
 ECOU  
An.1  Nr.2   martie  2007              Pret 2 lei     Ziarul satului Colonita 
 

 

Tu început... Tu sfîrsit...Tu totul...Tu femeie!!! 
 
  Martie este luna care ridică femeia la rang de regină, 
ea devenind în casă cea mai răsfăţată persoană. Dupa 
un 1 Martie plin de zâmbete şi mărţişoare, vine şi ziua 
dedicată în exclusivitate sexului feminin. În această zi  
femeile, fie ele mame sau nu,sunt sărbătoarite de soţi, 
copii, prieteni sau rude.  
  Exista o vorba care spune că în spatele fiecărui bărbat 
care a reuşit în carieră, se află o femeie puternică. Ei  
bine, credem, că această zi este facută tocmai pentru 
ca bărbatul din viaţa noastră să ne arate cât de mult ne 
preţuieşte, căt de mult apreciază el toate eforturile pe 
care noi femeile le depunem în cursul anului. 
 O floare, un zâmbet şi puţină culoare în decorul cotidian 
ar fi suficiente pentru o astfel de zi, aşadar, dragi bărbaţi, 
zâmbiţi femeii de lângă dumneavoastră, dăruiţi-i o floare  
şi cu siguranţă culoarea va fi dată de primăvara care  
renaşte în fiecare an în noi.  
  Vă dorim, doamnelor şi domnişoarelor, să aveţi parte 
de o primăvară şi o  Zi a Femeii plină de iubire şi un  
veşnic cântec de primăvară in sufletele voastre!!! 

 
Martisorul 

Mărţişorul este o sărbătoare specific 
românească care celebrează venirea primăverii. 
În această zi se oferă persoanelor de sex 
feminin apropiate mărţişoare, ca mici semne de 
mulţumire. Se consideră că mărtişoarele sunt 
aducătoare de fericire şi noroc. Ele sunt formate 
în mod tradiţional dintr-o fundiţă roşu cu alb - 
roşu semnifica iarna şi albul primăvara la care 
se adăuga alte simboluri ale norocului: trifoi cu 
patru foi, potcoava, cosar, inima. Acest simbol 
este purtat la vedere o săptămâna sau doua.  
Cum a apărut acest obicei?  
  Descoperirile arheologice arată că se celebra 
prima zi a primăverii încă de acum 8000 de 
ani... Şi pe vremea dacilor simbolurile primăverii 
erau confecţionate în timpul iernii şi se purtau 
doar după 1 Martie. Mărţişoarele erau atunci 
pietricele albe şi roşii înşirate pe o aţă. Alte 
surse arătau că mărţişoarele  constau în 
monede care erau atârnate de fire subţiri de  

 
 

 
lâna, negru cu alb. Tipul de moneda: aur, 

argint sau bronz indica statutul social. Ele 
erau purtate pentru a avea noroc şi pentru 
a avea o vreme bună.  
Acestea erau purtate până când copacii 
începeau să înflorească şi apoi atârnate de 
crengile lor. 

Cândva simbol al primăverii...azi doar o 
amintire vagă, căci de el se bucură acum 
doar puţini dintre noi. Din ce în ce mai rar 
întîlneşti  persoane purtând mărţişoare ,din 
ce în ce mai rar primeşti acest simbol al 
inocenţei, şi uităm să oferim celor dragi 
această mică atenţie. 

Cu toate că pare a fi un simplu accesoriu, 
mărţişorul poartă în sine gingăşia unui copil, 
este cel care înfrumuseţează sufletul - nu 
fizicul.  

Haideţi, să nu uităm să împărţim bucuria 
primăverii cu cei din jurul nostru, iar  mâine  
fiecare dintre noi să poarte la pieptul lui un  
mărţişor!

În acest număr:  
-Actualităţi   pag.2 
-Proiectul PUG Coloniţa peste 20 de ani       
pag.3 
-“Femeia lider, femeia de lângă noi” . -  
Interviu cu Maria Iarmenco     pag.4 
-Frumuseţe   pag.5 
      Şi multe altele. 
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   Ştiri 
 
• La 23 februarie a avut loc şedinţa ordinară
a a Consiliului sătesc unde dna M. Iarmenco, 

primar a prezentat o informaţie amplă despre 
situaţia social-economică a satului în anul 2006
Dna E.Luchian, contabil şef a raportat despre 
executarea bugetului sătesc pentru 2006. 
    Iată numai câteva cifre despre achitarea 
impozitelor în anul 2006 (cât s-a executat 
conform planului):  
 
Impozit pe venit din activitatea intreprinzătorilo
243.3 % 
Impozit funciar pe teren cu destinaţie agricolă  

64.0 % 

Impozit funciar încasat de la persoane fizice    

54.0% 

Impozit funciar pe paşuni şi fâneţe                    

16.4 % 

Impozit funciar de la gospodăriile ţărăneşti(de 

fermieri )      103.0 % 

Impozit pe bunurile imobiliare de la persoanele

fizice107.0 % 

Despre cheltuielile mijloacelor financiare ale 
bugetului sătesc, în numărul următor al ziarulu

 
• Conform unei decizii ale Consiliului sătesc din 
toamna anului 2006, s-a organizat un serviciu  
de salubrizare. Gospodarii care vor încheia un 
contract cu Primăria şi vor achita 10 lei lunar 
sau 120 lei pentru întregul an nu vor avea 
probleme cu gunoiul menager. 
 Va fi evacuat o data pe lună dupa un anumit 
grafic. În funcţie de şef al acestui serviciu a fost 
instituită dna Mazilu Vera. 
  
• În Primaria satului Coloniţa sunt înregistraţi 

peste 100 de agenţi economici, însă nu toţi 
funcţionează şi deci nu toţi plătesc impozitele. 
Unii, deşi activează, nu se grăbesc să achite 
impozitele.  
Astfel că, mari datorii în bugetul statului are 
„Coloniţa Agro”. Nu-şi onoreaza obligaţiunile 
nici „Vlada Ist” şi „Poşta Moldovei”, deaceea, 
]mpotriva lor au fost intentate procese 
judiciare. 

Pagină realizata de Elena Sârghi 

 
 

    
 

         Casa (de cultură )părăsită 
Casa de Cultură din satul Coloniţa e pe cale 

de a ramâne fără conducător. 
În aprilie 2006, organizatoarea tuturor 

festivităţilor, Zinaida Bejenari şi-a părăsit 
funcţiile.  

În prezent d-nul Valeriu Bejenari, directorul 
Casei de Cultura, a afirmat că doreşte să 
demisioneze, cauzele fiind condiţiile dificile de 
muncă (lipsa de utilaj tehnic, neîncălzirea 
localului în timpul iernii ş.a.), la ele 
adăugându-se şi salariul minim. 
  Soarta Casei de Cultură rămâne sub semnul 
întrebării. 
• Duminică, 04/03/2007, în Casa de Cultură a 
avut loc adunarea proprietarilor cotelor de 
avere, membri ai asociaţiei  “Colonita Agro”  şi 
ale grupurilor conduse de către   Chiril 
Umaneţ, Viorel Ghimp, Vladimir Scurtu şi 
 A. Vlahuţa. 
    Subiectul principal a fost împărţirea averii. 
Rezultatele adunării s-au limitat numai la 
exprimarea doleanţelor şi învinuiri reciproce. 
Această problemă rămâne la ordinea zilei 
pentru agricultorii din Coloniţa. 

 
•  În luna martie 2007  Primaria s. Coloniţa va 
organiza completarea Registrelor de evidenţă a 
oamenilor, care se deschid o data la 6 ani. Un 
grup de persoane vor merge ţn fiecare gospodărie 
pentru a preciza componenţa familiei,ocupaţia 
fiecarui membru, animalele domestice 
deţinute,mijloacele de transport ş.a. 

  

 
Centru de Medicina informeaza ca : 
• pe parcursul  anului 2007  vor fi vaccinaţi 

impotriva difteriei si tetanosului cetatenii 
nascuti in anul 1947,1957,1967... 

• Medicii de familie primesc zilnic 70-80 
pacienti cu diferite boli, majoritatea avind  
infectii respiratorii acute, bronsite. 

•  In timpul sezonului deiarna 2007 au fost 
diagnosticate numai 3 cazuri de gripa. 

• Mordibitatea în luna februarie a crescut 
simţitor. 
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CUM AM DORI  SĂ ARATE  COLONIŢA ÎN URMĂTORII 20 DE ANI

   
  La sfârşitul lunii 
ianuarie 2007 a fost dată 
publicităţii strategia  de 
dezvoltare teritorială a 
mun. Chişinău (vezi  
ziarul  “Capitala” nr. 2 
din 19 ianuarie sau pe 
site-ul 
www.habitatmoldova.org
) până în 2025, un proiect  
general elaborat  de către 
“Urbanproiect”.  Planul 
Urbanistic General 
(PUG), include şi 
suburbiile, deci şi 
satul Coloniţa. El prevede 
dezvoltarea continuă  a 
factorului uman şi a 
infrastructurii sociale, 
diversificarea  economiei 
, modernizarea 
infrastructurii tehnico-
edilitară 
(gazificare,apeduct,  
canalizare), dezvoltarea 
căilor rutiere, precum şi 
organizarea eficientă a 
zonelor de agrement, 
curative şi de turism. 
     Extras din PUG pentru 
Coloniţa cu unele referiri 
concrete :  
- Reparaţia şi construcţia 
drumurilor în cartierele 
noi ale localităţii; 
- Construcţia 
gazoductului în sectorul 
de Vest,electrificarea 
acestui sector; 
- Iluminarea străzilor; 
- Reabilitarea şi 
extinderea reţelei de apă 
potabilă ; 
- Reabilitarea şi 
dezinfectarea fântânilor. 

Pe teritoriul satului sunt 
amplasate 89 de  fântâni 
comune şi 50 fântâni  
 individuale, apele sunt 
dure, cu un  conţinut 
sporit de săruri;  
  -  Extinderea 
dispensarului, asigurarea 
serviciilor de urgenţă la 
nivel de  comunitate; 
  - Amenajarea unui 
teren de sport pentru  
necesităţile populaţiei 
echipat corespunzător . 
În localitatea noastră 
poate fi implementat un 
proiect de construcţie a 
unui complex sportiv şi  
de   agrement  în zona 
 terenului sportiv actual ; 
- Asigurarea unui serviciu 
de asistenţă socială pentru 
bătrâni; 
- Dezvoltarea coridorului 
economic  Chişinau-Vadul 
lui Vodă;                                                      
- Dezvoltarea  sistemului 
de zone de odihnă 
aferente bazinelor 
acvatice şi terenurilor 
împădurite; 
- Amenajarea spaţiilor 
verzi pentru agrementul 
copiilor ; 
- Edificarea Muzeului 
satului 
- Realizarea de centuri 
verzi de protecţie , 
evacuarea apelor 
subterane din zonele cu 
risc de alunecare. 
  Desigur varianta finală a 
Planului trebuie să fie 
însoţită de programe şi 
proiecte concrete,  

de calcule, de 
identificarea surselor 
posibile de finanţare şi a 
mecanismelor de 
monitorizare şi de 
implementare.  
    Iniţiem discuţii 
publice tuturor 

cetăţenilor localităţii 
noastre pe baza acestui 
Proiect. Vrem să fie 
susţinut de toată lumea , 
nu numai votat de 
consilieri.  Vrem să se  
mobilizeze întreaga 
populaţie, toţi factorii 
politici, administrativi, 
  sectoarele privat şi 
asociativ la 
implementarea lui. 
    
Vom da publicităţii toate 
întrebările, propunerile, 
proiectele ! 
 

 
 

A realizat Elena Sârghi 
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Femeia lider, femeia de lângă noi 

A fi la conducere e mai mult o responsabilitate decât un privilegiu, iar pentru o   
femeie, această responsabilitate se dublează, pentru că ea mai are menirea de a fi  
mamă.  Cât de bine îmbina aceste doua roluri, d-na primar Maria Iarmenco, am  
încercat să aflăm în interviul ce urmează. 

 
V-aţi văzut în copilarie, în 
adolescenţă la cârma satului? 
- Niciodată! Vroiam să devin medic, nu 
ştiu de ce credeam că sunt în stare de 
a lecui o lume întreagă. 
Care a fost principalul imbold care 
va determinat să înaintaţi 
candidatura în postul de primar al 
localităţii noastre? 
- Imboldul cel mai puternic a fost faptul 
că în urmă cu 4 ani situaţia era de aşa 
gen, încât  
mi-am dat seama că trebuie să vină 
cineva care să vrea să facă ceva 
pentru satul acesta. Prea încet 
mergeau reformele şi la acel moment 
credeam că voi putea mişca lucrurile în 
direcţia pozitivă. Dacă am reuşit sau 
nu, pot sa mă judece sătenii. 
Ce aţi sacrificat pe plan personal 
pentru carieră? 
- Nu ştiu dacă aş putea zice că e o 
carieră. A fi un conducător nu 
întotdeauna înseamnă o realizare de 
carieră. Cariera, în viziunea mea, 
presupune sacrificiu şi dedare 
totalmente doar în plan profesional şi 
călcând peste nişte lucruri mai 
omeneşti, cum ar fi prietenie, familie... 
Am sacrificat în primul rând timpul pe 
care aş fi putut să-l acord familiei, 
flăcăilor mei. 
Cum reuşiţi să împăcaţi viaţa de 
familie cu activitatea  
d-voastră în calitate de primar? 
- O împac foarte bine,din simplu motiv 
că copii mei sunt destul de mari şi-mi 
oferă libertăţi maxime. 
Deşi uneori îmi dau seama că nu poţi 
restitui niciodată pierderea respectivă 
de timp, o intervenţie la o vârstă mai 
fragedă fiind mult mai eficientă. Dar 
sunt şi lucruri bune, cum ar fi, punerea 
pe umerii flăcăilor mei a unei doze mari 
de responsabilitate. Sper că asta să-i 
înveţe nişte lucruri şi să le fie de ajutor 
pe viitor. 
Spuneţi-ne de care realizări din aceşti 4 
ani deconducere sunteţi cea mai 
mândră?   
- Nu ştiu dacă aş putea să pun pe un  
cântar toate  realizările, mi-s la fel 
de aproape. 

 
  
 
 

  Dacă să fim sinceri, aportul meu 
pentru localitatea Coloniţa este minim, 
au fost şi până la mine oameni care au 
pus pe picioare foarte multe lucruri. 
Ce am reuşit a face, ar fi faptul că am 
pornit lucrurile în vederea renovării 
edificiului şcolii. Sursele pe care le-am 
avut, puteau fi utilizate în altă parte, dar 
am conştientizat că cea mai eficientă 
investiţie, ar avea-o anume la şcoala, 
deoarece se crează nişte condiţii 
adecvate pentru elevi. Le rămâne un 
singur lucru, să vrea să facă carte. 
Deşi aş putea să mă mândresc la fel de 
mult cu faptul că s-a pornit procesul de 
electrificare şi gazificare în sectoarele 
noi, de la Nord şi Sud-Est şi mă bucur 
mult că au contribuit şi sătenii mei. 
Putem vorbi că în sfârşit în anul 2006 
localitatea este asigurată 90% cu 
apeducte. La fel am putea vorbi de 
sistemul de canalizare de pe strada 
centrală , deşi mai este mult de lucru. 
Întotdeauna îmi pun bariera respectivă : 
am  realizat cât am realizat şi în acelaşi 
timp mă întreb, altcineva în locul meu 
cum ar fi făcut? Şi m-aş fi bucurat 
foarte mult daca s-ar fi gasit cineva să 
facă mai mult decât mine.  
Care sunt calităţile care vă 
avantajează în munca pe care o 
aveţi? 
- Cred că în activitatea unui conducător 
cea mai importantă  este viziunea 
sistemică, trebuie să vezi lucrurile în 
ansamblu şi să-ţi dai seama care sunt 
priorităţile. Trebuie să poţi să auzi 
mesajul, inclusiv al factorilor de decizie 
şi să posezi nişte calităţi de 
comunicare, care să faciliteze discuţia. 
Pe lângă avantaje însă, exista o 
mulţime de dezavantaje. Cel mai mare 
neajuns pe care îl am, este faptul ca 
atunci când văd lucrurile incorecte, nu-
mi ajunge suficientă răbdare şi sunt 
prea directă, spunând lucrurilor pe 
nume. Şi nu pot sa mint, adică nu pot 
să le promit oamenilor ceva şi să nu 
mă ţin de cuvânt. Nu pot să fac altfel 
decât spune legea şi foarte multa lume 
nu întelege asta, crezând că nu vreau 
să rezolvăm problema.Şi de ce nu, e   
un dezavantaj poate, firea 
bărbătească, nu-mi place să stau 
mult la vorbă şi să epuizez timpul 
meu şi a altuia. 
 
 

 

 
 
 
 
 

Pe viitor care sunt scopurile şi 
aspiraţiile   d-voastră? 
- Trebuie să vedem cum le 
ierarhizăm, pentru că am scopuri 
imediat realizabile şi am scopuri 
de perspectivă.  
Daca m-aş opri la cele de moment 
aş spune că vreau să duc până la 
capăt câteva lucruri pe care 
urmează să le fac până la 
sfârşirea mandatului de primar, 
pana mai sunt în putere să o fac, 
iar mai departe o sa continui să 
muncesc pentru comunitatea 
întreagă şi sper să găsesc energie 
pentru acele planuri de 
pespectivă.            
Intenţionez să muncesc mai 
departe în administraţia publică,  
cu  Doamne-ajută, în cazul când 
sătenii o să-mi încredinţeze funcţia 
în continuare. Sunt cu picioarele 
pe pământ şi îmi dau bine seama 
că în cazul în care satul o să 
considere că am meritat, vor 
participa la alegeri şi mă vor 
susţine, în cazul în care nu am 
meritat nu pot aştepta de la 
oameni susţinere. 
Paralel cu asta cred că o să-mi 
continuu munca mea în calitate de 
profesor, pentru că asta mi-e 
meseria de bază şi asta ştiu a face 
cel mai bine. 
În rest, îmi finisez studiile la 
Academia de Administrare Publica 
şi pe viitor am intenţia să mai fac o 
facultate, dar de ce gen ţine o 
lăsăm pe mai târziu  
Ce sugestii le-aţi putea da 
femeilor care doresc să se   
afirme? 
În primul rând, să fie corecte cu 
sine şi cu cei din jur, prin asta îţi 
dezarmezi duşmanii şi-ţi măreşti 
numărul adepţilor. În al doilea 
rând, trebuie să fie consecutive în 
ceea ce fac, să fie insistente 
atunci când au dreptate şi să 
susţină adevărul, nu cu orice preţ, 
dar cu maximum. 
A realizat : Natalia Orlovschi şi 
Ludmila Sârghi
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Frumuseţea – eternitatea contemplându-se în oglinda timpului 
 

Un cult pentru frumuseţe există încă din 
trecut. Chiar şi datele istorice ne confirmă că 
femeile îşi purtau de grijă şi încercau 
să-şi îmbunătaţească aspectul exterior prin 
diferite metode. Ele au fost cele care au pus 
baza cosmetologiei moderne. Metodele 
perfecţionându-se cu fiece an înaintat pe axa 
timpului. 
   Până nu demult, femeile din Coloniţa 
utilizau tehnici dintre cele mai netradiţionale 
pentru a deveni mai atrăgătoare şi mai 
încântătoare. De exemplu pentru a conferi 
părului mai multă strălucire şi pentru al face 
mai mătăsos femeile foloseau pe post de 
şampon un amestec special pe bază de 
cenuşă, numit ‘’leşie ‘’, iar pentru aranjarea 
părului ele erau nevoite să stea ore în şir  la 
gura sobei, făcându-şi bucle cu ajutorul unor 
cuie încinse. Un alt tip de coafură o 
reprezenta cocul pentru femeile căsătorite şi 
cosiţele pentru cele tinere. Cocul era făcut 
dupa o metodă specială : femeile făceau un 
ghemotoc din sârmă în jurul căruia se făcea 
cocul, coafura era, astfel, mai reuşită, iar 
părul părea  mai voluminos.  

 
       
 
Angela  
Melnic 
 
 
 
 
 
 

 Pentru menţinerea coafurii foloseau oţet, 
bere sau borş alimentar. 
   În lipsa rimelului şi a creionului unele femei 
îşi evidenţiau sprâncenele cu  ajutorul 
smoalei topite, aplicată foarte atent cu un ac. 
Efect ce dura 3-4 săptămâni.  
 
   Astăzi, industria cosmetologica a înregistrat  
o adevărata revoluţie, oferindu-i femeii 
moderne un şir  de posibilităţi pentru a-şi 
valorifica frumuseţea. 
Femeile din satul nostru , în prezent pot avea 
parte de o tratare  specială  
putându-se lăsa făra nici o grija  pe mâinile 
unor specialişti. 

  Ştiind că şi femeile din s. Coloniţa se 
bucură de acest privilegiu,  având un 
salon de coafura local, am hotărât să 
mergem într-acolo pentru a afla mai 
multe detalii. 
 
 
 
 
 

    
Odată ajunse acolo, am rămas 
plăcut surprinse de atmosfera 
primitoare şi călduroasă ce 
domina aici.  
Discutând cu proprietara, 
Eugenia Bâzgu, am avut parte 
de o noua surpriză, chiar în 
acea zi, pe 26 februarie 
salonul de frumuseţe împlinea 
4 ani de activitate. 

Tot ea ne-a destăinuit că 
crearea acestui local a fost  
un vis de-al ei încă din anii 
de şcoală, când îşi aranja  
colegele, la realizarea 
acestui vis, fiind susţinută 
totalmente de soţul ei. 
Dovadă a forţei visului ei este 
şi faptul că d-neaei a fost cea 
care s-a ocupat de toate 
amănuntele : de la găsirea 
locului şi până la organizare 
şi desing interior. 

La început coloniţenii au 
beneficiat de servicii ca :freză, 
manichiură, pediciură şi 
cosmetologie, de asemenea din 
acelaşi complex  făcea parte şi 
sauna. 

Mai târziu salonul îşi 
diversifică oferta cu mai multe 
servicii : extensia unghiilor, 
epilare, diferite metode de 
curăţare a pielii etc. În anul 
2005 a fost deschisă  sala de 
shaping, care deşi se află într-
un spaţiu mai restrâns le place 
femeilor pentru ca se lucrează 
cu fiecare în parte. 

De toate aceste servicii nu se 
bucură doar femeile, de ele 
beneficiază şi bărbaţii, unii  
dintre ei fiind chiar clienţi  
permanenţi ai acestui local. 

Preţurile la serviciile oferite 
sunt accesibile, însa aceasta  
nu înseamnă că se reduce din 
calitatea lor, salonul având 
contracte cu firme de încredere 
ca Wella sau Londa. 

 În prezent aici îşi exercită 
meseria 5 lucratoare, fiecare 
fiind specializată într-un anumit 
domeniu : 

-   Eugenia Bîzgu, extensia 
unghiilor, cosmetologie  

- Angela Milicenco, frizer 
- Mariana Fana, fitness 

 
 
 

 
- Natalia Rebeja,frizer 
- Angela Melnic, 
manichiură 
 

 Am aflat  că nu se vor limita la 
atât şi îşi propun diverse proiecte 
de viitor cum ar fi deschiderea în 
timpul apropiat  a unei săli mai 
mari de shaping, dotate şi cu 

duşuri  
şi angajarea unui specialist în 
dansuri , care să  pregătească 
atât copii cât şi maturii ,  fie pentru 
participare la diverse concursuri,  
fie pentru plăcerea proprie 

Ca plan de perspectivă se 
doreşte crearea, în acelaşi 
complex  cu sauna şi salonul de 
coafura, unui local în care se va 
prepara pizza. 

Toţi cei care doresc să simta 
atmosfera  familiala  şi să 
beneficieze de o îngrijire 
deosebita pot vizita salonul de 
luni pâna sâmbătă, de la ora  
9 00 pâna la 20 00, iar pentru a 
evita aşteptările puteţi oricând  
să faceţi o programare la  
nr. de tel. 57-94-58. 

 
Sala de shaping 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Au fost în vizită Ludmila  

Sârghi şi Natalia Orlovschi 
 

 

Angela  Milicenco 
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Frumos e satul, însă... 

Există unele lucruri care ne încurcă fericirea zilnică. Vrem să scoatem în evidenţă aceste 
probleme, care necesită o rezolvare imediată.  
Chinuiţi de talent 
  Au trecut timpurile când pe tulpinile copacilor erau 
gravate declaraţii de dragoste, iar staţiile de autobuze 
erau  decorate cu inscripţii şi versuri sincere de iubire. 
Astăzi, unii tineri sunt chinuiţi de alt talent, şi anume  
de inscripţiile grafity, iar mesajele scrise nu sunt de loc 
cele ştiute. Aici se aduc ode nu sentimentelor, ci  
rap-ului. Mesajele de genul  ‘’Rap the best’’ şi alte 
versuri lipsite de decenţă nu sunt deloc binevenite la 
staţii şi nici în oricare alte locuri publice. 
  Nu vrem să încălcăm dreptul la autoafirmare şi 
libertatea cuvântului, ci pur şi simplu să transmitem 
artiştilor mesajul : Păstraţi talentul pentru proprii voştri 
pereţi, nimeni nu va susţine arta dvoastră ! 

 

 
 
 Ne vedem diseară‘ n parc                  
  A venit primăvara şi odată cu ea primii fiori ai 
dragostei. În sfârşit ne-am găsit sufletul pereche şi nu 
ne rămâne decât să savurăm din serile petrecute 
împreună. Şi aici apare marea dilema – UNDE??? 
Acasă la mama – e prea îndrăzneţ şi mai ales prea 
devreme, acasă la el – nu e decent pentru o 
domnişoară educată...atunci unde?  
   Totul ar fi mult mai simplu dacă ar fi un parc cu 
bănci, flori şi diferiţi arbuşti. Un loc unde ziua s-ar 
odihni bătrânii şi s-ar juca copii, iar seara se vor 
refugia cei dornici de romantism. Locul care se 
presupune a fi un parc este inundat şi a devenit de 
câţiva ani un „paradis” al gâştelor.  
 
No comment 
  Viaţa la cămin impune multe incomodităţi şi limitări, 
de exemplu bucătăria comună, spaţiu restrâns,viceu 
comun, unde mai adaugi starea acestora. WC-ul este 
intr-o stare oribilă de ţi-e groază şi să te apropii de el. 
Nu ştiu, poate locatarilor de cămin le convine această 
stare a WC-ului, 
 

                     A realizat Natalia Orlovschi 

 
 
nouă însă, celor care deseori mergem la 
disco-barul din apropiere, nu ne plac deloc 
aceste condiţii.  
 

 
 

 

Cred că este posibilă crearea unui viceu, şi 
poate nu neapărat ultra-modern, măcar unul 
care să corespundă normelor sanitare atât de 
necesare. Îi rugăm mult pe cei responsabili de 
această problemă să o soluţioneze cât mai 
curând posibil. 

 
 

Bătrânii noştri prieteni, nucii 
  Îmi amintesc de copilărie şi deodată în 
memoria involuntară îmi apar acei nuci 
mari, verzi şi mai ales mulţi. Acolo 
regăseam gura de aer proaspăt în zilele de 
caniculă şi tot acolo luau naştere cele mai 
captivante jocuri. Cu părere de rău astăzi 
nici macar 40% din ei nu au rămas. Pentru 
noi, cei care au cunoscut adevărata valoare 
a lor şi pentru care ei nu au fost simple 
lemne de foc, nucii mereu vor rămâne 
prietenii copilăriei. Pentru cei care i-au tăiat 
au fost simple obstacole, pentru ei era mai 
importantă priveliştea casei lor, decât aerul 
curat şi umbra răcoroasă. 

 



7  nr.2  martie   2007  ●  ECOU ●     8 Martie 7 
 

Te felicitam, Femeie !!! 
 

Dragostea unei mame ne determină cum ne iubim şi 
cum îi iubim pe ceilalţi. Nu e vreun petic de pe cer 
care sa nu fi fost aprins de această  primă  dragoste, 
de aceea aceasta pagina o dedicăm tuturor femeilor 
şi în special tuturor mamicilor. 
 

Pentru Elena Cheptene 
Te felicităm, mămico! Să fii sănătoasă şi norocoasă. Îţi 

dorim ca întotdeauna să-ţi urmeze mirosul florilor, 
căldura soarelui, cântecul păsărilor şi zâmbetul 
copiilor.Îti dorim ani îndelungaţi şi ca Dumnezeu să te 
ocrotească. Îţi mulţumumim pentru lumina vieţii şi  
pentru că ne iubeşti şi ne ierţi atunci când greşim.Îţi 
dorim tot ce-ţi doreşti şi îţi spunem un singur lucru : Te 
iubim, acest cuvânt le înlocuieşte pe toate celelalte.Cu 
drag, fii tai. 

 
Pentru Tamara Tabacari 
Din troienele de zăpadă am cules un trandafir pentru a 

o felicita pe mămica mea. Mămico, nu-ţi doresc viaţa 
acestui trandafir, căci e prea scurtă, nici viaţa unei stele 
că e prea lungă, dar îţi doresc frumuseţea trandafirului şi 
sclipirea stelei. Iţi doresc bogăţia toamnei, puritatea 
iernii, prospeţimea primăverii şi splendoarea verii. 
Clipele ce se vor naşte în oglinda viitorului să fie însoţite 
de fericire, sănătate şi iubire. Cu mult drag şi respect, 
fiica Doina. 

 
    Pentru Zinaida Burciu 

E ziua ce-ţi şopteşte-n prag 
Că porţi frumosul nume. 
Noi îţi dorim tot ce-i mai drag 
Ce-i mai frumos pe lume. 
Îţi dorim în aceasta zi 
Să ai în suflet bucurii, 
Să fii stimată si iubită 
De-un singur om şi de copii. 
Casa să-ţi fie casa, 
Masa să-ţi fie masa, 
Iar viaţa un leagan de trandafiri. 
De necazuri să nu ştii, 
Să ai multe bucurii, 
Multă-multă bunătate, 
Fericire, sănătate 
Şi noroc în toate. 
Cu multă dragoste soţul Mihai  
şi fiicele Veronica şi Patricia. 

 
Pentru Aurelia Axenti 
E 8 martie, e ziua tuturor mamelor de pe Pământ. Cu 
acestă ocazie, mamă, vreau să te felicit. Îţi doresc 
multă-multă sănătate şi răbdare, căci ai de crescut 
3 feciori mari si fie ca clipele frumoase ale vieţii să le 
trăieşti din plin. Cu drag, feciorul Igor. 

 
 

 
 

 
 
Pentru Elena Sârghi 
Mamă! Cât de mult iti datorez pentru sărutul care 

mi-a spus cine sunt, pentru dragostea pe care mi-
ai purtat-o zi de zi, pentru însăşi viaţa pe care mi-ai 
dăruit-o...Dacă aş avea o cutie doar pentru 
dorinţele şi visele care nicicând nu au devenit 
realitate, ar fi goala...Ar fi doar amintirea ta, căci 
mi-ai îndeplinit toate dorinţele. Iţi mulţumesc pentru 
tot ce ai făcut pentru mine Pentru zâmbetul 
luminos pe care mi l-ai oferit când am fost tristă, 
pentru mâna care m-a ridicat când am căzut, 
pentru vorba caldă care m-a încurajat ori de cate 
ori am avut nevoie, pentru mângâierea blândă care 
mi-a şters lacrima, pentru miile de ori cand m-ai 
iertat atunci cand am greşit.Astăzi îţi mulţumesc şi 
îţi doresc tot ce e mai bun pe lume, pentru că 
meriţi.Te iubesc mult! Cu drag, fiica Ludmila.  

 
Pentru Orlovschi Eudochia 
Scumpa mea mamică! Te felicit cu minunata zi 

de  8 martie. Îţi doresc sănătate, bucurie şi bafta în 
toate. Inima să-ţi zâmbeasca întruna. Să ai atâtea 
bucurii câte stele are cerul verii şi atâtea bogăţii 
câte flori are primăvara. Să nu uiţi că te iubesc. 
Cu drag, Vlad.  

 
Pentru soţii Orlovschi 
Ne pare bine că cu ajutorul ziarului  „ECOU ”  

avem posibilitatea de a-ne felicita iubiţii părinţi cu 
ocazia împlinirii a 23 ani de la căsnicie, care va 
avea loc pe 22 martie , dorindu-le sănătate, 
fericire, şi multă dragoste. Vă mulţumim pentru 
răbdarea, înţelegerea şi iubirea  de care aţi dat 
dovadă. Fără voi frumuseţile lumii ar fi 
necunoscute pentru noi . Va suntem recunoscători 
ca a-ţi ştiut să oferiţi la 3 sufletele un cămin 
adevărat. Din partea copiilor! 
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   Zece motive pentru care un bărbat nu are nicio şansă în faţa soţiei... 
 
1. Dacă iei decizii fără să o consulţi, eşti misogin. Dacă ia decizii fără să te 
consulte, este o femeie emancipată. 
2. Dacă munceşti prea mult, o neglijezi. Dacă nu munceşti, nu eşti bun de 
nimic. 
3. Dacă ea are un serviciu plictisitor şi prost plătit, este exploatată. Dacă tu 
ai un serviciu plictisitor şi prost plătit, ar trebui să faci bine să-ţi găseşti ceva 
mai bun. 
4. Dacă tu eşti avansat înaintea ei, femeile sunt marginalizate. Dacă ea e 
avansată înaintea ta, femeile au drepturi egale cu bărbaţii. 
5. Dacă îi spui că arată bine, este harţuire sexuală. Daca nu îi spui, este 
indiferenţă crasă. 
6. Dacă o rogi să facă ceva ce nu îi place, încerci s-o domini. Dacă îţi cere 
să faci ceva ce nu îţi place, este o favoare pe care nu e frumos s-o refuzi. 
7. Dacă încerci să arăţi bine, probabil ai pe altcineva. Dacă nu, eşti neîngrijit. 
8. Dacă îi aduci flori, urmăreşti ceva. Dacă nu îi aduci, eşti nerecunoascător. 
9. Dacă eşti mândru de realizările tale, eşti un egoist. Dacă nu, eşti total 
lipsit de ambiţie. 
10. Dacă are o durere de cap,  
trebuie să se odihnească.  
Dacă ai o durere de cap,  
n-o mai iubeşti 
 
Nota redacţiei  

 

Acest număr al ziarului 
“Ecou” este dedicat în special 
femeilor. Sperăm cî nici un  
membru al sexului tare şi 
puternic nu s-a simţit  
discriminat, dar după părerea  
noastră femeile, “prin care şi  
pentru care toate se fac”, 
 merită toată atenţia macar de  
ziua lor. 
Credem că bărbaţii sunt de  
acord cu noi şi le ofera locul 
în acest număr, ca nişte 
 adevăraţi gentilmeni,  
femeilor.   

Vă mulţumim!
 

 
 

 

 

Horoscop –Martie 
Berbec  Este o luna in care veti incerca 
sa va bucurati de viata, in ciuda oboselii si 
nervilor care va apasa. Fata de o anumita 
persoana vreti sa va ascundeti, sa o evitati, 
sa fugiti departe. Atentie la sanatate! 
Taur  Va place in secret de cineva? Pare 
sa fie o idila interzisa si din fericire, 
trecatoare. Societatea are un impact 
puternic asupra dvs. Va schimbati stilul, 
preocuparile. 
Gemeni  Evenimente de ordin 
profesional va iau de-a dreptul prin 
surprindere. Este o perioada in care trebuie 
sa hotarati singuri, nu sub influenta altora. 
Chiar si de sub o blana de oaie va poate 
zambi un lup.  
Rac  Profesional este o perioada buna, 
insa lipseste ceva. Daca veti considera ca 
ati invatat tot ce se putea invata, nici nu stiti 
ce puteti pierde daca nu continuati sa va 
descoperiti si sa va dezvoltati resursele, 
ve-ti avea numai de castigat.  
Leu   Desi apare sansa unei calatorii 
lungi, in tara sau peste hotare, o serie de 
evenimente stranii va pot strica sejurul. Pe 
cat se poate, calatoriile ar trebui amanate.  
Fecioara  Surprizele conjugale sau 
parteneriale se tin lant si 3-4 luni de acum 
incolo, nu se poate sti ce va rezerva 
viitorul. Nu puneti paie pe foc in aceasta 
perioada intr-o disputa.  
Balanta  Aveti de dat un examen care 
poate schimba multe in viata dvs. 
profesionala. Vi se ofera diferite posturi, 
unele dintre ele sunt peste hotare. Sunteti 
foarte agreat la examene de catre comisia 
de examinatori. De Martisor, se intrevad in 
contul tau niste bani la care nici nu visai; 
dar nu-i cheltui pe toti cu prietenii. 
Scorpion  Ceva din filosofia dvs. de 
viata nu este in regula si poate sa afecteze 
viata sentimentala. Nu luati acum decizii 
pripite. E un examen de viata. Ceva de 
genul: "BANII sau IUBIREA?"  Marele 
Jupiter te concentreaza pe studiu. Ori te 
inscrii la un curs de limbi straine, ori ii ajuti 
pe altii sa invete ceva nou. 
Sagetator  Unii dintre dvs. vor beneficia 
de sanse majore de a calatori in 
strainatate. Veti primi invitatii 
surprinzatoare. Acestea pot veni si din 
partea unor persoane de sex opus, pe care 
le puteti cunoaste luna aceasta.  
Capricorn   Sunteti din ce in ce mai 
preocupati de literatura filosofica,esoterica, 
astrologie, terapii neconventionale, aceasta 
va aduce numai de castigat. O ruda iti 
testeaza sistemul nervos. Preferi 
diplomatia, dar daca in jur de 5 nu provoci 
o confruntare directa, nu rezolvi nimic. 
Varsator  Vestile mult asteptate vin in 
sfarsit si va aduc multa bucurie. Puneti 
prea mult suflet intr-o problema 
sentimentala destul de trecatoare.Luati 
doar ce este savuros de la aceasta relatie, 
fiindca precum orice delicatesa, trebuie 
mancata in cantitati mici. 
Pesti  Unii dintre dvs. au poate o sansa 
unica acum de a capata o oarecare 
notorietate. Oricum ar fi ea, si buna si rea, 
acest lucru va va aduce succes in viitor. 
Unii se mira, altii va admira, insa cei mai 
multi va vor comenta rautacios.

Bancuri ☺ 
☺ Soţia îşi întreabă soţul: 
- Dragule, ce-ţi place mai mult la mine: 
trupul meu perfect, sau feţisoara mea? 
Soţul răspunde: 
- Simţul umorului! 
 

☺ Draga mea, mâncarea asta de ciuperci 
are un gust excelent! De unde ai reţeta? 
- Dintr-un roman poliţist... 
 

☺ Un băiat şi-o fată stau pe marginea unei 
prăpăstii. Fata spune că îi e cald. Băiatul 
ca un adevărat gentilmen, îi face vânt. 
 

☺ Fiul: E adevărat, taticule, că în unele 
părţi ale Africii bărbatul nu îşi cunoaşte 
soţia decât dupa căsătorie? 
Tatăl: La fel se întâmplă în toate ţările! 
☺ Un barbat se intoarce seara tarziu de la 
o bauta cu pretenii. Intra in casa nervos, 
bate cu pumnu' in masa si striga la 
nevasta-sa: 
- Femeie, cine e sefu' in casa asta? 
Femeia, scurt, ii scapa un dos de palma 
peste gura. Barbatul resemnat: 
- Da' ce? Nici macar sa intreb n-am voie? 

 

La acest număr au colaborat : Elena Sârghi, Ludmila Sârghi, Natalia 
Orlovschi, Violeta Peşterean şi Carina Safonova . 
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