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Legenda mărţişorului şi semnificaţia 
zilei de 1 respectiv 8 martie, ne trim-
it în vremuri străvechi, pe vremea 
dacilor, când simbolurile primăverii 
erau realizate pe timpul iernii şi se 
purtau după ziua de 1 martie. Aceste 
simboluri erau defapt, pietricele 
colorate în alb şi roşu sau monede 
înşirate pe şnururi albe cu roşu. Aces-
tea se purtau până la inflorirea co-
pacilor crezându-se că aduc noroc 
şi belşug în anul proaspăt trezit din 
adormire. 

Acum, obiceiul este ca orice fe-
meie – doamnă sau domnişoară – să 
primească un mărţişor de la bărbatul 
iubit, coleg sau cunoştiinţă, pe care 
să îl poarte până în momentul în care 
înfloresc trandafirii sau vişinii. Atun-
ci, mărţişorul primit se pune pe o 
ramură de vişin sau trandafir iar dacă 
planta respectivă va rodi înseamnă 
că posesoarea mărţişorului va avea 
noroc în anul respectiv. De aseme-

nea există în alte locuri tradiţia ca 
acesta să fie aruncat după o pasăre 
pentru ca purtătorul să fie uşor pre-
cum aceasta. 

Putem spune că luna martie este o 
lună a sărbătorii pentru că practic în 
această perioadă a anului natura se 
trezeşte la viaţă. După 1 martie, după 
alegerea “Babelor” urmează 8 Mar-
tie – ziua femeii, în special a mamei.  
Mama este cea mai importantă fiinţă 
din lume este cea care ne dă viaţă, 
care ne învaţă primele cuvinte, ne 
ajută să facem primii paşi în lume şi 
care este în stare să îşi dea viaţa pen-
tru copilul ei. 

Fiecare femeie aşteaptă cu 
nerăbdare ziua de 8 martie, zi în care 
doreşte să se simtă iubită şi apreciată 
de persoanele dragi – soţ, copii, pri-
eteni, colegi…Tocmai de aceea nu 
trebuie să uităm să ne preţuim ce 
avem mai scump pe lume – mama, 
iubita, soţia, bunica sau fiica. Să ru-
pem din activitatea noastră puţin 
timp pentru ca ele să se simtă iubite 
şi apreciate.  

Ţin să urez pe această cale tuturor 
femeilor din comuna Şeitin ca luna 
bucuriei, vestitoarea primăverii şi 
dătătoarea de speranţă şi lumină 
să le aducă împlinirea celor mai fru-
moase vise, să le dea putere sănătate 
şi încredere în ele şi în capacităţile 
lor. Doresc ca nu doar de 8 martie să 
fie iubite şi apreciate ci ca acest lucru 
să se întâmple de-a lungul vieţii lor, 
iar copiii, soţii sau prietenii lor să fie 
mereu conştienţi de însemnătatea şi 
rolul lor.

Primar Mircea Totorean

Un mărţişor plin de iubire şi admiraţie!

Urăm tuturor locuitorilor o primăvară frumoasă și plină de realizări. 
De asemenea, cu prilejul zilei de 8 martie, dorim tuturor femeilor  din 
comuna Şeitin un sincer și călduros ”La mulți ani!” 

Primar, viceprimar, Consiliul Local

HRAMUL BISERICII ORTODOXE DIN ȘEITIN!

Biserica ortodoxă din Șeitin a îmbrăcat haine de sărbătoare 
cu ocazia cinstirii ocrotitorului acestui sfânt locaș, Sfân-
tul Grigorie Teologul. Cu acest prilej, duminică, 26 ianu-
arie, un sobor de preoți în frunte cu protopopul Aradului pr. 
Flavius Petcuț și părintele consilier cultural al Episcopiei 
Caransebeșului dr. Daniel Alic, au săvârșit Sfânta și Dum-
nezeiasca Liturghie.

ÎNCEPUTUL POSTULUI MARE !
Vremea Postului Mare este 

cunoscută sub denumirea de 
„urcuş spre Înviere” şi este 
asemănată cu o scară spre 
Marele Praznic al creştinităţii, 
al Învierii Domnului Iisus 
Hristos. 
Sfântul Vasile cel Mare spune 

că postul este una dintre cele 
mai vechi porunci, căci Dum-
nezeu a poruncitlui Adam: 
„Din toţi pomii din Rai poţi 

să mănânci, iar din pomul 
cunoştinţei binelui şi răului 
,să nu mănânci, căci în ziua 
încare vei mânca, veimuri 
negreşit!” 
(Facere 2, 16-17) 
Mare comoară este ap-

ropierea de Iisus şi cunoaşterea 
Lui, pentru că aşa cum ne 
spune Evanghelia după Ioan, 
aceea este Viaţă Veşnică, când 
cunoaştem pe Dumnezeul 
adevărat şi pe Fiul Sau, pe 
care El L-a trimis. 
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Existenţa şi activitatea omului în 
spaţiul, carpato-danubian urcă 
în paleolitic şi se dezvăluie con-
tinuu cu răbdare, prin cercetarea 
arheologică. Unii specialişti in-
dică apartenenţa spaţiului nos-
tru la marea arie a antropogene-
zei. Pământul românesc cuprinde 
o imensă arhivă care ni se dezvă-
luie, uneori, prin descoperiri în-
tâmplătoare.
Cea mai veche peşteră locuită de 
om în spaţiul românesc este soco-
tită aşezarea din „Peştera Cioarei”, 
Boroşteni, jud. Gorj, cercetată 
prin folosirea metodei radiocar-
bonului şi datată din musteri-
an (paleoliticul mijlociu), 4.7.500 
(+3200-1100)ani Î.Hr.
Se spune că aceşti oameni trăiau 
în cete şi îşi asigurau hrana prin 
vânătoare şi cules. 
Trecerea la piatra şlefuită (neoli-
tic 5500-2500) este atestată în di-
ferite arii de locuire. Cea mai ve-
che este de tipul Criş, identificată 
în peste 300 de puncte. Purtăto-
rii acestei culturi realizează pri-
ma unificare culturală şi etnică a 
populaţiei din regiunile carpato-
dunărene. Şeitinul, străveche aşe-
zare românească din Câmpia Ves-
tică, are o bogată tradiţie istorică 
şi culturală acumulată încă din 
cele mai vechi timpuri. Cele mai 
vechi urme de vieţuire umană, 
descoperite în hotarul comunei, 
în locul numit „Tăietură” provin 
din neolitic, remarcându-se cele 
aparţinând culturii Tisa.
Existenţa omului în bazinul in-
ferior al Mureşului, râu bogat în 
peşte, având un curs domol, cu 
ţărmuri înalte şi rezistente, lunci 
întinse şi fertile, numeroase ză-
voaie de foioase, vegetaţie rapidă 
şi infiltraţii de păduri, a fost ates-
tată prin descoperirile arheologi-
ce efectuate la Şeitin, la „Tăietu-
ră”, în 1975 de cercetătorul Mihai 
Blăjan, asistat de învăţătorul Şte-
fan Bozian şi directorul Şcolii, 
profesorul Constantin Şiclovan 
(ceramică din neoliticul mijlociu 
şi bordeie, vetre de foc, ceramică 
din epoca bronzului). învăţătorii 
Adrian Mann şi Ştefan Bozian au 
adunat, începând din anul 1957, 
urmele arheologice descoperite
întâmplător de ei, depunându-le 
pentru păstrare în muzeul şcolii
din localitate.
Din epoca bronzului (1800-800 
î.Hr.) au fost identificate materi-
ale arheologice, tot la „Tăietură”, 
(peste vechea aşezare) specifice 
traco-geto-dacilor, culturii Peri-
am-Pecica.
În epoca fierului (800 î.Hr. - sec. 
I d.Hr.), când a avut loc consoli-
darea marilor familii etnico-ling-

vistice, a marelui bloc tracic, a 
cărui ramură nordică erau geto-
dacii, mărturiile arheologice spo-
resc. Ele s-au găsit la sud-vest de 
sat şi în locul numit „Sălanca”. 
Câteva descoperiri întâmplătoare 
din anii 1918-1919, constând din 
vase de lut ars (cinci exemplare, în 
curtea casei cu nr. 65) şi, ulterior, 
încă trei vase urnă, pierdute fără a 
fi cercetate de specialişti au sem-
nalat faptul că pe vatra comunei 
ar exista şi alte vestigii arheolo-
gice. Herodot, „părintele istoriei” 
ne-a lăsat cea mai veche menţiu-
ne istorică scrisă despre geţi, re-
latând campania împăratului per-
san Darius împotriva Sciţilor (în 
514 î.Hr.). El a scris că, spre deo-
sebire de alte neamuri trace, geţii 
au luat o decizie „nesăbuită”, hotă-
rând să reziste. „Au fost robiţi pe 
dată, măcar că ei sunt cei mai vi-
teji şi cei mai drepţi dintre traci”. 
Herodot menţionează că „geţii 
se cred nemuritori”, adică admit 
nemurirea sufletului, care după 
moartea pământeană va merge la 
divinitatea lor, Zamolxis.
Istoricul, geograful şi etnograful 
antic, Strabo scrie că dacii şi ge-
ţii vorbeau „aceeaşi limbă” şi lo-
cuiau între Tisa, Dunăre, Marea 
Neagră şi Nistru, trecând şi pes-
te aceste hotare. Ptolemeu - ge-
ograful antichităţii şi Plinius cel 
Bătrân menţionează aceeaşi gra-
niţă de vest a geto-dacilor pe râul 
Marus (dacicul Maris, Mureşul de 
azi). în extremitatea de vest a Da-
ciei, spre Tisa mijlocie, pe Valea 
Mureşului, Ptolemeu menţionea-
ză şi oraşul Ziridava, aşezare da-
cică, alături de alte aşezări.
Izvoarele arheologice şi cele scrise 
dovedesc prezenţa şi participarea 
continuă a geto-dacilor la istoria 
umană a sud-estului european, 
începând din secolul VII/VI Î.Hr. 
Civilizaţia şi istoria lor politică se 
interferează cu istoria şi civiliza-
ţia Greciei clasice şi elenistice, 
apoi cu istoria şi civilizaţia Romei 
republicane şi imperiale, închein-
du-se cu sinteza daco-romană.
În perioada statului liber ge-
to-dac, vatra străbunilor aşeză-
rii noastre a fost cuprinsă în aria 
acestui stat - Statul lui Burebista 
(80-44 Î.Hr.) extinzându-se spre 
vest, până în zona Dunării de mij-
loc, iar statul lui Decebal (87-106 
d.Hr.) a existat până dincolo de 
Tisa.
Perioada stăpânirii romane în 
Dacia (106-275) a durat timp de 
165 de ani şi reprezintă un exem-
plu de aculturaţie (întâlnirea între 
două culturi) - cea autohtonă, ge-
to-dacă şi cea romană, o întâlni-
re în cadrul căreia cele două cul-

turi au dialogat, s-au confruntat, 
iar una din ele, cea romană a ieşit 
biruitoare, întrucât a fost asimila-
tă de băştinaşi.
Dacia a fost una din cele mai bo-
gate şi mai populate provincii ale 
Imperiului Roman. Ea a cuprins 
Transilvania, întreg Banatul, Ol-
tenia, Muntenia, sudul şi vestul 
Moldovei, iar „influenţa civiliza-
torie romană s-a întins şi asupra 
regiunilor limitrofe, adică asu-
pra Crişanei, asupra regiunii de la 
nord de Transilvania, la apa Tisei 
şi asupra vestului Moldovei”.
Ptolemeu fixează hotarul spre 
apus al „Daciei” râul Tisa. 
Autorii atlasului istoric Ham-
mond apărut la New York includ 
în Dacia romană şi Crişana, până 
la actualul hotar al ţării.
De la Apulum (Alba luiia) pleca 
un drum (roman) care cobora pe 
râul Mureş, spre vestul provinci-
ei Dacia. Urmele acestui drum se 
cunsoc până la Cenad.
Stăpânirea romană este atestată 
de izvoarele arheologice desco-
perite pe valea Mureşului. Urme 
arheologice din această perioadă 
au fost identificate în perimetrul 
comunei ŞEITIN la „Gropoaie” 
(vase dacice şi romane), în locul 
denumit „Săliştea de jos”(monede 
şi cărămizi romane), la sud-vestul 
comunei şi la locul numit „Flăgă-
rişte” - (material arheologic datat 
în secolele II-IV d.Hr. aparţinând 
dacilor liberi).
Părăsirea Daciei de către armata 
şi administraţia imperială a fost 
însoţită şi de plecarea acelora care 
îşi urmăreau păstrarea bogăţiilor 
adunate iar masa populaţiei daco-
romane a rămas pe loc, în interio-
rul fostei provincii.
Perioada secolelor IV-IX
Lingvistul român Sextil Puşca-
riu scria: „Oricât de paradoxal ar 
părea, evacuarea Daciei de arma-
tă şi oficialităţi şi lăsarea ei pra-
dă barbarilor a fost una din cau-
zele care au favorizat menţinerea 
românismului în stânga Dună-
rii. Dacă Roma ar fi opus aici o 
rezistenţă armată, năvălitorii ar 
fi distrus populaţia romană, tre-
când peste ea ca un ciclon peste 
un dig prea slab, măturând tot ce 
i se opunea în cale [...] Pe întin-
derea mare a provinciei lăsate în 
nordul fluviului în stăpânirea nă-
vălitorilor, aceştia aveau loc să se 
răspândească în toate direcţiile; ei 
nu mai puteau izbi cu atâta pute-
re, precum, valurile mării se pierd 
pe o întinsă plajă nisipoasă”.
„Năvălirile barbare”, sau mari-
le mişcări (deplasări) de popula-
ţii din Europa de Est şi din Asia 
Centrală nu au însemnat numai 

distrugeri şi masacre. Specialiştii 
în istoria nomazilor au început să 
aprecieze că, în fapt, culturile no-
made s-au angajat nu numai în 
războaie de pradă, dar şi în negoţ, 
în schimburi paşnice cu localnicii 
sedentari.
Totuşi, aproape un mileniu (1000 
de ani), informaţiile despre au-
tohtonii sedentari sunt sporadice 
(puţine izvoare bizantine, slave, 
apusene şi orientale). Băştinaşii 
au „dispărut” din câmpul de ve-
dere al observatorilor politici ai 
timpului.
Populaţia daco-romană sedentară 
a suportat succesiv valurile urmă-
toarelor populaţii migratoare: go-
ţii, cu cele două ramuri, vizigoţii 
şi ostrogoţii (secolele ll-IV), hunii 
lui Attila (434-453), gepizii, în-
locuiţi de avarii asiatici (în 566), 
slavii (secolul VI-VIII), bulgarii 
(679, 680), ungurii (896), pecene-
gii, cumanii (două neamuri vechi 
turceşti), tătarii.
După încheierea etnogenezei ro-
mânilor, în secolele VIII-IX, apar 
şi primele menţiuni despre ei, în 
izvoarele scrise externe. După 
unii cercetători români cea mai 
veche menţiune despre români se 
află în Geografia armeanului Mo-
ise Chorenaţ (din Choren) care 
menţionează „ţara necunoscută, 
căreia îi zic Balak”, la nord de ţara 
bulgarilor (a doua jumătate a se-
colului al IX-lea).
Românii s-au numit întotdeauna, 
pe ei înşişi, rumâni sau români şi 
au păstrat, conştiinţa originii lor 
romane. 
Ceramica lucrată cu mâna sau la 
roată descoperită în vatra aşezării 
noastre, la „Sălanca” şi la „Nimaş” 
dovedeşte existenţa populaţiei 
daco-romane, organizat în obştea 
sătească al cărei centru presupu-
nem că putea să fie situat în zona 
de pământ mai ridicată, existentă 
şi astăzi în dreapta râului Mureş 
(terenul intravilan al comunei de 
azi). Unele urme arheologice, da-
tate din veacul al VIII-lea au fost 
descoperite întâmplător în sud-
estul comunei noastre, de un lo-
cuitor din comuna vecină Peri-
am. Ele au fost predate Muzeului 
de istorie din Timişoara şi sem-
nalau existenţa unei necropo-
le feudale. A urmat programarea 
efectuării unor săpături arheolo-
gice de către Institutul de arheo-
logie din Bucureşti, prin profeso-
rul-arheolog G. Bichiru. Lucrările 
nu au început, autorităţile comu-
nale refuzând să asigure forţa de 
muncă locală.

File din istoria comunei noastre!
Spicuiri din monografia comunei”‚Şeitin, o aşezare milenară românească de pe Mureşul Inferior” - 

lucrare scrisă de Ştefan Costea, prof. Dumitru D. Costea şi domnul Ştefan Costea!

... continuare în numărul viitor al ziarului
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HRAMUL BISERICII ORTODOXE DIN ȘEITIN
În cadrul Sfintei Liturghii, pă-

rintele protopop Flavius Petcuț, a 
ținut cuvântul de învățătură vor-
bind despre “cazul Zaheu” model 
de întoarcere la Hristos Domnul, 
arătând că vameșul Zaheu poate fi 
model de reântoarcere la credința 
cea adevărată, care izvorăște fapta 
cea bună, așa cum a făcut și Zaheu, 
care nu arămas la nivelul declara-
tiv al credinței. La final preotul pa-
roh Liviu Iștoc a evocat apoi viața 
Sfântului Grigorie Teologul-Patri-
arhul Constantinopolului și ocroti-
torul Bisericii Ortodoxe din Șeitin, 
model de viețuire creștinească și 
apărător al credinței creștine în fața 
ereziilor vremii ”următor al căii 
sfințniei s-a învrednicit a fi și Sfân-
tul Grigorie Teologul, un strălucit 
mărgăritar al Bisericii lui  Hristos și 
apărător al Bisericii Ortodoxe din 
Șeitin.” S-a evidențiat apoi opera 
sa teologică cu referire concretă la 

cele 5 Cuvântări Teologice, care 
i-au adus renumele de Teologul, 
prietenia sa cu Sfântul Vasile cel 
Mare, precum și importanța sa ca 
mijlocitor al nostru către Dumne-
zeu “datorită vieții sale precum și  
zestrei sale teologice, Sfântul Gri-
gorie Teologul s-a învrednicit de 
darul sfințeniei, așa precum însuș 
mărturisește – asemănarea omului 
cu Dumnezeu se face prin virtuți și 
curățirea de patimi.”
La final s-a săvârșit slujba de 

mulțumire și panihida pentru cti-
tori, apoi preoții parohi au mulțumit 
tuturor, preoți și credincioși, pentru 
împreună rugăciune, pentru comu-
niune frățească, dar și pentru tot 
ajutirul primit de la Bunul Dumne-
zeu. Totul s-a încheiat cu o agapă 
frățească oferită oaspeților de Con-
siliul și Comitetul parochial.       

preot Liviu Iștoc

>>> pag. 1
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Reprezentanţi de seamă ai folclorului Şeitinean Aura Bonchiş

De unde aveți pasiunea pentru muzică?
Am crescut în spiritul valorilor morale, 

într-o familie în care cântecul autentic a stat 
la loc de cinste, aşa încat, de mic copil am 
învaţat să-l preţuiesc. Am crescut urmărind 
emisiunea „Tezaur Folcloric” şi astfel, am 
inţeles cât de înalţător este folclorul ro-
mânesc. Cu încredere în harul primit de la 
Dumnezeu, am pornit pe drumul cântecului 
cu dorinţa de a păstra şi promova valorile ro-
mâneşti  lăsate moştenire şi mi-am alcătuit 
repertoriul selectând cântece autentice din 

vatra folclorică a judeţului Arad.
Ce conține repertoriul dumneavoas-

tră muzical? 
Cântecele mele sunt inspirate din trăirile, 

gândurile ori sentimentele ţăranului  ro-
mân, care a iubit natura şi pământul, care a 
trudit din greu la munca câmpului, iar apoi, 
lepădându-se de grijile de zi cu zi, şi-a luat 
cu bucurie şi dor mândruţa la joc. Am inclus 
în repertoriul meu un cântec, cred eu, întot-
deauna de actualitate, în care se poate regă-
si fiecare ascultător, cântec ce ne îndeamna 
să privim înainte, cu credinţă şi nădejde, ori  
de câte ori întâmpinăm dificultăţi pentru că, 
acolo Sus, Cineva ne iubeşte pe fiecare în 
parte: „ Nu gândeasca fiecare/ Ca m-or pune 
punte-n vale/ Şi-or trece ca pe-o cărare/ De-
oi pica m-oi ridica, de-o fi greu nu m-oi lăsa. 
Punte-n vale de m-or pune/ O-i zice o rugă-
ciune/Dumnezeu să deie-n lume la oameni 
tot gânduri bune/ Ca oricine bine-aşteaptă/ 
Răul cu bine se-ndreaptă.”

Ați urmat cursuri de specializare mu-
zicală sau ați fost autodidact?

 La vârsta de 15 ani, m-am înscris la cursu-
rile Şcolii Populare de Arte, la clasa de canto 
popular a doamnei Profesor Mărioara Mi-
clea, cea care a avut grijă să-mi formeze pa-

şii pe drumul cântecului popular.  În aceea 
perioadă, am fost membră a grupului vocal” 
Sânzaienele” şi am avut şansa să evoluez şi 
ca solist vocal, participând la spectacole şi la 
concursuri de folclor. Am obţinut premii, dar 
sunt câteva de care îmi amintesc cu drag: 
Marele Premiu la Festivalul Cântecului şi 
portului popular din Ţara Zarandului- Mo-
neasa, 2008, Premiul II la Festivalul „ Liviu 
Vasilica”, Alexandria 2006, Premiul III la 
Festivalul National de Folclor” Strugurele de 
Aur”, Jidvei,2010.

Ați avut parte de numeroase premii 
în decursul anilor. Ne puteți enumera 
câteva din ele?

Un loc aparte în sufletul meu îl ocupă con-
cursul „Moştenitorii”, desfaşurat la  Arad, în 
anul 2009,concurs organizat de Consiliul Ju-
deţean Arad şi Centrul Cultural Judeţean în 
colaborare cu Televiziunea Română şi  prilej 
de întâlnire cu personalitatea recunoscută 
a folclorului românesc, doamna  Marioara 
Murărescu, un om deosebit care m-a luat 
sub aripa sa protectoare şi datorită căreia, 
am evoluat. Am avut bucuria de a întâlni 
oameni dragi, care m-au încurajat şi în timp 
am dezvoltat o frumoasă colaborare. 

Sunteți și gazda unei emisiuni de tele-

viziune. Ce ne puteți spune despre asta?
Aduc mulţumiri maestrului Petrică Paşca, 

dirijorul orchestrei” Rapsozii Zarandului”, 
pentru că mi-a oferit şansa de a valorifica şi 
promova folclorul autentic şi în cadrul emi-
siunii” Duminica la joc”, ce se difuzează în 
fiecare duminică, începând cu orele 13, pe 
postul local de televiziune INFO TV. Gându-
rile mele bune şi de mulţumire se îndreaptă 
şi către un artist valoros şi cu suflet mare, 
doamna Cornelia Căprariu Roman, care mi-a 
dăruit un cântec drag „ Inima mea ce iu-
beşti”. Mulţumesc oamenilor dragi din sate-
le de pe valea Crişului Alb, valea Mureşului şi 
Ţara Zărandului, care mi-au dăruit frumoase 
costume populare pe care le port cu drag la 
spectacole şi în emisiunile televizate.

Mesaj pentru locuitorii din Şeitin.
Chiar dacă suntem învăluiţi de moda co-

mercialului, atât de tare încât cu greu ne este 
îngăduit să mai selectăm, eu vă doresc să 
aveţi puterea de a alege lucrurile cu adevărat 
valoroase şi să va păstraţi întotdeauna credin-
ţa şi folclorul. Aş vrea să mulţumesc domnului 
primar pentru implicarea în păstrarea tradiţi-
ilor prin organizarea de spectacole în localita-
te în preajma sărbătorilor, prilej de bucurie şi 
întâlnire cu cei dragi.

 În acest număr vă prezentăm doi interpreţi de seamă ai folclorului Şeitinean. Este   
vorba despre îndrăgita cântăreaţă Aura Bonchiş şi despre artistul Mădălin Chin-
driş. În cele ce urmează vom afla câteva lucruri interesante despre activitatea lor.

Reprezentanţi de seamă ai folclorului Şeitinian Mădălin Chindriş
Dorim să aflăm câteva detalii despre  

dumneavoastră și pasiunea pentru mu-
zică? 

Am deschis ochii într-o zi călduroasă de 
vara, mai precis 5 iulie 1993, în localitatea 
Şeitin, judeţul Arad, o aşezare românească 
milenară de pe Mureşul Inferior. Dragostea 
pentru frumos am dobândit-o în sânul fami-
liei iubitoare de folclor, unde muzică este o 
artă pusă la loc de cinste. 

Când și unde aţi început să cântaţi? 
De mic copil am îndrăgit această ramură ar-

tistică. Eram nelipsit de la fiecare serbare sau 
altă manifestareorganizata cu mult suflet de 
doamna mea înv. Angela Deliman, căreia îi 
voi fi mereu recunoscător pentru educaţia 
exemplară împărtăşită atât mie cât şi colegi-
lor mei. Anul 2008 a reprezentat primul meu 
contact adevaratcu muzică deoarece am re-
alizat ce implică această taină. Mărturisesc 
faptul că nu-i pot mulţumi lui Dumnezeu 
îndeajuns pentru cât a fost de darnic cu mine 
să-mi dăruiască cel mai frumos har al omului 
pe această lume – cântecul. 

Aţi urmat cursuri de specializare mu-
zicală sau aţi fost autodidact? 

Pentru a progresa şi a avea rezultate re-
marcabile, am considerat că cea mai bună 
alternativă este înscrierea la Şcoală Populară 
de Arte din Arad, unde am urmat cursurile la 
secţia canto-popular. Doresc să aduc mulţu-
miri deosebite doamnei prof. Mărioara Mi-

clea şi doamnei director al Centrului Cultural 
Judeţean Arad, Ana Maria Dragoş, persoane 
dragi sufletului meu, care au un rol impor-
tant în activitatea şi evoluţia mea artistică. 

Costumele dumneavoastră populare 
sunt autentice zonei noastre? 

Costumul popular pe care îl port este cel 
mai reprezentativ judeţului nostru, atât din 
punct de vedere al cromaticii, cât şi al diver-
sităţii pieselor. L-am primit în dar de la buni-
cii mei din Sicula, localitate unde şi acum, la 
zi se sărbătoare, acest costum este îmbrăcat 
cu fală şi mândrie de săteni. 

Ați participat la concursuri? Enumerați  
câteva premii notabile din cariera dum-
neavoastră.  

Că orice tânăr aflat la început de drum, 
dornic de afirmare, am participat la o serie 
de festivaluri-concurs de folclor , nu au fost 
multe că număr, dar am obţinut premii fru-
moase de care îmi amintesc cu drag . Aş dori 
să enumăr 3 dintre ele: 

Marele Premiu la Festivalul-Concurs al Cân-
tecului şi Portului popular din Ţară Zarandu-
lui , Moneasa 2010 

Trofeul Festivalului-Concurs „La izvor de 
cant şi dor” , Lipova 2010.

Premiul III la Concursul Naţional „Vocea Po-
pulară” organizat de Televiziunea Română, 
Februarie 2011.

Ce conţine repertoriul dumneavoastră? 
Repertoriul meu conţine piese reprezen-

tative zonei Ţării Zarandului, mai precis ba-
zinului etno-folcloric Ineu-Sicula. Că şi ritm 
aici întâlnim: ardeleană – perla muzicalaca-
re alina sufletul ascultătorului, mărunţică şi 
ţigănească. Piesă din festivalurile-concurs 
care mi-a adus premiile menţionate mai sus 
se intitulează „Haida mândră la Ineu”. 

Cu ce vă ocupaţi în prezent ? 
Am ales o ramură care, zic eu, se împleteşte 

cu cea muzicală. Mă adresez aceluiaşi public 
care vine la mine pentru a se vindecă. Sunt 
student în anul II la Facultatea de Medicină, 
Farmacie şi Medicină Dentară din cadrul 
Universităţii de Vest Vasile Goldiş din Arad, 
Specializarea Medicină Dentară. Sunt nerăb-
dător să descopăr în profunzime tainele me-
dicinei şi să vindec trupul omului, aşa cum în 
prezent alin sufletul prin terapia cântecului. 

Ce înseamnă folclorul pentru ţine şi cum te 
susţin apropiaţii? 

Folclorul este cel care ne defineşte că po-
por. Este cea mai de preţ avere pe care sun-
tem datori s-o ducem mai departe aşa cum 
strămoşii noştri ne-au lăsat-o. Ce poate fi 
mai frumos decât să împărtăşeşti aproape-
lui tău graiul sufletului ? Îmi place să spun 
că cei ce iubesc muzică au suflet curat şi sunt 
oameni frumoşi. 

Din punct de vedere al promovării aş dori 
să amintesc 2 oameni cu suflet care au grijă 
de mine. Este vorba despre Felicia Stoian şi 
artistul Tiberiu Ceia , realizatori de emisiuni 

la Televiziunea Română , care , remarcându-
mă în festivaluri au considerat că pot fi un 
reprezentant al generaţiei tinere arădene. 

O mare parte din formarea mea se dato-
rează familiei mele pe care o asigur de toată 
dragostea şi preţuirea mea. 

Un mesaj pentru Şeitin?
Se spune că dragostea înfloreşte în inima 

atunci când este udată cu grijă. Fiind început 
de primăvară şi legându-mă de cele scrise 
mai sus, îi îndemn pe toţi seitinenii să ude 
din belşug sufletul cu muzică de calitate, să 
înmugurească, iar mai apoi,bunătatea şi fru-
museţea, învăluite în mantia plină de lumina 
să înflorească în inima fiecăruia. 

O primăvară frumoasă ! 
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- Privind în urmă, cum vedeți acum ac-
tivitatea desfășurată în cursul anului tre-
cut din punct de vedere administrativ? 

- A fost un an în care situația bugetară a 
comunei a fost una echilibrată, caracterizată 
prin faptul că ne-am descurcat prin forțe pro-
prii, fără a primi ajutor financiar substanțial 
din alte părți. Ca de fiecare dată, am reușit 
gestionarea bugetului comunei luând în cal-
cul realizarea anumitor obiective care au fost 
considerate necesare și importante pentru 
cetățeni. Consider că este important a accen-
tua faptul că ne-am organizat de așa manieră 
încât prin resursele noastre proprii, ale comu-
nei, să reușim dezvoltarea și implementarea 
proiectelor realizate. 

Trebuie să menționez totuși, că în demer-
surile făcute pentru realizarea unor obiecti-
ve în comună, am obținut și sprijinul Con-
siliului Județean Arad, care m-a susținut în 
finalizarea unor proiecte.

Mulțumesc pe această cale și tuturor 
cetățenilor de bună credință, care  și-au 
plătit la timp taxele și impozitele locale, de-
oarece astfel am avut resurse financiare la 
nivelul bugetului local pentru a duce la în-
deplinire ceea ce ne-am propus anul trecut. 

De asemenea, doresc să mulțumesc apar-
tului administrativ al primăriei, viceprima-
rului și Consiliului Local, cu care am avut o 
colaborare foarte bună, ajutându-mă în 
demersurile mele de rezolvare a probleme-
lor cu care ne-am confruntat anul trecut pe 
plan administrativ.

Consilierii locali au fost alături de 
dumneavoastră în demersurile admi-
nistrative pe care le-ați întreprins? Vă 
punem această întrebare deoarece 
avem exemplul altor comune, unde 
lupta politică nu se mai termină.

Din fericire și spre binele comunității 
noastre, am alături de mine consilieri locali 
responsabili, pe care-i interesează binele 
comunei. Așa cum eu, primarul, am lăsat 
culoarea politică la ușa Primăriei, așa și ma-
joritatea consilierilor au înțeles că au fost 
aleși pentru a construi și nu a distruge și le 

mulțumesc pentru asta.
Nu sunt doar primarul celor care m-au vo-

tat, ci sunt reprezentantul tuturor. La fel și 
pe domniile lor, cetățenii i-au votat să facă 
lucruri bune pentru comunitate și nu pentru 
a se certa cu primarul sau între ei.

Desigur, întotdeauna au fost și vor fi opinii 
diferite, dar asta nu ne împiedică să ajun-
gem la un numitor comun, să găsim cea mai 
bună soluție și să mergem mai departe.

- Enumerați-ne câteva din realizările 
anului precedent pe ansamblul comunei.

- Voi face aici referire la câteva lucrări im-
portante derulate anul trecut, fără a mai 
trece în revistă activitățile curente pe care le 
desfășurăm lună de lună, respectiv asigurarea 
resurselor financiare pentru școli și grădinițe, 
asigurarea mentenanței iluminatului public, 
realizarea curățeniei în comună, preocupa-
rea menținerii în bună stare a spațiilor verzi, 
etc. Așadar, mă voi referi doar la activitățile 
administrative finalizate prin realizarea unor 
obiective concrete în comună. 

Și anul trecut s-au derulat investiții în in-
frastructura comunei, respectiv s-au execu-
tat lucrări de pietruire a drumurilor, de așa 
manieră încât toate străzile comunei să fie 
practicabile și accesibile cetățenilor indife-
rent de capriciile vremii. 

Tot din punct de vedere al modernizării 
infrastructurii, s-a reușit cu suportul Con-
siliului Județean Arad asfaltarea drumului 
principal, deziderat foarte important pentru 
toți cetățenii. 

Învățământul a constituit și el o prioritate, 
fapt pentru care școlile și grădinițele au fost 
sprijnite în permanență pe toată perioada 
anului precedent. 

S-a avut în vedere și sprijinirea echipei de 
fotbal a comunei, echipă care ne reprezintă.

De asemenea, s-a continuat programul de 
modernizare a iluminatului public, montân-
du-se lămpi noi, economice din punct de ve-
dere al consumului, în locul anumitor lămpi 
de generație veche.

Din punct de vedere cultural s-a reușit or-
ganizarea sărbătorii comunei, precum și alte 
evenimente culturale, exemplu fiind și con-
certul de colinde de la final de an. Aici, cu 
privire la latura culturală a comunei, doresc 
să mulțumesc tuturor celor care s-au ocupat 
de activitatea ansamblurilor comunei și în 
special cadrelor didactice care au insuflat 
copiilor dragostea față de folclor, muzică și 
dans. Avem la Șeitin cadre didactice bine 
pregătite și copii talentați, fără ajutorul că-
rora nu am putea vorbi de manifestări cultu-
rale deosebite.

Curățenia a fost și ea o activitate urmărită 
intens, fiind derulate mai multe acțiuni de 

curățare a drumurilor, implicit a străzilor din 
comună.

O altă lucrare finalizată anul trecut a fost cea 
de amenajare a parcului din Centrul Civic, parc 
dorit a fi realizat de către cetățenii comunei. 

Cât privește îmbunătățirea parcului auto al 
comunei, în anul 2013 s-a achiziționat și un 
buldo-excavavtor.

Aș mai putea enumera și alte acțiuni în 
care ne-am implicat activ anul trecut, con-
sider însă că ceea ce am prezentat anterior 
sunt obiective importante, toate realizate 
anul trecut, care certifică faptul că la nivelul 
comunei noastre, programul de moderniza-
re a continuat în anul 2013 și cu siguranță 
va continua și în acest an 2014, cu toate că 
avem un buget destul de restrâns față de 
ceea ce ne-am fi așteptat.

Așadar sunteți mulțumit de bilanțul 
comunei Șeitin pe anul trecut?

Niciodată nu sunt mulțumită fiindcă 
îmi doresc să fie realizate cât mai multe 
investiții în comună, însă depindem an de 
an de resursele financiare pe care le avem la 
bugetul local.

Bugetul de anul trecut a fost unul din-
tre cele mai mici bugete pe care le-a avut 
comuna în ultimii ani și doar printr-o ges-
tionare atentă s-a reușit atât acoperirea 
cheltuielilor curente ale comunei, cât și re-
alizarea unor obiective de investiţii. 

Au existat totuși și probleme, una dintre 
acestea fiind legată de colectarea greoaie 
a taxele  și impozitelor locale precum și ta-
xei pentru salubrizare. Cetățenii trebuie să 
înțeleagă că și această taxă este obligatorie, 
impusă în momentul aderării României la 
U.E. Deci toată lumea, fără excepție, trebuie 
să plătească această taxă. Cu privire la taxele 
și impozitele locale, dacă aveam încasările 
la zi, puteam face mult mai multe investiții 
în comună. De asemenea, am fi avut și bani 
mai mulți la buget alocați de Finanțele Pu-
blice, care alocă fiecărei comune o  anumită 
sumă de bani în funcție de gradul de colec-
tare a taxelor și impozitelor locale. Ca atare, 
mărimea investițiilor pe care le putem face 
în comună depinde în mare parte de modul 
responsabil în care privesc cetățenii plata 
obligațiilor fiscale. Eu, ca și primar realizez 
investiții in funcție de bugetul pe  care-l am 
la dispoziție. Iar cu privire la acest lucru, pot 
spune că am acționat și pentru obținerea de 
fonduri suplimentare, prin depunerea de 
proiecte pe fonduri europene, precum și prin 
obținerea sprijinului Consiliului Județean 
Arad în vederea realizării unor obiective 
majore în beneficiul comunei noastre.

- Care credeți că sunt perspectivele 
pentru acest an?

- Sper din inimă să avem un an mult mai 
bun, însă acest lucru depinde de resur-
sele financiare de care dispunem. Avem 
în vedere realizarea anumitor investiții 
în comună, luând în calcul asigurarea re-
surselor financiare pentru toate ramurile 
importante de funcționare a comunei: in-
frastructură, învățământ, sport, bineînțeles 

administrație, asigurarea cheltuielilor cu-
rente, etc.

Totuși, previziunile pentru acest an par a fi 
destul de sumbre, deoarece nu se întrevede 
a primi vreun ajutor financiar substanţial 
din alte părţi, urmând a ne descurca mai 
ales prin forţe proprii. Ba mai mult, bu-
getul comunei este diminuat substanțial 
prin obligarea acoperirii a minimum 25% 
din plata indemnizațiilor pentru însoțitorii 
persoanelor cu handicap, ceea ce înseam-
nă pentru noi că vom avea mult mai puțini 
bani la dispoziție pentru implementarea de 
obiective de investiții în comună. 

Cu toate acestea însă, avem prevăzute o 
serie de investiţii în comună, mizând și anul 
acesta pe suplimentarea resurselor proprii 
prin obţinerea de fonduri europene și pe 
sprijinul Consiliului Județean Arad, perntru 
realizarea anumitor obiective în comună.

Dintre obiectivele prevăzute a fi realizate în 
acest an pot expune câteva, cum ar fi: conti-
nuarea modernizării infrastructurii comunei, 
construirea unui teren sintetic, efectuarea de 
reparații la Școala Generală Ștefan Bozian, 
executarea de lucrări de pietruire a drumuri-
lor, amenajarea de trotuare, utilarea Căminu-
lui Cultural prin achiziționarea de scaune noi.

De asemenea, avem în vedere și susţine-
rea activităţilor importante din comună, de 
la cele administrative până la cele culturale 
sau sportive. Astfel, vom organiza și în acest 
an sărbătoarea comunei, precum și alte 
manifestări cultural-artistice, iar echipa de 
fotbal va fi susţinută în continuare.

V-am expus mai sus o parte din obiecti-
vele de dezvoltare ale comunei prevăzute a 
fi realizate în acest an, considerând că este 
important ca cetățenii să fie informați des-
pre toate demersurile pe care le facem din 
punct de vedere administrativ pentru pros-
peritatea comunei Șeitin.

- Care este mesajul dumneavoastră 
pentru cetățenii comunei?

- În primul rând le mulțumesc că au arătat 
că sunt alături de mine și că au încredere în 
modul în care administrez comuna. Le urez 
tuturor cetățenilor multă sănătate și un an 
prosper pe toate planurile. Să sperăm că 
toată lumea va avea un an cât mai bun și că 
în comuna noastră ne vom bucura cu toții de 
realizarea cât mai multor obiective.

Avem în Șeitin doar oameni valoroși, de 
bună credință, cărora le transmit multă să-
nătate! Au dovedit că merită tot respectul și 
după incendiul pe care l-am avut în comună 
în luna februarie, când familiei Iuga Maria 
i-a ars casa. Șeitinenii au fost alături de 
necazul acestei familii și s-au implicat în a 
reface casa arsă, atât prin muncă, cât și prin 
sprijin financiar. Le mulțumesc tuturor celor 
care au ajutat la refacerea casei acestei fa-
milii, precum și cultelor religioase care s-au 
implicat activ în ajutorarea familiei aflate 
în suferință.  Tuturor acestora le transmit 
sincerele mele aprecieri și mulțumiri, gestul 
lor dovedește ceea ce am precizat mai sus, 
că șeitinenii sunt oameni de bună credință.

Primar 
Totorean Mircea

Retrospectiva anului 2013,
obiective pentru 2014

Interviu cu primarul Totorean Mircea

Drumul principal 
a fost asfaltat

S-a achiziționat un 
buldoexcavator

Activități culturale 
de excepție

Noul parc a fost
finalizat
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Înscrierea proprietăților în registrul agricol este obligatorie pentru toată lumea. În baza 
acestor înregistrări se identifică limitele de proprietate a tuturor și totodată se calculează 
și corelația cu taxele și impozitele aferente. 
Mare atenție: în acest an se va verifica corelarea între ceea ce declară fiecare în registrul 

agricol și nivelurile impozabile pentru fiecare cetățean! Pentru cei în cazul cărora se vor 
constata diferențe se vor aplica amenzi, în conformitate cu hotărârile guvernului actual.
REGISTRUL AGRICOL constituie documentul oficial de evidenta primara,unitara,in 

care se inscriu date privind componenta gospodariilor,terenurile detinute pe categorii,modul 
de utilizare a suprafetei agricole,suprafata arabila cultivata cu principalele culturi,suprafetele 
amenajate pentru irigat,numarul pomilor, efecvtivele de animale,utilajele si instalatiile agricole, 
mijloacele de transport, constructiile gospodaresti.
REGISTRUL AGRICOL avand caracterul unui document oficial constituie o sursa de date 

pentru infaptuirea pe plan local a unor politici ale administratiei publice centrale:politica fiscala, 
agrara, protectiei  sociale, edilitara, sanitara, scolara.
Totodata constituie baza de date pentru satisfacerea unor solicitari ale cetatenilor:eliberarea 

documentelor doveditoare privind proprietatea asupra animalelor in vederea vanzarii in targuri 
si oboare,privind calitatea de producator agricol in vederea vanzarii produselor la piata,privind 
starea materiala pentru situatii de protectie sociala(somaj,ajutor social,etc.)etc;
REGISTRUL AGRICOL este o sursa administrativa de date pentru sistemul informational 

statistic(statistica curenta,pregatirea si organizarea recensamintelor,organizarea unui sistem de 
anchete prin sondaj etc.).
Inscrierea datelor in registrul agricol se face pe baza declaratiilor date,sub semnatura proprie a 

capului de gospodarie sau a unui membru major al gospodariei.
TERMENELE la care se efectueaza declarea si inscrierea in registrul agricol sunt urmatoarele:
a) 5 – 20  februarie,privind datele anuale privind terenul in proprietate,componenta 

gospodariei,efectivele de animale existente in gospodarie/unitate cu personalitate juridica la in-
ceputul anului,precum si modificarile intervenite in cursul semestrului II al anului precedent in 
efectivele de bovine,porcine,ovine,caprine si cabaline pe care le detin(vanzari,cumparari,produsi 
vii obtinuti,animale moarte sau sacrificate,alte intrari-iesiri),utilaje,instalatii agricole si mijloa-
ce de transport, constructii.
b) 15 – 31 mai pentru datele privind modul de utilizare a suprafetelor agricole,suprafata arabila 

cultivata,numarul pomilor fructiferi.
c) 1 -15 iulie pentru datele privind evolutia efectivelor de animale in semestrul I al anului.
Persoanele fizice si juridice pot declara date pentru a fi inscrise in registrul agricol si in afara 

acestor intervale de timp,in cazul in care au intervenit modificari deosebite in patrimoniul agricol.
Toti cetatenii comunei trebuie să inteleagă importanta registrului agricol si de a–si declara  

proprietățile in registrul agricol.
Declaratia va fi insotita de copii dupa actele de proprietate asupra terenurilor(titluri de propri-

etate si contracte de vanzare-cumparare).
Menționăm că acțiunea de inventariere a terenurilor comunei, prevăzută prin Legea nr. 

165/2013 s-a prelungit cu încă șase luni, fapt pentru care inventarierea și identificarea cât mai 
exactă a proprietăților comunei este obligatorie a se realiza!

Atenționăm toți cetățenii de pericolul pe care 
îl reprezintă izbucnirea unor incendii datorită 
neatenției. Luați în considerare fiecare aspect 
din activitatea de zi cu zi, pentru a preveni un 
eventual incendiu. Atenție, nu lăsați haine la 
uscat în apropierea sobelor, nesupravegheate. 
Există riscul ca acestea să ia foc.
Atragem atenția și asupra importanței 

curățirii hornurilor!

!
Înscrierea proprietăților în Registrul Agricol - obligatorie!

S. V. S. U.  Șeitin atenționează!

Recomandăm cetățenilor să-și plăteas-
că taxele și impozitele locale până în 

data de 31 martie. Dacă vor face 
aceste plăți până la data menționată 
mai sus vor beneficia de o reducere 
cu 10% a valorilor impozitelor pe 
clădiri și terenuri. !Mare atenție!

Evaluările naţionale la finalul claselor a 
II-a, a IV-a şi a VIl-a vor avea loc în două 
sesiuni, în intervalul 6 - 29 mai, informează 
un comunicat de presă al Ministerului Edu-
caţiei Naţionale. MEN a publicat pe site-ul 
www.edu.ro calendarul şi metodologia de 
organizare şi desfăşurare a evaluărilor naţi-
onale (EN-2014) la clasele a Il-a, a IV-a şi a 
VI-a în anul şcolar 2013-2014.

Potrivit MEN, în anul şcolar în curs, aceste 
evaluări se vor desfăşura în două sesiuni, în 
perioada 6-29 mai, după cum urmează: pri-
ma sesiune în perioada 6-15 mai, iar a doua 
sesiune în perioada 20 - 29 mai.

Prima sesiune de evaluări va avea următo-
rul calendar: clasa a II-a (6 mai - Limba ro-
mână - scris şi citit, 7 mai - Limba maternă 
- scris şi citit, 8 mai - Matematică), clasa a 
IV-a (13 mai - Limba română -Limba ma-
ternă, 14 mai - Matematică), clasa a Vl-a (14 
mai - Limbă şi comunicare, 15 mai - Mate-
matică şi ştiințe).

MEN precizează că sesiunea a doua de eva-
luări este destinată elevilor care au absentat 
din motive întemeiate la prima sesiune. Se-
siunea a doua va avea următorul calendar: 
clasa a II-a (20 mai - Limba română - scris şi 
citit, 21 mai - Limba maternă - scris şi citit, 
22 mai - Matematică), clasa a VIl-a (27 mai 
- Limbă şi comunicare, 28 mai - Matemati-
că şi ştiinţe), clasa a IV- a (28 mai - Limba 
română - Limba maternă, 29 mai - Matema-
tică).

“Testele pentru EN-2014 sunt elaborate 
de Centrul Naţional de Evaluare şi Exa-
minare, fiind formulate clar, precis şi în 
strictă concordanţă cu programele şcolare 
în vigoare pentru fiecare disciplină de stu-
diu, astfel încât să permită administrarea 
în câte două secvenţe de evaluare. Pentru 
clasa a IV-a, testele vor avea un fonnat ase-
mănător cu cel al evaluărilor internaţiona-
le administrate elevilor în vârstă de 10-12 
ani. Nivelul de dificultate al testelor va fi 
mediu”, precizează MEN.

Rezultatele obţinute la EN-2014 nu se în-
registrează în catalogul clasei şi vor fi valo-
rificate la nivelul unităţii de învăţământ prin 
elaborarea planurilor individualizate de în-
văţare, consemnarea în portofoliul educaţio-
nal al elevului, respectiv informarea părinţi-
lor/reprezentanţilor legali ai elevului asupra 
stadiului formării şi dezvoltării com-peten-
ţelor evaluate.

MEN subliniază că responsabilitatea ad-
ministrării la clasă a evaluărilor naţionale 
aparţine administratorului de test, care poa-
te fi învăţătorul/institutorul/profesorul de la 
clasă. “Pe toată durata evaluării, adminis-
tratorul de test este asistat de un al doilea 
cadru didactic, care nu are ore la acea cla-
să, desemnat de preşedintele comisiei de or-
ganizare şi de administrare a EN-2014 din 
unitatea de învăţământ. Cadrele didactice 
evaluatoare sunt selectate de la alte uni-
tăţi şcolare decât cele din care provin ele-
vii ale căror teste sunt evaluate. Fiecare test 
este evaluat de către două cadre didactice, 
pentru fiecare disciplină în parte, pe baza 
Caietului cadrului didactic. Baremele de 
evaluare, precum şi alte informaţii referi-
toare la evaluare sunt cuprinse în Caietul 
cadrului didactic. Evaluarea fiecărui test se 
face cu respectarea strictă a baremului şi a 
precizărilor din Caietul cadrului didactic”.

Evaluările naționale vor avea loc în 
două sesiuni, în perioada 6-29 mai

ATENȚIE!
Neplata la timp a taxelor și 

impozitelor locale generează 
penalități pentru fiecare zi de 
întârziere! Recomandăm tu-
turor cetățenilor să-și plăteas-
că la timp taxele și impozite-
le locale, taxa de salubritate, 

deoarece este spre binele fi-
ecăruia să nu fie nevoit a plăti 
ulterior penalități de întârziere. 
Legislația în vigoare obligă la 
plata acestora, iar Curtea de 
Conturi solicită tuturor Primă-
riilor să recupereze sumele re-
stante la plata taxelor și impo-
zitelor, inclusiv prin demararea 

procedurilor de exe-
cutare silită față de 
datornici. Nu ne do-
rim acest lucru, motiv 
pentru care vă și atra-
gem atenția asupra 
tuturor aspectelor.

Primăria comunei Șeitin

!
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ÎNCEPUTUL POSTULUI MARE !
>>> pag. 1 Postul este o vreme la care 

trebuie să renunţăm la activităţile ce nu ajută 
la curăţirea sufletului, la obiceiurile ce ne dis-
trag atenţia de la ce este cu adevărat important 
în viaţă, pentru a ne face astfel mai mult timp 
pentru Dumnezeu şi pentru sufletul nostru. 
Postul mă ajută să mă enervez mai puţin, să fiu 
mai liniştit, să văd lucrurile mai bine, postul 
mă ajută să iubesc. 
De aceea Sfinţii Părinţi au rânduit postul că în-
tărire pentru firea noastră, că putere în lupta cu 
păcatul, că “ambient” în care ne întâlnim cu 
dragoste toţi cu Dumnezeu. 
Postul nu înseamnă doar renunţarea de bună-
voie la anumite mâncăruri şi băuturi, ci şi re-
nunţarea la gânduri şi fapte rele, pentru a ne 
curaţi sufletul, a ne înnoi viaţă şi a trăi după 
voia lui Dumnezeu. El reprezintă o cinstire a 
lui Dumnezeu, pentru că este o jertfă, adică 
o renunţare voită la ceva ce ne este îngăduit, 
şi izvorăşte din iubirea şi respectul pe care-l 
avem faţă de Dumnezeu. 
Postul nu înseamnă numai alimentaţie fără carne, 
lapte, brânză şi ouă, ci mult mai mult, respectiv 
iertare, împăcare, bunătate şi răbdare. Postul vine 
din grecescul ,,asceză” şi înseamnă exerciţiu. 
Deci, perioada postului este o perioada de pre-
gătire în care oamenii trebuie să facă exerciţii 
pentru a fi mai buni, mai înţelepţi, mai blânzi, 
să privească mai mult la ei şi mai puţin la cei 
din jur, să nu fie lacomi la mâncare chiar dacă 
alimentele sunt fără carne sau lactate,pentru că 
lăcomia este un păcat. 
Mi-e frică de post pentru că strică şi slăbeşte 
trupul”, poate că spui tu. Dar să ştii că pe cât 
se strică materia omului, pe atât se înnoieşte 
sufletul sau (De aceea, noi nu cădem de obo-
seală. Ci, chiar dacă omul nostru de afară se 
trece, totuşi omul nostru dinăuntru se înnoieşte 
din zi în zi. 2 Cor. 4, 16). 
Pe de altă parte, dacă vrei să cercetezi bine lu-
crurile, vei vedea că postul are grijă de sănăta-
tea trupului. Iar dacă nu crezi cuvintele mele, 
întreabă-i pe doctori, să-ţi zică ei mai bine. 
Aceştia spun că sănătatea este menţinută prin 
cumpătare la mâncare, pe când lăcomia duce 
la tot felul de boli, care distrug trupul. 
Aşadar, să nu ne temem să poştim, căci postul 
ne scoate din multe rele. 
Mai văd oameni care înainte şi după post se 
îmbuibă cu hrană şi cu băutură, pierzând astfel 
folosul postului. Este că şi cum trupul nostru 
abia şi-ar reveni dintr-o boală şi când ar da să 
se ridice din pat, cineva l-ar lovi tare cu picio-
rul şi l-ar îmbolnăvi şi mai tare. Ceva asemă-
nător se întâmplă şi cu sufletul nostru atunci 
când înainte şi după post nu suntem cumpătaţi. 
Dar şi când poştim, nu ajunge să ne abţinem 
de la diferite mâncăruri, ci trebuie să poştim şi 
sufleteşte. Există primejdia că ţinând posturile 
rânduite de Biserica, să nu avem nici un folos. 
Din ce cauza? 
Pentru că ne ţinem departe de mâncăruri, dar 

nu ne ţinem departe de păcat; nu mâncăm car-
ne, dar mâncăm sufletele celor săraci; nu ne 
îmbătăm cu vin, dar ne îmbătăm cu pofte tru-
peşti; petrecem ziua în post, dar ne uităm la 
lucruri ruşinoase. În felul acesta, pierdem folo-
sul postului. De aceea, postul de mâncare tre-
buie însoţit de îndepărtarea de orice păcat, de 
rugăciune şi de lupta spirituală. Numai astfel 
vei aduce jertfă bine-plăcută Domnului şi vei 
avea mult folos. 
Pentru a fi bineplăcut lui Dumnezeu, postul 
trebuie unit totdeauna cu rugăciunea şi cu mi-
lostenia. Sfinţii Părinţi chiar aseamănă postul 
cu o pasăre, ale cărei aripi sunt rugăciunea şi 
milostenia. Când poştim numai cu trupul, fără 
a ne ruga şi a face milostenie, sufletul nostru 
nu se poate înalta spre Dumnezeu. Acestea, ru-
găciunea şi milostenia, împreună cu postul fac 
sufletul mai puternic, mai uşor şi îi dau aripi. 
Dumnezeu ne vorbeşte prin Sfânta Scriptură, 
prin preoţi, părinţi, profesori, iar noi ne apro-
piem de El şi Îi vorbim prin rugăciune. 
Prin rugăciune Îi mulţumim lui Dumnezeu 
pentru toate câte ne-a dăruit, Îl lăudăm pen-
tru dragostea Lui faţă de noi, Îi cerem ajutorul 
pentru ceea ce ne este de folos. 
Ne putem ruga ori de câte ori simţim nevoia, 
dar mai ales dimineaţă, seară, când ne aşezăm 
şi ne ridicăm de la masă, când începem şi ter-
minăm un lucru. Ne putem ruga oriunde ne 
aflăm: acasă, la şcoală, la Biserica. Şi, nu în 
ultimul rând, ne putem ruga pentru noi, pentru 
părinţi, bunici, prieteni, colegi şi chiar pentru 
duşmani. 
Când ne rugăm, să avem mintea la Dumnezeu 
şi atunci faptele noastre vor fi bune, iar gân-
durile, frumoase. Să ne rugăm cu stăruinţă şi 
inima curată, având încredere că Dumnezeu ne 
ascultă. Mântuitorul ne spune: 
„Şi toate câte veţi cere, rugându-va cu credin-
ţă, veţi primi.“ (Matei 21, 22) Să nu ne tulbu-
răm atunci când cerem ceva şi Dumnezeu nu 
ne împlineşte cererea, căci poate această nu ne 
e de folos atunci. 
Deci rugându-ne, fiind milostivi şi iertători, să 
ne apropiem în acest post de Sfânta Împărtă-
şanie, curăţîndu-ne înainte prin Taină Spove-
daniei. 
Să fim mai buni, mai smeriţi, mai generoşi, 
mai înţelegători, mai iertători acestea sunt 

adevăratele roade pe care trebuie să le aducă 
Postul în noi. 
Dragi mei să ştiţi că postul devine complet, 
numai dacă este însoţit de rugăciune, milos-
tenie şi fapte bune. Sfântul Ioan Gură de Aur 
spune: „Dacă vrei să dai două aripi puternice 
rugăciunii tale, atunci însoţeşte rugăciunea ta 
cu post şi cu milostenie, pentru că nu cei săraci 
au nevoie de cei bogaţi, ci dimpotrivă,bogaţii 
au nevoie de săraci, căci săracul dobândeşte de 
la bogat doar o pâine şi o haina, pe când bo-
gatul dobândeşte prin sărac, cerul şi fericirea 
veşnică.” 
Dragi mei postul, rugăciunea şi milostenia 
sunt lucrurile care trebuie să îl caracterizeze 
pe un creştin, fără acestea ar fi doar vorbărie 
goală.Dacă lipseşte ceva creştinismului din zi-
lele noastre sunt aceste trei lucruri care îl fac 
pe om să fie mai aproape de Dumnezeu dar şi 
de semenii lui. 
Aşadar, postul să ne întărească trupul, rugăciu-
nea să ne înalte la Dumnezeu, iar faptele bune 
să ne curătească sufletul pentru a fi vrednici 
de jertfă şi Învierea Domnului şi Mântuitorului 
Iisus Hristos . 
În Ev după Matei cap 6 citim următoarele cuvinte: 
14. Că de veţi ierta oamenilor gresealele lor, 
ierta-va şi vouă Tatăl vostru Cel ceresc; 
15. Iar de nu veţi ierta oamenilor gresealele 
lor, nici Tatăl vostru nu va va ierta gresealele 
voastre. 
16. Când postiti, nu fiţi trişti că făţarnicii; că 
ei îşi smolesc fetele, că să se arate oamenilor 
că postesc. Adevărat grăiesc vouă, şi-au luat 
plata lor. 
17. Tu însă, când posteşti, unge capul tău şi 
faţă ta o spală, 
18. Că să nu te arăţi oamenilor că posteşti, ci 
Tatălui tău care este în ascuns, şi Tatăl tău, 
Care vede în ascuns, îţi va răsplăti ţie. 
19. Nu va adunaţi comori pe pământ, unde mo-
lia şi rugină le strică şi unde furii le sapă şi le 
fură. 
20. Ci adunaţi-va comori în cer, unde nici mo-
lia, nici rugină nu strică, unde furii nu le sapă 
şi nu le fură. 
21. Căci unde este comoară ta, acolo va fi şi 
inima ta . 

Pr Paroh 
Ioan Vașadi
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Şetineni gospodari ! Alb Mihaela
Datorită faptului că în comuna Şeitin sunt foarte mulţi oameni gospodari, am decis să-i pre-
zentăm şi noi în numerele ziarului local. Începem cu doamna Alb Mihaela care a fost amabilă 
să ne acorde un scurt interviu.

 De când vă ocupați cu zootehnia?
Am crescut în gospodărie anima-

le încă din anul 1992 pe când era 
doar o pasiune. Mi-am întemeiat o 
familie, după care am achiziționat 
două iepe de rasă grea. În cinci sau 
șase ani am reușit să ne extindem 
afacerea cu achiziția a două văcuțe 
pentru lapte. De aici, în doi, trei ani 
grajdurile noastre au ajuns să adă-
postească 15 capete de bovine iar 
astăzi, afacerea noastră cuprinde 
30 de vaci de lapte și 22 de tineret 
de care avem grijă pentru a ajunge 
la maturitate. Ne dorim ca să extin-
dem afacerea pănă la 50 de vaci cu 
lapte.
Cine vă ajută în această afacere?
Dintotdeauna am avut sprijin 

din partea familiei. Soțul meu 
este, la fel ca și mine, pasionat de 
animale. Se pare că și fiul nostru 
a moștenit această pricepere. Îm-
preună cu ei încercăm să constru-
im o afacere prosperă pe care să 
o lăsăm moșternire băiatului nos-
tru care s-a dedicat total acestei 
ramuri încă de mic. Acum este 
student la facultatea de zootehnie 
și suntem siguri că va avea un im-
pact pozitiv asupra afacerii. 
Cât de profitabilă este zooteh-

nia în zilele noastre?
Nu este o afacere extrem de 

profitabilă raportat la volumul de 
muncă pe care trebuie să-l depu-
nem. Este un domeniu în care nu 
ai sărbători, nu ai voie să fi bol-
nav, nu-ți poți lua o zi liberă, pen-
tru că animalele, dacă îți dorești 
un randament cât mai bun, au 
nevoie de îngrijire permanentă. 
Totuși, noi suntem mulțumiți cu 
cât avem, am știut de la început 
ce presupune o astfel de afacere 
și nu ne pare rău deloc că am ales 
să plecăm pe acest drum. 
De unde procurați hrana pen-

tru animalele dumnevoastră, 
având în vedere că este nevoie 
de o cantitate mare de mâncare?
Ne producem singuri hrana ne-

cesară pentru animale. Avem un 
total de 60 de hectare de pământ, 

proprietate personală plus aren-
dă, unde cultivăm grâu, lucernă, 
triticale, etc, asigurându-ne astfel 
tot necesarul pentru animale. În 
acest an dorim să cultivăm inclu-
siv  mazăre.
Cât de mult vă ajută statul?
Înstituțiile care deservesc statul 

român în ceea ce privește aceas-
tă ramură a zootehniei ne acor-
dă subvențiile stabilite prin lege 
așa cum e posibil. Ar fi mult mai 
bine dacă am reuși să primim 
subvențiile într-o singură tranșă, 
în acest fel folosindu-ne mult mai 
practic de acești bani. Tot la acest 
capitol, pentru micii agricultori 
ar fi mult mai simplu să acceseze 
fonduri europene pentru dezvol-
tarea afacerii lor, dacă nu ar exis-
ta atâta birocraţie. 
Aţi depus proiecte pentru acce-

sarea de fonduri europene?
Până acum nu am făcut niciun 

proiect în vederea obținerii unor 
astfel de fonduri, tocmai din ca-
uza birocrației. Anul acesta însă 
dorim să întocmim un proiect pe 
măsura 112, pentru a ne dezvolta 
afacerea.
Ați încercat și creșterea altor 

animale în afară de bovine?
Nu am încercat niciodată și nici 

măcar nu am plănuit să creștem 
alte animale. Să te ocupi cu 
creșterea animalelor este o în-
deletnicire care consumă foarte 
mult timp și resurse. Nu am avut 
timpul necesar și am considerat 
că nu mai avem nevoie de alte 
animale. 
Ce anume produceți, cât și 

unde predați produsele?
Ne-am axat doar pe producția de 

lapte. În medie, producem apro-
ximativ 500 de la litri de lapte pe 
zi pe care îl stocăm în tancul de 
răcire, după care predarea se face 
unei societăți din industria lacta-
telor. 
Ce fel de utilaje aveți nevoie pen-

tru a întreține această afacere?
Pentru început este necesar un 

tanc de răcire pentru stocarea lap-

telui, evitând astfel alterarea unei 
cantități atât de mare de lapte. 
Urmează mașinile de muls, trac-
tor și toate celelalte utilaje nece-
sare cultivării pământului pentru 
obţinerea furajelor necesare.
Aveți în grajdurile dumnea-

voastră o linie deosebită de bovi-
ne, cu care am aflat că ați parti-
cipat și la expoziții. Ce ne puteți 
spune despre asta?
Da, așa este, în decursul tim-

pului am participat la diferite 
expoziții, de curând reușind să 
luăm chiar locul 1, în secțiunea 
retribuită vitelor,  la cea mai re-
centă expoziție de animale din 
Arad. Consider un avantaj faptul 
că noi iubim animalele și încer-
căm să le oferim cel mai bun tra-
tament pentru a reuși bineînțeles 
să obținem cel mai bun randa-
ment la producţia de lapte. 
Aveți un mesaj pentru cetățeni?
Având în vedere că suntem în 

pragul sărbătorilor de primăva-
ră, 1 și 8 martie, familia noas-
tră urează tuturor doamnelor și 
domnișoarelor la mulți ani și cât 
mai multă sănătate și fericire ală-
turi de cei dragi. 


