
A venit primăvara, să facem 
curățenie în ogradă! 

Primăvara este sezonul 
în care toată natura re-
vine la viață, iar odată cu 
sosirea acestui anotimp, 
și noi trebuie să ne îngri-
jim de tot ce înseamnă 
locuințele, curțile și gos-
podăriile noastre. 

Astfel, fiecare dintre noi are 
obligația ca, mai ales acum, 
în prag de sărbătoare, să se 
asigure că atât ograda, cât 
mai ales zona din fața ca-
sei în care locuiește sunt 
curate. Reprezentanții Pri-
măriei Mașloc fac eforturi 
susținute pentru a menține 
curățenia în localitate, însă 
modernizările și lucrările 
ce se fac în localitate nu se 

vor putea menține decât cu 
aportul dumneavoastră, al 
locuitorilor comunei. 

Astfel, autoritățile locale 
fac apel la dumneavoastră 
și vă roagă să începeți să 
curățați rigolele din fața 
caselor și să le săpați, să 
întrețineți rondourile cu 
flori și să văruiți pomii de 
pe spațiile din fața caselor. 
De asemenea, este foarte 
important ca fiecare din-

tre dumneavoastră să vă 
asigurați că șanțurile și 
podețele sunt decolma-
tate, mai ales că acum, în 
perioada primăverii, este 
posibil să apară precipitații 
abundente, iar șanțurile să 
se înfunde, dacă nu sunt 
curățate. 

În acest sens, reprezentanții 
Primăriei organizează, și 
anul acesta, curățenia de 
primăvară. În săptămâna 
26-30 martie, se va face 
colectarea deșeurilor, pen-
tru ca apoi să întâmpinăm 
Floriile și sărbătoarea În-
vierii Domnului așa cum 
se cuvine.
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Editorial

Dragi locuitori,

Ca de fiecare dată, de sărbători-
le pascale ne regăsim lângă cei 
dragi echilibrul, liniștea și bucuria 
de a fi împreună. Abia atunci, gri-
jile și lipsurile cotidiene dispar din 
mintea noastră pentru câteva zile 
și învățam să apreciem lucrurile 
cu adevărat valoroase: curățenia 
sufletească, familia, prietenii. 
Haideți să lăsăm deoparte toate 
răutățile, fie acestea din familii ori 
din comunitate, și să ne bucurăm 
împreună de această mare săr-
bătoare a creștinătății. În prag de 
Sfinte Sărbători, gândurile mele 
se îndreaptă spre dumneavoas-
tră, locuitorii comunei. Vă invit ca 
noaptea Învierii să ne găsească 
împreună, celebrând minunea 
săvârșită de Mântuitorul nostru. 
De Paști haideți să fim buni, să 
facem un act de caritate, să ne 
uităm în jur și să-i ajutăm pe cei 
care au nevoie. Din partea mea, 
și din partea întregului corp al 
angajaților din Primărie, vă do-
resc să aveți parte de sărbători de 
Paște fericite alături de cei dragi și 
să vă bucurați de vestea Învierii 
Domnului Iisus Hristos.

Hristos a Înviat!

Ionel Lupu
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Trenurile vor circula din nou, 
până la Remetea Mică 

Așa cum vă anunțam în 
numărul trecut al Monito-
rului, începând cu data de 
1 martie, CFR a hotărât să 
suspende trenul care face 
legătura între Timișoara și 
Remetea Mică. 

De asemenea, v-am pre-
zentat, atunci, măsurile 
pe care de urgență le-au 
luat autoritățile locale din 
Mașloc, măsuri care nu au 

rămas fără efect. Astfel, în 
urma solicitării făcute de 
Primăria Mașloc la Minis-
terul Transporturilor, s-a 
revenit asupra deciziei de 

suspendare a trenurilor. Din 
1 aprilie, timp de o lună, 
garniturile vor circula până 
la Remetea Mică, pentru o 
perioadă de probă, timp de 
o lună. În această perioadă 
se va face o analiză, iar dacă 
numărul de călători este 
suficient pentru a justifica 
menținerea trenului pe tra-
seu, va fi reluată circulația 
permanent. 

Primăria comunei Maşloc 
şi Consiliul Local Maşloc 

vă urează 
sărbători luminate şi Paşte fericit!
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Învierea Domnului Iisus 
Hristos este prilej pentru 
a fi mai îngăduitori, mai 
buni și mai dornici de a 
ne înțelege unii pe alții. 
Sper ca cea mai veche 
și importantă sărbătoa-
re a creștinătății să vă 
întărească încrederea și 
speranța într-o viață mai 
bună pentru întreaga 
familie. Vă doresc, din 
toată inima, sărbători fe-
ricite, liniște sufletească, 
o viață plină de satisfacții 
și împliniri alături de cei 
dragi. Paște fericit!

Călin Dobra,
Președintele Consiliului 

Judeţean Timiș

Învierea Domnului este, 
pentru 
creștinii de 
pretutin-
deni, o
sărbătoare 
a recu-
legerii și 
un prilej 
de liniște 
sufletească.
Este un moment care ne 
apropie de familie și de 
care îmi doresc
să vă bucurați împreună 
cu toți cei dragi. 
Hristos a înviat!

Prefect,
Eva-Georgeta Andreaș

Lumina sfintei Învieri a 
Domnului nostru Iisus 
Hristos să aducă multă 
sănătate, iubire, liniște 
sufletească și pace în 

inimile și casele tuturor 

credincioșilor. Vă dorim 
să petreceți Sfintele Săr-
bători pascale înconjurați 
de familie și prieteni, iar 

Lumina Învierii să vă 
călăuzească pașii

spre tot ce e mai bun! 
Paște fericit!
Ionel Lupu, 

primarul comunei 
Mașloc

Fie ca lumina Învierii 
Domnului să vă aducă în 
suflete speranță, în case 
liniște și în familie pace. 
Vă urez ca sărbătoarea 
Paștelui să vă găsească în 
armonie, cu sănătate și 
belșug!
Hristos a înviat!

Eugen Iercu
viceprimarul comunei 

Mașloc

Iubiți credincioși,

Hristos  a înviat!
Nespusa bucurie a Învie-
rii Domnului 
Să  se sălășluiască întru 
noi, iar Hristos 
Cel ce a biruit moartea să 
reverse  asupra
Noastră viață, sănătate, 
pace, belșug de 
bucurii duhovnicești și, 

întru toate, bună sporire. 
  
Cu stimă,         

Preot Paroh iconom 
stavrofor dr. Iliia Pătruţ 
Pavlovici, Parohia Orto-
doxă Mașloc - Remetea 

Mică

Hristos a înviat!

 Dragi români 
ortodocși, din mila lui 
Dumnezeu ne-am în-
vrednicit să postim de la 
mâncăruri de dulce și din 
dulceața păcatelor. Acum, 
la bucuria Învierii, se 
dezleagă doar la mâncă-
ruri, nu și la păcate. 
 Să nu ameste-
căm Sfintele Paști cu 
comercialul, cu mâncarea 
fără saț, cu trimiterea de 
gânduri doar între noi, și 
prea puțin către Dumne-
zeu. În goana omului, cu 
timp fără de timp, înspre 
nimic de durată și de 
folos, acesta ajunge la un 
punct de oprire, unde-L 
întâlnește pe Domnul 
Hristos Cel Înviat; iar 
oprirea este: boala, neca-
zul, suferința și în final, 
plecarea în veșnicie.
 Paștile arată că 
Dumnezeu l-a făcut pe 
om din iubirea jertfei și 
din dorința de a-l vedea 
veșnic fericit; însă omul 
acestui veac  crede că aci-
i bucuria, dar se înșală. 
Părticica de Rai din noi- 
căci de acolo am ple-
cat- șoptește conștiinței:  

bucură-te cu cel fericit, 
întristează-te cu cel ce 
plânge, hrănește și îm-
bracă- dacă nu cu mate-
rie- atunci cu cuvânt bun 
și rugăciune, pe semenul 
tău, și altele ca acestea, 
apoi vino din nou în Rai!
 Să ne bucu-
răm de acest praznic ca 
poate fiind ultimul aici, 
în vremelnicie. Să ne 
rugăm ca Dumnezeu 
și Maica Domnului să 
întărească poporul român 
dreptcredincios. Să-I 
mulțumim Domnului, că 
bătaia întreită, cu Crucea 
Învierii, în ușa bisericii, 
mai are glas și ușa  încă 
se mai deschide… Să nu 
uităm că minunea  venirii 
Luminii Sfinte se petrece 
numai în Biserica Orto-
doxă. 
 Spre final, vă 
îndemn să cugetați cum 
v-ați simți la câteva sute 
de metri sub pământ, 
în mină, amenințați 
de arme, dar bucuroși 
dumnezeiește că aveți 
clopote din sfredele, 
lumânări din lămpașe 
și patrafire din zdrențe, 
cântând slujba și imnul 
Învierii(?); așa au trăit 
Învierea, acum câțiva zeci 
de ani, Sfinții Închi-
sorilor din România, 
de care mulți se tem să 
vorbească. Masoneria 
diabolică infiltrată între 
conducătorii acestei țări 
împiedică canonizarea 
acestor făclii ale Învierii 
neamului românesc.  Să 
ne rugăm acestor sfinți 
să nu pierim de tot și să 
ne bucurăm de Hristos 
Înviat, în veci!  Amin. 

Adevărat a înviat!

preot Radu Meșter - 
Alioș
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Un nou proiect al companiei 
Smithfield România, 

în școala noastră
Smithfield România a continuat, și în 
2017, cu consecvență, angajamentul 
responsabil asumat pentru susținerea 
comunităților locale prin intermediul 
programelor proprii de implicare soci-
ală. Cu o continuitate de peste 10 ani, 
susținem proiecte sociale, educaționale 
sau de mediu, care au drept scop 
creșterea calității vieții comunităților 
Smithfield România.  

Este o onoare pentru compania noas-
tră să putem fi în continuare alături de 
instituția pe care o reprezentați si ne bu-

curăm că am avut privilegiul să susținem 
și în acest an procesul educativ derulat în 
cadrul școlii din localitate, prin progra-
mele de responsabilitate socială, precum 
„Din nou la școală”, dar și prin cel mai 
recent program Smithfield România, 

„Adoptă o școală”.

CARE SUNT OBIECTIVELE 
PROIECTULUI?

• Transformarea spațiilor destinate 
activităților didactice în suporturi edu-
cative care să concureze la crearea unui 
mediu frumos, primitor, care să asigure 
un confort psihologic, dar să devină și 
stimulator facilitator al învățării.
• Asistarea procesului de învățământ cu 
calculatorul la clasele mari de gimnaziu.

Echipa de fotbal-fete a Școlii 
Mașloc, în finala județeană 
a Olimpiadei gimnaziilor

Eveniment important pentru echipa de fotbal-fete a Școlii Gimnaziale Mașloc. 
Vineri, în 16 martie, echipa a participat la Olimpiada gimnaziilor, faza județeană, 
alături de alte șapte școli: Cenad, Gătaia, Recaș, Peciu Nou, Liceul Auto, Liceul 
Pedagogic și Școala Gimnazială nr.30.

În urma jocurilor din grupă, 
fetele noastre s-au clasat pe 
locul al doilea și au jucat se-
mifinala cu echipa Liceului 
Auto, clasata pe primul loc 
în cealaltă grupă. Echipa 
școlii noastre a învins la lo-
viturile de departajare.
Finala a fost jucată de 
Școala Gimnazială 30 și 
Școala Gimnazială Mașloc. 
Iar în urma acestui meci, 
pierdut la loviturile de de-
partajare, cu 1-0, echipa 
noastră de fete s-a clasat pe 
locul al II-lea pe județ.

Le felicitam și le ținem 
pumnii pe mai departe!

Târgul de mărțișor, 
o reușită

Venirea primăverii a fost anunțată cu 
veselie și multă distracție, în școala 
din Mașloc. Vestitorii primăverii nu 
au lipsit nici anul acesta. Astfel, după 
ce au lucrat îndelung pentru a reali-
za cele mai frumoase mărțișoare, ele-
vii au organizat, în 1 martie, Târgul 
Mărțișorului. Astfel, la evenimentul 
ce a avut loc în clădirea grădiniței, au 
fost invitați să admire și să cumpere 
frumoasele mărțișoare, confecționate 
de mânuțe harnice și dibace. 



Reprezentanții Mașlocului, 
la festivalul-concurs „Lada cu zestre”

O nouă ediție a festiva-
lului Lada cu zestre a de-
butat, luna aceasta. Și, la 
fel ca în fiecare an, artiștii 
Mașlocului au reprezen-
tat cu succes comuna, la 
cea de-a XII-a ediție.

Comuna noastră fost re-
prezentată la secțiunea 
muzicală de orchestra 
Huțulii Banatului, Nicolae 
Hrin - solist instrumentist 
(nai), Ana Hrin- solist vo-
cal și Nicoleta Hrin- solist 
instrumentist (vioară ). La 
secțiunea recitatori dialec-
tali au spus poezie în grai 
bănățean Ioana Szigeti și 
Andrei Szigeti. Doamnele 
Valeria Filip și Cornelia 
Hațegan au pus în valoare 
colecțiile lor de costume 
populare și alte elemente 
de etnografie, unele cu o 
vechime impresionantă, 
chiar mai mare de un secol. 
La secțiunea meșteșuguri, 
Nicolae Hrin a prezen-
tat naiurile construite de 
el. Mașlocul a avut un re-
prezentant și la secțiunea 
gastronomie, prin doam-
na Valeria Filip, care a 
prezentat un produs spe-

cific zonei. Participanții 
la festival au fost însoțiți 
de domnul primar Ionel 
Lupu.

Reamintim faptul că 

reprezentanții comunei 
noastre au participat și la 
edițiile anterioare ale fes-
tivalului-concurs „Lada cu 
zestre”, obținând premiul 
I în anii 2015 și 2017, la 
secțiunile dansuri popula-
re, colecții și elemente de 
etnografie, respectiv pre-
miul I la recitare poezie 
dialectală în anul 2017.
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Căsătorii 

Gîlia Constantin-Cosmin 
cu Lakatos 

Maria-Magdalena

Le dorim  
„Casă de piatră!”

Decese
 Jivan Petru - 72 ani

Dumnezeu să-l
odihnească în pace !

ATENȚIE LA LUMÂNĂRILE DE ÎNVIERE! 
Pompierii recomandă atât preoților, cât și credincioșilor să 
nu uite câteva reguli de bază în timpul slujbelor religioase de 
Paște astfel ca acestea să se desfășoare fără incidente: aprin-
derea și așezarea lumânărilor se va face numai în locurile 
special amenajate în acest sens (în exteriorul construcției și 
la o distanță de siguranță față de vegetație sau elemente com-
bustibile); lumânările nu se vor ține în apropierea obiectelor 
combustibile precum icoane, decoruri, mobilier. De aseme-
nea, pompierii recomandă să fie supravegheate permanent 
lumânările căzute sau consumate. 


