie în ogradă!
 Primăvara este sezonul în care toată natura revine la viaţă, 

iar odată cu sosirea acestui anotimp, şi noi trebuie să ne îngrijim 
de tot ce înseamnă locuinţele, curţile şi gospodăriile noastre. 
Astfel, fiecare dintre noi are obligaţia ca, mai ales acum, în prag 
de sărbătoare, să se asigure că atât ograda, cât mai ales zona din 
faţa casei în care locuieşte sunt curate. Reprezentanţii Primăriei 
Lovrin fac eforturi susţinute pentru a păstra curăţenia în comună, 
însă totul poate fi menţinut doar cu aportul dumneavoastră, al 
locuitorilor comunei. 

Astfel, autorităţile locale fac apel la dumneavoastră şi vă 
roagă să începeţi să curăţaţi rigolele din faţa caselor şi să le săpaţi, 
să întreţineţi rondourile cu flori şi să văruiţi pomii de pe spaţiile 
din faţa caselor. De asemenea, este foarte important ca fiecare 
dintre dumneavoastră să vă asiguraţi că şanţurile şi podeţele 
sunt decolmatate, mai ales că acum, în perioada primăverii, este 
posibil să apară precipitaţii abundente, iar şanţurile să se înfunde, 
dacă nu sunt curăţate. 

„Consider ca suntem cetăţeni civilizaţi, cărora ne place 
să trăim într-un mediu curat şi frumos aranjat. Modul în care 
trăim ne defineşte pe noi ca oameni. De aceea, vă rog insistent 
să acordaţi o mare atenţie mediului în care trăim cu toţii, ca o 
comunitate civilizată”, spune primarul Vasile Graur. 

De asemenea, reprezentanţii Primăriei subliniază faptul că 
aruncarea şi depozitarea gunoiului menajer şi a deşeurilor de orice 
natură pe spaţiul public este interzisă şi se pedepseşte, conform 
legii, cu amenzi. Iar cei care vor fi prinşi încălcând legea vor fi 
sancţionaţi. 

Primăria 
şi Consiliul Local 

Lovrin 
vă urează 

sărbători luminate 
şi Paşte fericit!
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Învierea Domnului este, 
pentru creştinii 

de pretutindeni, o sărbătoare 
a reculegerii 

şi un prilej de linişte 
sufletească.

Este un moment care ne 
apropie de familie 

şi de care îmi doresc să vă bucuraţi împreună 
cu toţi cei dragi. 

Hristos a înviat!
Prefect,

Eva-Georgeta Andreaş

Învierea Domnului Iisus 
Hristos este prilej pentru 
a fi mai îngăduitori, mai 
buni și mai dornici de a 
ne înțelege unii pe alţii. 
Sper ca cea mai veche şi 
importantă sărbătoare 

a creştinătăţii să vă întărească încrederea şi 
speranţa într-o viață mai bună pentru întreaga 
familie. Vă doresc, din toată inima, sărbători 

fericite, linişte sufletească, o viaţă plină de 
satisfacţii şi împliniri alături de cei dragi. 

Paşte fericit!

Călin Dobra, 
preşedintele Consiliului Judeţean Timiş

Lumina Învierii Domnului să vă aducă în suflete speranţă, iar în casele 
dumneavoastră să domnească liniştea şi armonia. 

Vă urez ca sărbătoarea Paştilor să vă găsească în pace, 
cu sănătate şi belşug. Hristos a înviat!

Eugen Truţă, viceprimarul comunei Lovrin 

Luminatul Praznic al Învierii Domnului 
nostru Iisus Hristos, din anul Domnului 
2018, să vă aducă linişte sufletească, armonie, 
înţelegere şi iertare. Domnul Hristos să ne 
ierte păcatele, lacrimile Maicii Domnului 
să ne spele necazurile din suflet şi lumina 
Învierii să ne readucă speranţa. Paşti Fericite! 
Hristos a Înviat!

Consiliul Parohial al Parohiei Lovrin
Preot paroh Paul Cosmin Iosivuţ

Dragi credincioși din comuna Lovrin, 
fie ca sfânta sărbătoare a Învierii Domnului 
să vă umple sufletele de bucurie și să vă 
aducă liniște, bunăstare și mulţumire. Vă 
dorim să trăiţi în pace, alături de familie 
și de toţi cei dragi, aceste zile închinate 
Sărbătorii Paștelui! Domnul nostru Isus să 
îi protejeze şi să le dea tuturor înţelepciune 
şi credinţă. Hristos a Înviat! 

Pastor Mircea Pulverea
Biserica Penticostală din Lovrin

Dragi Credincioși creștini,

De când îngerii au spus femeilor 
venite la mormânt să ungă trupul lui Isus: 
Pentru ce îl căutaţi pe cel viu între cei 
morţi? Nu este aici, a înviat, toată lumea 
creştină se salută cu bucurie în ziua de 
Paşte şi pe parcursul celor patruzeci de zile 
până la Înălţarea Domnului cu salutul: 
Cristos a înviat, la care se răspunde cu: 
Adevărat a înviat!  (Mc 9,10).

 Aceasta este ziua pe care a făcut-o 
Domnul ca să ne bucurăm şi să ne vese-
lim într-însa, strigând cu bucurie victoria 
definitivă: O moarte, unde este biruinţa 
ta? O iadule, unde este ghimpele tău? 
Acum se instaurează siguranţa definitivă: 
Dreapta Domnului şi-a arătat puterea, 
dreapta Domnului m-a înălţat. Nu voi 
mai muri, ci voi trăi şi voi povesti faptele 
Domnului. (Psalmul 117)

Spre a ajunge la marea sărbătoare a 
învierii din ziua de apoi, să o trăim pe 

cea de azi, aşa cum ne îndeamnă Sfântul 
Paul: într-o viaţă nouă, asemenea lui 
Cristos! Să nu mai fim sclavii păcatului! 
Să fim morţi pentru păcat şi să trăim 
pentru Dumnezeu!

Rugăciunea preoțească a lui Isus 
este înălțată de El pentru noi toţi: 
,,Părinte, vreau ca acolo unde sunt eu 
să fie împreună cu mine şi aceia pe 
care mi i-ai dat, ca să vadă gloria mea 
pe care mi-ai dat-o, pentru că tu m-ai 
iubit mai înainte de întemeierea lumii” 
(In 17,24).

Cu aceste gânduri împărtășite vă doresc

Sărbători Pascale binecuvântate!  
Frohe Ostern ! 

Áldott  Húsvéti  ünnepeket!

 Cu rugăciune,  Marin Maties
Pr paroh   Romano Catolic.
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Simularea Evaluării Naționale 2018, pentru elevii claselor a VIII
În data de 05.03.2018 s-a desfășurat 

simularea probei scrise la Limba 
și literatura română, iar în data de 
06.03.2018 s-a desfășurat simularea 
probei scrise la Matematică. Rezultatele 
au fost comunicate elevilor, iar profesorii 
vor discuta şi cu părinţii care este 
nivelul fiecărui copil şi ce trebuie să 
mai aprofundeze, pentru ca rezultatele 
examenului să fie mai bune.

Simularea Examenului de 
Bacalaureat 2018

În intervalul 19 - 22 martie 2018, 
a avut loc simularea probelor scrise din 
cadrul examenului național de Bacalaureat.

Simularea probelor scrise din cadrul 
examenului național de Bacalaureat s-au 
desfășurat după următorul program 
(comun pentru clasele a XI-a și a XII-a): 

19 martie - Limba și literatura română -  E)
a),  20 martie - Limba și literatura maternă 
- E)b) și 21 martie - proba obligatorie a 
profilului- E)c). 

Proba la alegere a profilului și 
specializării -  E)d) se va derula joi, 22 
martie și va fi susținută exclusiv de elevii 
clasei a XII-a.

Rezultatele obținute au fost 
comunicate elevilor în data de 30 martie. 

Examenul de bacalaureat 2018 a început prin susținerea pro-
belor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale.

Proba A de evaluare a competențelor lingvistice de comuni-
care în limba română s-a susținut în data de 12.02.2018.

Proba D de evaluare a competențelor digitale s-a susținut în 
data de 16.02.2018.

Proba C de evaluare a competențelor lingvistice de comuni-
care într-o limbă de circulație internațională s-a susținut în data 
de 21 – 22. 02.2018.

În Banat, tradiţiile sunt mai puține decât în alte zone, însă ele 
se păstrează vii din generaţie în generaţie.

În dimineaţa de Paşti, credincioşii trebuie să se spele pe faţă 
cu apa în care au fost puse un ou roşu – pentru obraji rumeni, 
un bănuţ de argint – pentru belşug, şi un fir de iarbă – pen-
tru prosperitate. Masa din prima zi de Paşti este un bun prilej 
de reunire a familiei, cu respectarea unui ritual. La micul dejun 
din prima zi de Paști se practică tradiția tămâierii bucatelor, apoi 
fiecare mesean primește o linguriță de paști, adică vin și pâine 

sfințite.Tot în prima zi de Paşti, se poartă haine noi în semn de 
respect pentru această sărbătoare, dar şi pentru că ea semnifică 
primenirea trupului şi a sufletului, aşa cum se primeneşte întreaga 
natură primăvara.

Cea de-a doua și cea de-a treia zi de Paște sunt rezervate jocului 
popular. Tinerii și bătrânii se adună în centrul satului, în fața bisericii 
și spre seară începe hora mare a satului. Tot aici există tradiția ca în a 
doua zi de Paște, sătenii, însoțiţi de musafiri, să pornească spre cen-
trul satului, după care în faţa bisericii intră cu toții în hora mare. În-
trucât portul tradițional are mare prețuire, hora satului este deschisă 
de către cei îmbrăcați în costume populare.

Tot în Banat, în cele trei zile de Paşte, oamenii se sărută între 
ei şi se îmbrăţişează, acestea semnificând iubire, iertare, uitarea 
oricărei supărări.

Hristos a Înviat!

A început examenul 
de Bacalaureat

Obiceiuri de Paşti, în Banat
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CĂSĂTORII
Heidel Ştefan Sebastian 

şi Szomboty Iudith

Cotosman Gheorghe 
şi Marian Otilia

Le dorim 
„Casă de piatră”!

DECESE

Novacovici Steluţa

Filip Constantin

Iancu Aurel

Pop Alexandru

Dumnezeu 
să îi 

odihnească 
în pace!

Noul Program de Guvernare amână pentru 
2019 câteva decizii importante pentru fermierii 
români. Este vorba despre scutirea de la plata 
impozitului pentru tractoare și utilaje agricole și 
de Taxa pe Valoare Adăugată (TVA). Programul 
Guvernului Viorica Dăncilă, depus în 
Parlamentul României, prevede câteva facilităţi 
pentru fermierii români. Prima dintre facilități 
este eliminarea impozitului pe terenurile agricole 
lucrate. O măsură care aparține Ministerului 
Finanțelor Publice. A doua facilitate este 
impozit zero pentru tractoare și utilaje agricole. 
Măsura de eliminare a acestui impozit ține tot 
de Ministerul Finanțelor Publice și aplicarea ei a 
fost amânată de la 1 ianuarie 2018 la 1 ianuarie 
2019. Reducerea cotei de TVA de la 9% cât este 

în prezent, la 5 % a pentru cele mai importante 
inputuri: livrarea de îngrășăminte si de pesticide 
utilizate in agricultura, semințe si alte produse 
destinate însămânțării sau plantarii, precum 
si prestări de servicii de tipul celor specifice 
utilizate în sectorul agricol se va aplica cel târziu 
din 1 ianuarie 2019. 

Tot mai mulți caută alternative naturale 
pentru vopsitul ouălor de Paște. Sfecla, sucul de 
afine sau ceaiul sunt o soluție eficientă și rapidă 
pentru a colora ouăle de sărbători. 

Iată câteva idei:
Roz deschis - suc de sfeclă
În loc să fierbeți ouăle în sucul de sfeclă, le 

puteți lăsa peste noapte. Atenție însă! Fierbeți 
bine oăule înainte de a le scufunda în sucul de 
sfeclă, pentru că acesta penetrează coaja și vă 
puteți trezi cu oul colorat și pe interior.

Verde - spanac sau iarbă
Spanacul nu este eficient dacă este folosit 

proaspăt. Culoarea obținută poate fi un gri 
spălăcit, în locul verdelui așteptat. Cu puțin 
noroc însă, zeama de spanac fiert sau de iarbă 
fiartă poate colora ouăle de Paște într-un verde 
crud deosebit.

Albastru - varză
Varza roșie va colora ouăle de Paște în 

albastru, deși culoarea vopselei în sine este 
purpurie. Această vopsea are nevoie de mai 
mult timp pentru a da culoare oului. Pentru un 

albastru închis, ouăle trebuie lăsate în vopsea 
peste noapte.

Ingrediente: o jumătate de varză roșie, 4 
căni de apă; se fierbe 30 de minute.

Mov - afine
Aceasta este cea mai simplă metodă de 

vopsire pentru obținerea unor ouă de un mov 
intens. Prin zdrobirea afinelor de coaja oului se 
vor obține mai multe pete de culoare.

Ingrediente: o jumătate de pungă de afine 
congelate, 4 căni de apă; se fierbe 30 de minute.

Pompierii din cadrul 
Inspectoratului pentru 
Situaţii de Urgenţă Banat 
recomandă atât preoţilor, cât 
și credincioșilor să nu uite 
câteva reguli de bază în timpul 
slujbelor religioase de Paște 
astfel ca acestea să se desfășoare 
fără incidente: aprinderea și 
așezarea lumânărilor se va 
face numai în locurile special 

amenajate în acest sens (în 
exteriorul construcţiei și la 
o distanţă de siguranţă faţă 
de vege taţie sau elemente 
combustibile); lumânările 
nu se vor ţine în apropierea 
obiectelor combustibile 
precum icoane, decoruri, 
mobilier; să fi e supravegheate 
permanent lumână rile căzute 
sau consumate. 

Ouă de Paște vopsite natural

Măsuri amânate 

Atenție la lumânările de Înviere !


