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 Apare lunar, 
şi se distribuie 
gratuit pe raza 

comunei

Din iubire a creat Dumnezeu 
lumea si tot din iubire S-a in-
trupat. Iar cand a decis sa vina 
printre noi ca Om, a ales sa vina 
ca un Prunc. Ar fi putut sa ne 
copleseasca dintru inceput cu 
puterea Sa, asa cum avea sa o 
faca pe Muntele Tabor, dar nu, a 
ales sa vina smerit. Nu dorea sa-l 
sperie pe om, ci sa-l vindece.

Coboara la omul cazut in pa-
cat pentru a-i reface chipul. Si 
nu coboara doar ramanand ceea 

ce era - Dumnezeu, ci luand si 
ceea ce nu era - firea omeneasca, 
fara a inceta sa piarda ceea ce 
era. Ochii omenesti au devenit 
ochi ai lui Dumnezeu Cuvantul, 
iar gura omeneasca a devenit 
gura lui Dumnezeu Cuvantul. 
Cel nevazut cu ochii trupesti, 
necuprins cu mintea si neatins 
cu mainile, Se face Om vazut 
cu ochii, ascultat cu urechile, 
inteles cu mintea si atins cu 
mainile. 

Fiul a luat trup, ca omul să 
se întoarcă la Dumnezeu!

Anul 2013, an care se apropie de 
final a fost unul plin de greutăți, 
în care la nivelul administrației lo-
cale ne-am confruntat cu o serie de 
probleme, în încercarea de a găsi 
soluții pentru continuarea realizării 
unor obiective în comună, precum 
și pentru a asigura bunul mers al 
administrației. Chiar dacă resursele 
financiare au fost destul de mici, am 
încercat să realizăm o împărțire a 
bugetului local de așa manieră încât 
să putem susține toate activitățile im-
portante pentru comunitatea locală. 
În colaborare cu Consiliul Local, vi-
ceprimarul, precum și aparatul ad-
ministrativ al primăriei am încercat 
administrarea corectă și coerentă 
a comunei, am încercat să punem 

în aplicare ceea ce dumneavoastră, 
cetățenii ne-ați solicitat. Sper că 
sunteți mulțumiți de modul în care 
a fost administrată comuna și vă 
mulțumesc fiindcă și în acest an 
dificil ați fost alături de mine în în-
cercarea de a găsi împreună soluții 
pentru ca activitățile comunei să se 
deruleze într-un mod optim spre 
beneficiul cetățenilor.

Acum pe final de an vă doresc tu-
turor Sărbători Fericite alături de cei 
dragi, numai bucurii și împliniri! 
Să sperăm că anul 2014 va fi unul 
mai bun pentru toată lumea, cu mai 
multe realizări, un an mai prosper!

SĂRBĂTORI FERICITE!
LA MULȚI ANI!

Primar Mircea Totorean

Un gând la final de an!

>>> pAg. 2

Primar 
Mircea Totorean

Serbările școlare de anul aces-
ta au reprezentat un adevărat 
spectacol artistic în care ele-
vii fiecărei clase s-au întrecut 
pe sine în a arăta părinților 
și tuturor celor prezenți, 
reprezentații artistice care 
mai de care mai spectacu-
loase. Au fost, serbări care au 
avut ca tematică Crăciunul, ca 
sărbătoare a noastră a tuturor.

Piese de teatru, colinde, poe-
zii și dansuri, toate au fost 

interpretate de copiii veniți 
costumați adecvat Crăciunului. 
Sălile de clasă s-au umplut de 
culorile hăinuțelor celor mici, 
care, putem spune că au adus 
mai repede Crăciunul in co-
muna noastră. A fost o zi de 
spectacol în care toți cei veniți 
la serbări și-au amintit cu drag 
de anii tinereții, când așteptau 
ca Moș Crăciun să poposească 
în pragul casei lor.
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Serbările școlare
Un spectacol dedicat Crăciunului
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A devenit Fiul omu-
lui, ca noi sa devenim fii ai lui Dum-
nezeu. A ales sa Se nasca din Fecioa-
ra Maria, ca noi sa ne nastem tainic 
din Duhul Sfant. Asadar, atunci cand 
praznuim venirea lui Dumnezeu ca-
tre oameni, praznuim si chemarea si 
intoarcerea noastra catre El. 

Nasterea Mantuitorului Iisus Hris-
tos este mai presus de fire si de in-
telegere. „Ce sa zicem? Ce sa graim? 
- se intreaba Sfantul Ioan Gura de 
Aur cu privire la acest praznic - Caci 
ne spaimanteaza minunea! Cel vechi 
de zile S-a facut prunc; Cel ce sade 
pe scaun inalt si preainaltat Se pune 
in iesle; Cel nepipait, si simplu, si 
nealcatuit din parti si fara de trup 
Se infasa de maini omenesti; Cel ce 
rupe legaturile pacatului Se infasura 
cu scutece, fiindca aceasta o voieste. 
Caci voieste sa faca necinstea cinste, 
sa imbrace neslavirea cu slava, sa 
arate hotarul ocararii chip de fapta 
buna. Pentru aceea Se imbraca cu 
trupul meu, ca eu sa-L incap pe Cu-
vantul Lui”.

Fiul vesnic al lui Dumnezeu-Tatal 
Se naste din Fecioara fara tata pe pa-
mant. Amintim ca Dreptul Iosif nu 
este tatal Sau dupa trup, ci tata adop-
tiv, pentru ca Maica Domnului sa nu 
fie supusa ocarii ca a nascut in afara 
casatoriei. Din acest motiv Iosif nu 
apare pictat impreuna cu Pruncul si 
cu Maica Sa in icoana Nasterii Dom-
nului. Dreptul Iosif apare in cel de-al 
treilea registru, separat de Fecioara 
Maria si de Prunc, pentru a arata ca 
el este doar purtatorul de grija al ce-
lor doi, nefiind implicat in nici un fel 
in Nasterea care a avut loc.

Pentru ca omul nu se mai putea 
vindeca singur de ranile caderii in 
pacat, Fiul Se intrupeaza. Dezleaga 
legaturile cu legaturi. Este infasat cu 
scutece ca sa dezlege legaturile paca-
telor noastre: „Cu scutecele tale dez-
legi legaturile greselilor si cu multa 
saracie pe toti ii imbogatesti, Indura-
te; ca, venind in ieslea dobitoacelor, 
izbavesti pe oameni din dobitocia 
rautatii, Cuvinte al lui Dumnezeu, 
Cel ce esti fara de inceput” (Utrenia 

dinaintea Nasterii Domnului, Canta-
rea a 9-a).

Mantuitorul Se intrupeaza si Se 
naste ca Om din Fecioara Maria nu-
mai dupa ce primeste acordul liber al 
Maicii Domnului: „Fie mie dupa cu-
vantul tau” (Luca 1, 38). Acest lucru 
inseamna ca pentru a Se naste tainic 
in noi asteapta consimtamantul nos-
tru. Ca El sa fie prezent in noi prin 
har, sa ne innoiasca si sa ne daru-
iasca chipul Sau e nevoie de acordul 
nostru. 

In concluzie, nu avem niciun castig 
sa stim ca Hristos a venit pe pamant 
numai in trupul pe care l-a primit 
de la Fecioara Maria. Important este 
sa-L stim prezent in trupurile noas-
tre. Fiind in noi, saracia se va preface 
in bogatie duhovniceasca, intristarea 

in bucurie, nelinistea in pace, rauta-
tea in bunatate, necunoasterea in in-
telepciune, suferinta in mangaiere si 
moartea in inviere.

Ca fii ai Bisericii stramosesti care 
este ,,stâlp si temelie adevarului” (1 
TIMOTEI 3, 15), se cuvine sa culti-
vam în noi si în cei din jurul nostru, 
relatiile fratesti de pace si armonie, 
dragostea de oameni, adevar, drepta-
te, cinste si omenie pentru a dobândi 
o viata mai buna

Asa cum Iisus S-a nascut în Betle-
emul Iudeii, în aceste sarbatori sa 
renastem si noi la o viata duhovni-
ceasca, caci daca Dumnezeu S-a fa-
cut Om pentru noi, noi sa devenim 
dumnezei prin har, credinta si fapte 
bune. AMIN!

Sunteți un locuitor de seamă al 
comunei Șeitin, ați fost profesor ani 
la rând, ce ne puteți spune despre 
această perioadă?

Așa este, am fost întâi învățător, 
după care revenind în Șeitin am 
fost și profesor. În anul 1945, când 
m-am întors din armată, unde am 
avut ocazia de a mă pregăti sufici-
ent, am intrat ca învățător la școala 
din Șeitin. Am predat claselor 1-7 
ca învățător până în anul 1951, refu-
zând să devin membru de partid, am 
fost mutat disciplinar ca să spunem 
așa, la Frumușeni. Aici, singurul ne-
ajuns era faptul că aveam un intre-
nat extrem de mare, cu elevi veniți 
din toate colțurile țării. Între timp, 
eu aveam ocazia să mă pregătesc, să 
citesc, să studiez pentru a putea îna-
inta în meseria pe care o practicam. 
Am făcut școala la Arad, actualul Li-
ceu Pedagocic. Eram cazat la inter-
nat și am fost printre puținii care au 
făcut școala integral cu bursă. Spun 
asta pentru că în acea vreme erau 
trei categorii de elevi: cei cu bursă, 
cei cu jumătate de bursă și cei care 
suportau taxa de școlarizare în tota-
litate. Eu am avut ocazia de a urma 8 
ani de școala cu bursă, fără a trebui 
să suport cheltuielile de școlarizare. 
Dar să revenim, la Frumușeni am 
ajuns director, și o bună perioadă de 
timp, contrar tuturor, chiar dacă nu 
eram menbru de partid, eu refuzând 
în totalitate acest lucru, am rămas di-
rector de școală până când am cerut 
să fiu mutat mai aproape de casă. În 
anii ce au urmat, din 1954 până în 
1957 am fost profesor de matemati-
că la Semlac. De la Semlac, pentru că 
un fost pedagog, ajuns acum inspec-
tor, mă cunoștea bine, mi-am permis 
să cer mutarea la Șeitin, în urma eli-
berării unui post. A urmat o califi-

care și în urma unui examen m-am 
calificat pentru materiile matemati-
că-fizică. De la revenirea ca profesor 
în Șeitin nu am mai plecat, continu-
ând an de an să ajut la o cât mai bună 
dezvoltare a tuturor celor care mi-au 
fost elevi. În anul 1984 am ieșit la 
pensie, și uitându-mă în urmă, nu 
am nici un regret. Sunt înpăcat cu 
faptul că pentru cele 40 de generații 
de elevi care mi-au trecut pe la clasă, 
am făcut tot ce am putut în a le ofe-
ri tot ce avea învățământul mai bun. 
Încă și acum sunt oameni, trecuți 
de prima tinerețe, care trecând prin 
Șeitin, mă salută și îmi transmit un 
gând bun drept mulțumire pentru 
ceea ce am reprezentat eu în viața lor 
de școlari. Consider că aceasta este 
cea mai mare mulțumire. 

O perioadă importantă din viața 
dumneavoastră a fost și cea a războ-
iului. În câteva cuvinte, descrieți-ne 
ce a însemnat?

Țin minte că am fost luat de la 
școală, în anul 1944 eram în clasa a 
8-a, aveam 18 ani. În acea perioadă 
a venit un decret prin care toți ti-
nerii, indiferent de natura ocupației 
erau chemați în centrele militare. 
Eu am încercat să amân această în-
rolare prin postura actului medical 
care trebui să ateste faptul că erai apt 
pentru a merge în armată. Am reușit 
asta pentru puțin timp și după o lună 
am ajuns și eu la Școala Militară 
de la Radna. Aici am urmat pentru 
scurt timp programul de instrucție 
pentru că, în acea perioadă era mare 
nevoie de un tânar, care să-i fie aju-
tor maiorului, condiționat fiind de 
nivelul puțin mai ridicat al pregăti-
rii școlare și a unui scris frumos. Eu 
le îndeplineam pe amandouă, și am 
fost selectat imediat pentru aceasta. 
De atunci am fost aproape perma-

nent lucrător de birou sa zicem așa. 
Iminent, la scurt timp însă am fost 
nevoiți să luptăm cu maghiarii. Ci-
neva trebuia să lupte și printre acei 
tineri m-am numărat și ei. Aici sunt 
foarte multe întâmplări care pot fi 
povestite. Am luptat undeva în zona 
Păulișului, unde era un șanț anti tanc 
cum îi spuneam noi, urmând ca eu 
și maiorul să cantonăm la Ghioroc. 
Aici, exact la intersecția aceea din 
centrul Ghiorocului am fost luat pri-
zonier. Întâmplarea face că la aflarea 
că maghiarii au intrat în Ghioroc, 
maiorul a ales să iasă prin spatele 
casei unde eram cantonați, și eu, cu 
o geantă plină de documente să ies 
prin față. Maiorul a reușit să scape, 
iar eu când am ieșit pe ușă am fost 
imediat capturat de către soldați. Am 
fost dus într-o altă casă unde se afla 
și un traducător adus special pen-
tru a traduce acele acte pe care eu le 
purtam la mine. Țin minte că în acea 
încăpere erau și alți români, răniți și 
capturați, care au fost împușcați. Eu 
am fost singurul care a scăpat, din 
pricina faptului că la mine s-au găsit 
documentele și aveau nevoie să dis-
cute cu mine. Am fost eliberat mai 
târziu, aflând că maiorul scăpase fi-
ind găsit undeva la Cladova. La acel 
moment eram împrăștiați peste tot, 
fiind nevoie de patrule pentru a ne 
strânge. Am fost repartizat la o uni-
tate militară din Timișoara. De aici 
m-am întors la Șeitin unde am reve-
nit ca învățător. 

Anul trecut, ați fost desemnat 
drept cetățean de onoare al comu-
nei Șeitin, ce ne puteți spune despre 
acest moment?

A fost un moment deosebit. Totul 
s-a desfășurat în secret și cred că eu 
și soția mea am fost singurii care 
nu am știut nimic despre aceasta. 

Nu mă așteptam să primesc aceas-
ta distincție. Eram la biserică, și am 
fost chemat în față. Eu nu-l văzu-
sem pe domnul primar intrând în 
altar, dar l-am zărit ieșind, cu trico-
lorul în piept, și atunci am realizat 
că se întâmplă ceva. Am fost foarte 
emoționat și nu am putut să trec cu 
vederea că la fel au fost și toți ceilați 
implicați. Rostind câteva cuvinte am 
văzut lacrimi în ochii tutror și asta 
denotă faptul că aceasta distincție 
însemna ceva pentru toți cei 
prezenți, și nu numai pentru mine. 
Le mulțumesc încă o dată domnu-
lui primar Totorean Mircea Sabin și 
Consiliului Local pentru ceea ce au 
făcut pentru mine.

Un mesaj pentru cetățenii din Șeitin?
În primul rând, multă sănătate, iar 

acum la sfârșit de an, le transmit tu-
turor un călduros La Mulți Ani.

Fiul a luat trup, ca omul să 
se întoarcă la Dumnezeu!

De vorbă cu domnul profesor Moșneang Ioan - cetățean de onoare al Șeitinului!

Cu ocazia împlinirii venerabilei 
vârste de 91 de ani, dorim să-i 
urăm profesorului nostru drag, 
Moșneang Ioan, „La Mulți Ani” 
și o viață în continuare cât mai 
împlinită și numai cu bucurii!

Primar, viceprimar 
și Consiliul Local

>>> pag. 1
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Caravana Tradițiilor de Iarnă la Șeitin!
În data de 15 decembrie, cu începe-

re de la ora 18, la Căminul Cultural din 
Șeitin s-a desfășurat un concert de co-
linde, organizat cu sprijinul Centrului 
Cultural Județean Arad, sub denumirea 
„Caravana Tradițiilor de Iarnă”. 

Acest festival al colindului a adus în 
comuna noastră reprezentanți de sea-
mă ai folclorului, care au susținut un 
adevărat recital, pentru consătenii care 
au dorit să asiste la acest regal folcloric. 
Astfel pe scenă au urcat: Dubașii de la 
Julița, Ansamblul „Doina Mureșului” 
cu soliștii Anca Manea, Radu Șiclovan 
și Maria Popovici, maestru prof. Viorel 
Nistor, precum și Orchestra „Rapsozii 
Zărandului” sub conducerea maestrului 
Petrică Pașca, avândui soliști pe Corne-
lia Căpraru Roman, Rodica Serafim, Mă-
dălin Chindriș, Aura Bonchiș, Serafim 
Cimbrus și Aurel Budugan. Toți acești 
artiști au fost invitați la Șeitin de către 
primarul Mircea Totorean, care împre-
ună cu viceprimarul Flavius Misaraș 
au dorit ca cetățenii comunei să poată 
asista la un festival de colinde, pentru 
a simți mai bine Crăciunul. Suntem 
convinși că toți cei care au venit la festi-
val au plecat având în suflet marea bu-
curie de a asculta colindele tradiționale 
românești în interpretarea unor artiști 
de seamă. 
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Serbările școlare - Un spectacol dedicat Crăciunului
Pregătirile pentru serbări au 

început cu mult înainte, fiecare 
profesor repetând cu elevii 
clasei lui cântecele, poeziile sau 
scenetele pe care apoi le-a putut 
prezenta publicului la serbare. 
Iar faptul că au repetat din 
timp s-a văzut în modul în care 
copiii s-au comportat pe scenă, 
adică cu lecția învățată. Chiar 
dacă au mai fost momente 
când dascălii i-au mai ajutat pe 
cei mici, totul a decurs perfect, 
în ciuda emoțiilor pe care 
evident că toți copiii le-au avut, 
la vederea sălii pline de părinți 
și cunoscuți. 

Primarul Mircea Totorean 
a dovedit încă o dată că este 
preocupat ca elevilor să nu 
le lipsească nimic, alături de 
viceprimarul Flavius Misaraș, 
cu aprobarea Consiliului Local, 
având grijă să achiziționeze 
cadourile pe  care, la final,  Moș 
Crăciun le-a oferit copiilor.  
Astfel, copiii au primit și în 
acest an cadouri oferite de 
administrația comunei, dăruite 
de Moș Crăciun. Un gest 
frumos, care trebuie apreciat și 
felicitat! 

Așadar toată lumea a pus 
umărul pentru ca elevii să aibă 
parte de serbări de care să ne 
aducem cu țoții cu drag aminte. 
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Și clasele au fost pregătite în spiritul Crăciunului, fiind 
împodobite cu globuri colorate,beteală și brăduleți de Crăciun.

Pe rând în clasele lor, copii  însoțiți de profesori, au prezentat câte 
un spectacol aparte. Am putut vedea așadar o mare diversitate 
de scenete, fiecare clasă organizându-și propria prezentare în 
cadrul sebărilor după cum a dorit și după inspirația artistică a 
fiecăruia.

Fiecare clasă a intrat în pielea personajelor pe care le-
au interpretat, au colindat și au cântat sau au spus poezii. 
Doamnele învățătoare și educatoare au dat dovadă de o mare 
răbdare și pricepere în pregătirea serbărilor, sub îndrumarea lor 
spectacolele oferite de cei mai mici școlari fiind apreciate de toți 
părinții. 

Serbările școlare
Un spectacol dedicat Crăciunului

Ceea ce a încântat cel mai mult audiența au fost nu doar 
scenetele prezentate de copii ci și costumațiile acestora. De la 
îngerași, magi, moși crăciuni și crăciunițe, elevii ne-au adus 
încă o dată aminte de cât de frumoasă este această sărbătoare a 
Crăciunului, a nașterii Mântuitorului.



Asezata între Pecica și Nădlac, comuna ȘEITIN, stră-
veche așezare românească din Câmpia Vestică, are o 
bogată tradiție istorică și cultural,  acumulată încă 
din cele mai vechi timpuri. Cele mai vechi urme de 
viețuire umană, descoperite în hotarul comunei, în 
locul numit „Tăietura”, provin din neolitic, remarcan-
du-se cele aparținând culturii Tisa. 

Prima mențiune documentară (scrisă) a Șeitinului, 
datează din septembrie 1138, „Villa Sahtu”. Aceasta 
mențiune se afla pe actul de danie al regelui Ungariei, 
Bella al II-lea, prin care regele întărește Mănăstirii Dumis 
dreptul asupra mai multor gospodarii, în satul „Sahtu”.

În secolul al XVIII-lea, în hotarul Șeitinului a existat 
și satul Talamit, situat pe locul mai ridicat denumit 
„Dealul Talamite”.

Primele informatii documentare despre existenta 
unei biserici avem de la mijlocul secolului al XVIII-
lea. Episcopul Sinesie Jivanovici al Aradului, in anul 
1755, vizitand Seitinul gaseste aici o biserica de lemn 
cu hramul „Sfantul Nicolae” intretinuta de   locuitorii 
celor 70 de case existente in parohie.. Nu se cunoaste 
anul construirii bisericii, insa o putem atribui perioa-
dei de inceput a mutarii in aceasta zona a granicerilor 
(1703), daca nu cumva mai inainte. In anul 1772 eno-
riasii solicita autoritatilor autorizatie pentru constru-
irea unui nou locas de cult. In anul 1789 s-a inceput 
constructia actualei biserici de zid cu hramul „Sfantul 
Grigore Dialogul” sfintita in 1792. De la biserica ve-
che a fost mutat iconostasul, inlocuit in 1862 cu altul 
executat de Mihai si Lazar Ianici pentru suma de 3000 
fl.v.a. Pictura si autura iconostasului dateaza din 1871 
si au fost executate de   Alexei Dusan si Dresce Vasile. 

In 1928 biserica a fost pictata de Iulian Toader din Arad. 
La adunarea „poporala” din comuna Seitin, tinuta 

la 11 noiembrie 1918 pe „locul piatului”, fiind de fata 

circa 2000 de oameni s-a constituit Consiliul National 
Roman Comunal si Garda Nationala locala.

La 1 decembrie 1918, intre delegatii oficiali prezenti 
la Marea Adunare Plebiscitara de la Alba Iulia care au 
votat unirea Transilvaniei cu Romania, din Seitin au fost 
prezenti Nicolae Manta si gardistul Rusand Gheran.

Invatamantul in Seitin apare, din date certe referi-
toare la existenta unei scoli greco-neunite romane in 
anul 1770. Cand si cum si-a inceput activitatea acesta 
scoala nu se cunoaste cu exactitate.

Ca si invatamantul, cultura locala a dobandit o con-
figuratie specifica si a evoluat in legatura stransa cu 
evolutia economico-sociala si politica a localitatii si a 
zonei din care facea parte. Inainte cu 60 de ani Seitinul 
avea cel mai bun taraf din regiune. Hora sau Jocul cum 
i s-a spus aici, mijlocul suprem al manifestarilor tine-
resti, cu radacini milenare, a indeplinit in tot cursul 
existentei functiunea de inalt stimulent al vitalitatii. 
Traditiile, datinile si obiceiurile sunt adanc respectate 
in zona Seitinului, acestea fiind legate de evenimente 
din viata personala, a societatii sau cea religioasa.

Lungul trecut al Seitinului atestat documentar acum 
860 de ani, existand in mod sigur mai bine de 1000 de 
ani, nu poate sa nu oblige actualele generatii de de 
locuitori sa nu isi puna problema viitorului sau, astfel 
incat ca Seitinul sa devina in viitor altceva decat decat 
ceea ce este si ceea ce poate fi, o localiate rurala care 
sa reprezinte si in viitor o componenta majora a cadru-
lui natural si istoric de viata si de dezvoltare a omului.

Mentionam ca in anul 1998 o foarte completa lucra-
re istorico-monografica a aparut din dorinta de a con-
tribui la reconstituirea destinului istoric din Campia de 
Vest a tarii aparuta sub ingrijirea lui Stefan Costea si 
prof. Dumitru Costea.

Dumitru Adriana, Masterand Anul I

 FOAIA DĂ ȘEITIN

                                                      FOAIA DĂ ȘEITIN           pag. 6  

1 decembrie la Școala din Șeitin!

 Sărbătoarea Nașterii Domnului aduce bucurie în 
sufletele copiilor din Șeitin

Despre istoria - comunei Seitin

Cu ocazia zilei de 1 Decembrie elevii Școlii Gimnaziale din 
Șeitin au organizat o  activitate pentru a evidenția importanța 
evenimentelor de la 1 Dembrie 1918 și pentru a sărbători fap-
tul că suntem români. 

La începutul serbării a fost susținut un mic moment explica-
tiv despre ceea ce înseamnă ziua de 1 decembrie și de ce i se 
spune Ziua Unirii, moment ce a fost urmat de intonarea pri-
melor două strofe ale Imnului Național al României.

La serbare au participat toți elevii, unii dintre ei interpre-
tând cântece și poezii dedicate zilei naționale a României. Pa-

tru dintre elevii clasei a VI-a A și un elev al clasei a VII-a au 
creat ei înșiși poezii avand ca tema dragostea fața de țară și 
admirația față de strămoșii noștri care au luptat atât de mult 
pentru libertate și unire.

De  asemenea, a fost organizată și o expoziție cu desene  re-
alizate de elevii școlii, cel mai bun desen fiind premiat.

Serbarea s-a încheiat cu răsplătirea elevilor pentru efortul 
depus în desfășurarea acestei mici serbări oferindu-li-se fie-
căruia câte o carte. 

Prof. Baciu Viorica - Petronela

Cea mai frumoasă și mai iubită de cei mici și mari, săraci sau bogați este Sărbatoarea 
Crăciunului. Veche de peste două milenii, răspândită pe tot globul, cea mai importantă 
sărbătoare a creștinilor este așteptată cu emotie și bucurie. Crăciunul este asociat cu 
feeria iernii, cu puritatea zăpezii și este o sărbătoare emoționantă mai ales pentru copii 
care așteaptă sosirea lui Moș Crăciun .

Semnificația religioasă a Crăciunului este Nașterea Mântuitorului Iisus Hristos, fiul 
lui Dumnezeu trimis pe pământ să ajute oamenii să devină mai buni, mai credincioși, 
mai îngăduitori. 

Pe lângă sosirea lui Moș Crăciun o altă bucurie este Bradul de Crăciun, acest pom 
venerat, care rămâne verde tot anul, ne aduce în case mirosul pădurii, este simbolul 
purității și veșniciei. Întreaga familie participă cu veselie la ritualul împodobirii bradu-
lui cu globuri multicolore, beteală, dulciuri și beculețe colorate.

În minunata seară de Crăciun sunt emoționante colindele care vestesc nașterea lui 
Iisus cel trimis de Dumnezeu să mântuiască oamenii de păcate, ură și invidie. Copiii 
merg cu colindul din casă în casă, înfruntă gerul, zăpada, cântă cu veselie, cu însuflețire 
chiar dacă au năsucurile înghetate și primesc cu bucurie daruri, colaci, nuci, mere.

Cu ocazia acestei minunate sărbători, elevii clasei a VI-a A, au organizat o serbare 
în cadrul căreia au rostit câteva poezii și au cântat câteva colinde. Unii dintre elevi au 
rostit poezii proprii, create pentru a-și arăta bucuria adusă de  Nașterea Domnului sau 
pentru a-și arăta nerăbdarea cu care așteaptă sosirea lui Moș Craciun.

La sfârșitul serbării toți elevii au primit cadouri din partea Primăriei comunei Șeitin, 
bucuria lor fiind astfel și mai mare. 

Prof. Baciu Viorica-Petronela

Rugăciune pentru părinți
Dragii noștri 

părinți,
Din suflet vă 
mulțumim

Că ne creșteți,ne-
ocrotiți,

Pentru asta vă 
iubim.

Zi de zi ne-ați ajutat,
Ceas de ceas voi ne-ați vegheat,

 Să stim ca să ne purtăm
 Și la școală să-învățăm.

Știm că nu v-a fost ușor,
Viața este atât de grea.
Îți promit tăticul meu
Și ție, măicuța mea,

 În curând voi crește mare
Și am să vă răspletesc,

 Voi fi stâlp la bătrânețe,
De necaz să vă feresc.

Doamne, dă-le sănătate, 
Dragilor noștri părinți,

De bucurii să aibă parte
Și de rele ocrotiți!

Anii trec ca stol de nori
Și ca ei voi fi si eu.

Doamne fă-i nemuritori,
Să fie lăngă noi mereu!
   Clasa I B,  prof. Tamara Țucudean

1 Decembrie
1 Decembrie a sosit

La noi cu bucurii
Și toți cu drag am mulțumit

Căci ne-a adus mândrii.

Când e vorba de război,
Nimeni nu trecea de noi

Iar gloria noastră ne-a pus
Pe scara altora de sus.

Toți pentru unul,
Unul pentru toți,

Iar armata noastră
Ne scăpa de hoți.

  Anca Raul (clasa a VI-a A)

Scumpă țară 
românească

Scumpă țară românească
Cât de mult eu te iubesc

Ești cea mai frumoasă țară
De pe globul pământesc

Ai trecut prin mule chinuri
Tu cu greu le-ai înfruntat

Multe ai oferit și-ai dat
Pentru mulți care-au picat

Cei plecați te-au venerat
Și cu drag te-au apărat
Dragă țară românească
Tu cu greu te-ai ridicat

După multe, multe chinuri
Pe care tu le-ai suferit,

Suflete chiar bucuroase
În tine s-au regăsit

Soarele răsare iar,
Cu dorința de-a vedea

Scumpă țară românească, 
Asta este casa ta !

Chiș Natalia (clasa a VI-a A)

România, țara noastră
Azi e-ntâi Decembrie

Ziua României noastre
Țara noastră prea frumoasă

Cu drag o sărbătorim.

România, țara mea,
Ce frumoasă țară ești,

Cu câmpii, munți mari și 
dealuri,

Tu împodobită ești.

România, țara noastră
Pentru toate-ți mulțumim

Că ne-ai dat un loc de viață
În a ta frumoasă casă.

În final îți dăruim,
Doar o dată pe-acest an,

Cu un mare glas vioi,
Noi îți spunem: La mulți ani!

 Harțanu Iulian (clasa a VII)
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Atmosfera Crăciunului a cuprins școala din Șeitin!
Motto: „Primește farmecul Crăciunului în suflet și dăruiește 

bucuria din inimă.”
Acum, când colindele aduc cu ele mireasmă de Iisus născut 

în iesle, simțim și noi atmosfera de sărbătoare ce se apropie.
Deschideți ușa și lăsați spiritul Crăciunului să vă intre în casă!
Deschideți inimile și lăsați bucuria și împlinirea să vă intre 

în suflet!
Deschideți larg brațele și îmbrățișarea voastră caldă, vorba bună 

și gândul curat să fie cel mai de preț cadou pentru cei dragi!
În preajma sărbătorilor de iarnă, Asociația Kids Heaven pro-

pune copiilor școlari și preșcolari o nouă ediție a concursului 
CRĂCIUNAȘUL, concurs desfășurat în scop umanitar-caritabil, 
în parteneriat cu Asociația „Salvați copiii”, Iași.

Concursul se desfășoară sub conceptul „Participă și ajută” și 
urmărește cultivarea calităților umane, sensibilizarea copiilor 
față de cei nevoiași, precum și apropierea copiilor față de Sfân-
ta sărbătoare, prin implicarea lor în acțiuni caritabile.

Copiii participanți la acest concurs au avut de redactat o scri-
soare adresată lui Moș Crăciun, iar suportul material al aceste-
ia a fost pus la dispoziție de către Asociația Kids Heaven. Scri-
soarea către Moș Crăciun este o tradiție de Crăciun ce ar trebui 
să conțină o listă de jucării pe care și le doresc copiii și confir-
marea faptului că au fost cuminți și silitori. Prin participare, 
copiii, în mod indirect, au contribuit la adunarea de fonduri 
necesare cadourilor de Crăciun pentru copiii nevoiași aflați în 
evidențele Asociației „Salvați copiii”, Asociația Kids Heaven do-
nând o parte din taxa de concurs Asociației „Salvați copiii”.

Scrisorile au fost premiate de către Asociația Kids Heaven cu 
premii de participare, premii ce au constat în diplome de par-

ticipare și o căciulă de Moș Crăciun. În cadrul jurizării scriso-
rilor s-a ținut cont de următoarele condiții de redactare: ex-
presivitate, creativitate, caligrafie, coerență în exprimare și 
originalitate.

Un număr de 15 elevi ai Școlii Gimnaziale „Ștefan Bozian” 
din Șeitin s-au hotărât să redacteze scrisoarea către Moș Cră-
ciun. În urma jurizării concursului, juriu format din prof. Ca-
ceu Emilia Lucia, prof. Lădaru Gabriela, prof. Misarăș Flavius 
Ștefan, prof. Baciu Viorica Petronela, prof. Totorean Mariana și 
prof. Hornoi Lucian au fost premiați următorii elevi: premiul I 
a fost acordat elevilor, Bulz Crina din clasa a VIII-a B și Bocșa 
Cristian din clasa a VIII-a A, premiul al II-lea a fost acordat ele-
velor, Tentiș Adriana din clasa a VIII-a A și Redeș Alexandra din 
clasa a VIII-a B, iar premiul al III-lea a fost acordat elevului Cos-
tea Mircea din clasa a VIII-a A. Elevii cărora le-au fost acordate 
premii speciale sunt: Mujdar Violeta, Turle Mircea, Chiș Rober-
ta, Bălaș Angel, Vlad Marius, Petrovici Mihai și Țigănescu Ana-
Maria din clasa a V-a și Chiș Natalia, Bilți Sabina și Cimpoi Ali-
na din clasa a VI-a A.

„De Crăciun toată dragostea și bucuria pe care o dă-
ruim celorlalți se întoarce în mod miraculos înapoi.” 

Și noi facem parte din ”Clubul lui BUBU”
Cu ”BUBU” am învățat să colorăm, să decupăm, să fim mai 

buni, să circulăm corect, să protejăm și să iubim natura, să 
aducem școlii noastre un renume!

Așteptăm Crăciunul cu brăduți 3D, cu colinde minunate 

și cu emoții mari în sufletele noastre de copii! Tuturor celor 
care citiți revista, urări de bine și un îndemn de a deveni și 
pentru voi, lună de lună, ”Un prieten de nădejde”.

”Isteții” Școlii Gimnaziale ”Ștefan Bozian”, Comuna Șeitin, 
Județul Arad

În preajma sărbătorilor, sufletele  noas-
tre se deschid, știind că la ușile caselor noas-
tre vor bate colindătorii cu picioarele înzăpezi-
te și cu glasurile fierbinți, purtători de urări ce 
nu-și pierd niciodată prospețimea, farmecul și 
forța lor.

În așteptarea lui Mpș Crăciun, copiii CLASEI 
PREGĂTITOARE ”A”, au pregătit momente spe-

ciale, în prag de sărbătoare, pentru MOȘUL 
BUN, care este alături de noi, ca întotdeauna, 
pentru părinții noștri, care asigură liniștea și 
afecțiunea de care avem nevoie.

I-am privit, i-am ascultat cu inimile deschise, 
cu înțelegere și dragoste.

Sărbători fericite tuturor!
Învățător: Mirela Crâsnic

Am reusit impreuna la concursul Euroscolarul si suntem mandrii, noi cei din clasa a II-a B de la 
Scoala „St. Bozian” Seitin. Vă dorim tuturor , colegi, părinți și dragi dascăli, La mulți ani!!!

Organizator: Prof. înv. primar Dumitru Adriana

CRĂCIUNAȘUL - Ediția a III-a - Concurs Național pentru copiii școlari și preșcolari

Seara de Crăciun, magie, vis, bucurie și împli-
niri. Noaptea, când Domnul coboară, totul este 
frumos: și brăduțul și ghirlandele înconjurate 
de lumini, și slujba de la Biserică, și Sărbătoarea 
Nașterii. Este atât de frumos, că nu merită să 
fim triști pentru nimic în lume, atâta timp cât 
ni s-au dat toate acestea. Din ieslea cea săracă 
Un Prunc Sfânt de aduce mântuirea, ne deschide 
Porțile Paradisului. Să privim înapoi cu iertare, 
înainte cu speranță, în jos cu înțelegere, în sus cu 
recunoștință. Pacea și liniștea să ne fie călăuză. 
De Crăciun totul este frumos, totul este posibil, 
să ne bucurăm împreună de iubirea divină și 
împreună cu colindătorii să îi cântăm și noi Prun-
cului Sfânt. 

Colectivul clasei a IV-a B, 
Prof. Înv. Primar,

Florea Luiza

Iarna
Iarnă ce frumoasă ești!
Ai sosit ca în povești.
Îți urăm “Bine venit! ‘’ 

Cu mult drag noi te-am primit.
                                

Peste sat ai așternut
Plăpumiță moale,

 În cristal ai îmbrăcat
Câmpul fără soare.

Noaptea asta-i înghețat
Și-ai adus cu tine

La ferestre multe flori
Toate cristaline.

                       
Copiii cu nasul roșu
Merg acuma la urat,

Să vestească cei frumos:
“Astăzi s-a născut Hristos!”

În seara de Ajun
Copiii  sunt cuminți.

Și  împreună cu-ai lor părinți,
Bradu-mpodobesc și legende povestesc.   

Kiss Andrada Anamaria

Cerul nopții strălucește,
Stelele-s nenumărate,

Dar ursuleții cei doi stau cu 
pleoapele căscate.
„ Mai bine-așteptăm 

Craciunul
Și pe Moș în sănioară

Stăm, pândim, până el vine,
Ghemuiți sub plăpumioară.”

După scurtă vreme însă
Visau c-un oraș ședea

Cu lumini în vârf de pom și 
acoperit de nea

Cu căsuțe doar din zahăr și 
ferestre luminate.

„Ura!” strigă ursuleții, „ 
Ăsta-i Polul Nord, măi frate!”

La Moș Craciun în atelier
Peste tot, chiar și pe jos

Erau mii de jucării
Căci elfii munceau vârtos.
Mingi  și zmee zburătoare

Corăbioare și tobițe,

Trenulețe, camioane, 
Roboți plini de luminițe.

În sania încărcată, însuși 
Moșul s-a suit

Le-a făcut la toți cu mâna, 
elfilor le-a mulțumit.

Renii avea fiecare câte-un 
beculeț aprins,

Ca sania să-și afle drumul, 
peste tot pământul nins.

Și au văzut ursuleții că era 
dimineață din nou

Un camion și-o tobă le lăsa 
Moșul cadou.

A pornit camionul: Zum! 
A bătut și toba: Bum!

Iar bradul plin de jucării, era 
ca-n povești acum.

Turle Mădălina

Am plecat să colindăm
Și pe voi să vă-ncântăm

Haideți toți cu mic cu mare
Astăzi este sărbătoare!

S-a născut fiul Iisus,
Fiul Tatălui de Sus

Ce pentru noi a venit
Și cu drag am mulțumit.

Maria Sfântă ne-a adus,
Un Fiu conducător,

Iar Tatăl nostru cel de Sus
Ne-a dat un Mântuitor.

Anca Raul

Crăciunul este acea Sărbătoare minuna-
tă care ne dă putere să fim mai buni, mai 
generoși și mai curajoși. Să îndraznim să vi-
săm și să sperăm mai mult, să credem cu tărie 
că anul ce va începe va fi mai rodnic și mai fe-
ricit. Crăciun Fericit și un An Nou mai bun, ele-
vilor școlii, părinților lor și întregii comunități!

 Director: Emilia Lucia Caceu

Luminile Crăciunului S-a Născut 
Iisus Hristos

O, brad frumos, o brad frumos,
Cu cetina tot verde.

Tu esti copacul credincios,
Ce frunza nu si-o pierde,

O, brad frumos, o brad frumos,
Cu cetina tot verde.

O, brad frumos, o brad frumos,
Verdeata ta imi place.

Cand o revad sunt bucuros
Si vesel ea ma face.

O, brad frumos, o brad frumos,
Verdeata ta imi place.

O, brad frumos, o brad frumos,
Cu frunza neschimbata.

Ma mangai si ma faci voios
Si ma-ntaresti indata.

O, brad frumos, o brad frumos,
Cu frunza neschïmbata.

Să colindăm 
împreună
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Noul parc finalizat!

Moş Crăciun a sosit!

Serbările Școlii, au adus atmosfera Crăciunului în Șeitin

„Doresc ca Șeitinul să aibă un centru civic de excepție! Este important să realizăm 
investiții în infrastructura comunei, centrul civic reprezentând o prioritate, deoarece 
este cartea de vizită a comunei. Este motivul pentru care am dorit amenajarea unui 
parc de excepție în centru, care să îmbine estetica cu utilitatea. Respectiv, să fie atât 
plăcut ochiului, cât și un loc de joacă pentru copii și relaxare pentru adulți.”, ne-a 
declarat primarul Mircea Totorean.

După cum se prezintă în momentul de față parcul recent amenajat în centrul 
Șeitinului, tragem concluzia că primarul a avut dreptate, deoarece a schimbat total 
imaginea centrului civic. Aleile sunt pavate, sunt multe banci pentru relaxare, iar 
locurile de joacă arată impecabil. Se vede că nu s-a făcut rabat de la calitate. Este o 
lucrare care aduce un plus Șeitinului!

Crăciunul este o sărbătoare a bucuriei când ne împăcăm cu noi înșine și cu semenii noștri prin iertare. 
Bucuria sărbătorii e sporită de misterul așteptării, de către cei mici și  cei mari, deopotrivă, 

a lui Moș Crăciun. În spiritul Crăciunului, sâmbătă, 14 decembrie 2013, elevii clasei a IV-a A 
au petrecut o seară de neuitat alături de Clubul Cerino, Moș Crăciun și părinţi.

Îmbrăcaţi de sărbătoare, copiii s-au jucat o mulţime de jocuri distractive la care a participat 
și Moșul, apoi au colindat vestind Nașterea Mântuitorului. Pe feţe li se citea bucuria, ochii le 

străluceau. Am simţit că sufletele lor s-au umplut de bucurie.
La sfârșit, Moș Crăciun le-a împărţit daruri și au făcut poze împreună. 
Sunt sigură că această zi va rămâne o amintire frumoasă care va dăinui peste ani.
Acum, în prag de sărbători, vă dorim să aveţi parte de zile minunate și de un Crăciun frumos 

alături de cei dragi!
Bulz Alexandra, profesor la clasa a IV-a A

Lumina  sfântă  a  nașterii  domnului  nostru  iisus  hristos  să  vă  aducă  în  inimi  pace   și  bucurii.
 Crăciun  fericit   și  un  an  nou  cu  sănătate   și  prosperitate !

Elevii clasei  i  a, prof.  Angela Deliman


