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Un praznic luminat și liniștit!

Se distribuie
gratuit pe raza
comunei

Lumina lui Hristos luminează tuturor

Primar
Totorean Mircea
Stimați cetățeni, iată că ne apropiem de una
dintre cele mai mari sărbători din an ! Învierea
Mântuitorului Iisus Hristos este praznicul care
ne face să fim mai buni, mai iertători, este
sărbătoarea când primim lumina Învierii în
sufletul nostru. E momentul în care uităm de
toate necazurile și după un post de 40 de zile,
de curățire trupească și sufletească, petrecem în
armonie, alături de cei dragi Învierea Domnului.
Bucuria Învierii nu este nici trecătoare și nici
înjumătățită. Este bucuria prin excelență, pentru că e bucuria deplină. Tocmai de aceea nimeni
nu trebuie să fie trist în noaptea de Înviere, căci
toate motivele de întristare par acum nesemnificative față de biruirea morții. De aceea în
cuvântul Sfântului Ioan Gura de Aur din noaptea
de Paște se spune: „Nimeni să nu plângă pentru sărăcie, că s-a arătat împărăția pentru toți.
Nimeni să nu se tânguiască pentru păcate, că
iertare din mormânt a răsărit. Nimeni să nu se
teamă de moarte, că ne-a eliberat pe noi moartea
Mântuitorului”.
Vedem în aceste zile de post și în praznicul
Sfintelor Paști cutremurătoarele suferințe la
care a fost suspus Mântuitorul, dar a trecut de
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fiecare dată iertător și plin de speranță de mai
bine. Este un exemplu prin care și noi trebuie să
ne iertăm unii pe alții și să ne acceptăm cu bune
și cu rele, așa cum și Iisus Hristos ne iubește pe
noi – cu păcatele noastre, atât de mult, încât a
acceptat să își dea viața pentru noi.
Așadar, sper ca praznicul Sfintelor Paști să vă
aducă tuturor liniștea și bucuria mult râvnite de
noi toți. Să sperăm că tradiționalele ouă roșii
care simbolizează sângele vărsat de Iisus și miracolul renașterii să ne aducă și nouă aceste sentimente, iar mielul, simbol al jertfei Mântuitorului nostru să ne aducă noroc și bunăstare. Nu pot
să vă doresc înainte de Sfintele Paști decât ceea
ce îmi doresc mie și familiei mele – multă iubire,
lumină în suflet, bucurie și bineînțeles multă
sănătate. Vă doresc să sărbătoriți alături de cei
dragi sfintele sărbători în fericire și armonie. De
asemenea vă aștept pe toți: cu mic, cu mare la
Slujba de Înviere pentru a rosti plăcutele forme
de salut, ce se vor folosi de atunci și până la Rusalii: ”Hristos a înviat!”, ”Adevărat a înviat”. Dumnezeu să ne lumineze calea și să fim mai buni în
tot ceea ce facem!
Primar Totorean Mircea

Îndemnul Mântuitorului în
noaptea Sfintei Învieri este
acesta: ”Veniţi de luaţi Lumină”. Acest cuvânt este adresat
tuturor oamenilor bătrâni sau
tineri, bărbaţi sau femei. Lumina dumnezeiască pe care
o primim în noaptea Învierii
Domnului Hristos este biruinţa vieţii asupra morţii. Pentru
a putea primi această lumină
sfântă în inima, mintea şi trupul nostru este necesar ca firea noastră să fie curată, sfântă. Într-o inimă, minte şi trup
spurcat de viici, patimi şi fărădelegi nu poate să se sălăşluiască lumina sfântă. Lumina
are rolul de a lumina şi de aceea orice patimă, viciu şi întinăciune, lumina o evidenţiază şi
o arată ca întuneric. Dumnezeu toate le cunoaşte şi nu putem să ascundem nimic din
viaţa, inima şi mintea noastră.

În atotştiinţa Sa Dumnezeu
a luminat omului drumul pe
care trebuie să meargă şi acest
drum este calea crucii lui Hristos. Cine nu-şi ia crucea sa şi
nu-L urmează pe Hristos nu se
mântuieşte, nu se sfinţeşte, nu
se luminează.
Pe drumul mântuirii noastre Biserica şi Crucea lui Hristos sunt nedespărţite una de
cealaltă. Crucea lui Hristos ne
arată calea de urmat iar Biserica este păstrătoarea şi transmiţătoarea cuvintelor lui Hristos.
Biserica este casa lui Dumnezeu pe acest pământ. Prin programul slujbelor săvârşite de
preoţii săi slujitori Pr. Iştoc Liviu şi Pr. Radu Bocşa Biserica se pregăteşte şi ea cu luare
aminte pentru acest moment
sfânt şi solemn din viaţa noastră. Prin glasul clopotelor sale
Biserica cheamă pe enoriaşii săi la cuvânt de rugăciune.
Prin tâlcuirea Evangheliei Biserica ne arată calea pe care
trebuie să mergem. Prin Sfintele Taine Biserica aşează la îndemâna credinciosului scara
către Dumnezeu. >>> pag. 5

„Sportul rege” revine la Șeitin

Reînceperea partidelor oficiale de fotbal a
adus din nou bucuria
în sufletele tuturor iubitorilor de fotbal din
comună. După lunga
pauză competițională în
care sportul rege a lipsit
de pe terenul din Șeitin,
iată că începerea returului a readus în prim-plan
pasiunea pentru fotbal și
dragostea pentru Unirea
Șeitin.
Din nou terenul din
Șeitin s-a animat, suporterii revenind alături
de echipă. Au reîn-

ceput scandările, dar și
discuțiile contradictorii
despre fazele controversate sau formulele de
joc.
Astfel, odată cu reînceperea partidelor oficiale,

fotbalul și-a făcut din
nou apariția în comuna noastră, Unirea
Șeitin disputând la Șeitin
sâmbătă 5 aprilie a doua
partidă oficială din acest
retur .
>>> pag. 4

Fie ca Praznicul Învierii Mântuitorului nostru Iisus
Hristos să vă aducă lumină în suflete, bucurii și speranță
de mai bine. Vă dorim sărbători fericite alături de familie și Hristos a înviat!
Primar, Viceprimar, Consiliul Local!
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Seri de evanghelizare la Biserica Penticostală din Șeitin
La Biserica Creștină Penticostală din Șeitin
au avut loc, în luna martie, seri de rugăciune, cunoscute drept seri de evanghelizare.
La acestea au participat foarte mulți creștini,
pentru a se ruga și a asculta cuvântul Domnului. Seară de seară biserica a fost plină de
credincioși, veniți să își mărturisească iubirea
față de Dumnezeu. Am fost și noi prezenți
într-una dintre aceste seri de rugăciune pentru a prezenta și în paginile ziarului nostru
acest eveniment deosebit de important pentru comuna noatră. Ne bucurăm că vă putem
aduce în prim plan câteva imagini din cadrul
acestor seri, pentru a înțelege bucuria și atmosfera plină de har care a caracterizat perioada de Evanghelizare, o bucurie trăită de
către toți cei prezenți la ascultarea Cuvântului Domnului, o bucurie a rugăciunii și a smereniei, o bucurie a cunoașterii importanței
primirii și recunoașterii lui Dumnezeu în viața
fiecăruia dintre noi!

Să ne
cunoaștem
identitatea!
Biserica Creștină Penticostală din comuna Șeitin
își atestă identitatea cu peste șase decenii în urmă când
oameni creștini de bună
credință au fost mișcați de
dorința apropierii de Dumnezeu. Ei s-au adunat la rugăciune și jertfire înaintea
lui Dumnezeu experimentând trăiri duhovnicești în
prezența lui Dumnezeu. Deși
începuturile au fost modeste,
numărul membrilor în Bise-
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rica Penticostală a crescut de la an la an, fie din
creștini localnici, fie din
creștinii veniți din diferite zone ale țării, zone
defavorizate. Oameni
de bună credință, oameni harnici, buni gospodari, care din dorința
de a trăi mai bine, ei și
copii lor s-au mutat la
Șeitin, au muncit, au construit case, au crescut copii și
implicit au contribuit la întărirea comunității cetățenilor
din comuna Șeitin.
Având acest istoric, ne prezentăm în fața concetățenilor
noștri ca o comunitate
creștină ce depășește 200 de
suflete(părinți și copii) ce
formăm în prezent Biserica
Penticostală Șeitin. Ca loc de
închinare avem Casa de Rugăciune de pe strada Izvor,
adresă cu adânci semnificații
legate de numele străzii,
nume ca “predestinat” pen-

tru noi ca aici să ne închinăm lui Dumnezeu și Biserica să fie Izvorul din care să
curgă spre noi Harul mântuitor al Domnului nostru Iisus
Hristos.
Când vorbim despre biserică, asemănând-o cu un “izvor de apă”, putem face o paralelă între izvorul de apă din
apropierea Templului din Ierusalim de pe vremea Mântuitorului unde Iisus Hristos a ținut celebra predică
despre “apa vieții” și biserica de acum ca izvor de apă
vie după cum citim în Evanghelia după Ioan cap 7:3738, citez: ”În ziua cea mare a
praznicului, Iisus a stat în picioare și a strigat: “Dacă însetează cineva, să vină la Mine
și să bea. Cine crede în Mine,
din inima lui vor curge râuri
de apă vie. Cum zice Scriptura”. În concluzie, această
paralelă nu-l prezintă pe Iisus- Apa vieții și Biserica- Izvorul vieții. Despre acest subiect avem multe referințe în
Sfânta Scriptură, dar a fost și
o sursă de inspirație pentru
poeții creștini din toate timpurile, nu este neglijat frumosul cântec bisericesc care
sună atât de melodios:

Vino la apa vieții
Setos, ostenit și slab
Vino că nu în zadar vii
Aici vei afla repaus
Cu bucurie mărturisim că
Biserica în care ne închinăm
este pentru noi o sursă de viață
spirituală, un izvor de bucurie,
de speranță, un loc de mângâiere și alinare sufletească, este
locul unde ne găsim liniștea și
pacea lăuntrică. Slujbele din
biserică au ca scop Preamărirea lui Dumnezeu Tatăl, a
Domnului nostru Iisus Hristos și a Duhului Sfânt, totodată
prin slujbele din biserică contribuind la formarea caracterului Hristic în rândul membrilor și aparținătorilor noștri.
Cultivăm iubirea față de Dumnezeu, iubirea față de oameni,
chiar și a celor ce nu ne înțeleg,
cultivăm altruismul, respectul față de cei cei cu alte convingeri religioase, noi milităm
pentru o bună conviețuire cu
vecinii, cu concetățenii din co-

mună și cu celelalte culte religioase. Respectăm pe cei înălțați
în dregătorii și ne rugăm pentru binele țării și comunității
în care trăim.
>>> pag. 3
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Seri de evanghelizare la Biserica Penticostală din Șeitin
>>> pag. 2 Tot în cadrul slujbelor religioase din biserică avem
servicii cu caracter de evanghelizare pentru membrii și aparținătorii
noștri, cât și pentru cei ce doresc să
participe împreună cu noi. În acest
scop organizăm în fiecare an o săptămână de evanghelizare, de regulă
în partea de început a anului. Pentru anul acesta am organizat evanghelizarea în perioada 9-16 martie a.c.
Pentru cei ce nu sunt familiarizați
cu această noțiune exprimată prin
cuvântul “Evanghelizare” aduc în
atenția cititorilor un verset biblic
care definește prin conținutul lui
cuvântul Evanghelizare, citez din
Evanghelia după Ioan 3:16, “Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui
Fiu, pentru ca oricine crede în El
să nu piară, ci să aibă viața veșnică”.
Explicația cuvântului evanghelizare= Vestea Bună în acest verset:
- vestea că Dumnezeu ne iubește
- vestea bună că pentru noi a trimis în lume pe Fiul Său
- vestea bună că Iisus a murit pentru păcătoși
- vestea bună că dacă Credem în
El, ne iartă păcatele și primim viața
veșnică.
Timp de 8 zile, seară de seară, prin
cântece și predicarea unui pasaj biblic, s-a reliefat mesajul evanghelic care scoate în evidență subiectul central al Sfintelor Scripturi, așa
cum îl prezintă versetul de aur al
Scripturii, respectiv Ioan 3:16. Toți
cei prezenți în biserică participă la
desfășurarea slujbei de evanghelizare prin: rugăciune, cântări în comun, cântări individuale, cântări
corale- tinerii bisericii, cântări corale- copiii bisericii, mesajul evanghelic este predicat de un pastor
insărcinat cu această slujbă.
Prezența împreună cu noi în Biserica Penticostală a oaspeților, vizitatorilor, a oamenilor ce sunt în
căutarea lui Dumnezeu - ne onorează și ne motivează să întărim
invitația spre toți cetățenii in comună: veniți cu noi la izvorul
vieții, la izvorul de apă vie ce curge din biserica noastră.
Dumnezeu să binecuvânteze România.
Dumnezeu să binecucânteze Comuna Șeitin
Cu mult respect
și dragoste frățească
Pastor Petraș Nicolae
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„Sportul rege” revine la Șeitin
>>> pag. 1 Meciul s-a înche-

iat cu rezultatul 1-0 pentru echipa noastră, adversară fiindu-ne
echipa din Șagu. Trebuie specificat că în rundele precedente echipa noastră a obținut următoarele
rezultate: 0-1 acasă cu Zimandu
Nou și 0-5 în deplasare la Atletico Arad. Ultimul meci jucat a fost
cel din 13 aprilie, o deplasare dificilă la Iratoșu, încheiată cu scorul
de 4-1. Până acum, din cele patru
partide jucate am obținut 3 puncte, ceea ce clasează în prezent
Unirea Șeitin pe poziția a VIII-a
a clasamentului cu o zestre de 26
de puncte.

Revenim însă la partida de acasă cu Șagu, fiindcă trebuie să
aducem în evidență rezultatul
bun obținut de ai noștri împotriva unui adversar aflat în partea
superioară a clasamentului. În
ciuda vremii nefavorabile, băieții
noștri au dat dovadă de multă dăruire, iar prin ambiție și un joc
închegat, au reușit obținerea victoriei cu scorul de 1-0.
Trebuie să felicităm și spectatorii care au venit să susțină echipa,
chiar pe ploaie, aceștia dovedind
că sunt suporteri adevărați și sunt
alături de echipă indiferent de
condițiile meteo.

Clasamentul Ligii a V-a, seria A

1 CS SOIMII LIPOVA
2 CETATE SĂVÎRŞIN
3 AC ŞAGU
4 ÎNFRĂŢIREA IRATOŞU
5 VICTORIA FELNAC
6 OLIMPIA BÎRZAVA
7 AS VINGA
8 UNIREA ŞEITIN
9 OLIMPIA BUJAC
10 ATLETICO ARAD
11 MUREŞUL ZĂDĂRENI
12 AS ALUNIŞ
13 VOINŢA MUNAR
14 ZIMANDU NOU
15 MÎNDRULOC
16 SPERANŢA TURNU

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

16
12
10
11
10
10
8
8
8
8
7
5
5
5
4
5

1
2
6
3
3
1
4
2
2
2
2
4
4
3
0
1

2
5
3
5
6
8
7
9
9
9
10
10
10
11
15
13

78-17
65-36
41-21
38-33
50-31
47-51
40-35
35-33
35-46
42-54
38-45
30-41
31-48
23-38
33-77
26-46

49
38
36
36
33
31
28
26
26
26
23
19
19
18
12
10

De vorbă cu consilierii locali Domnul Misarăș Flavius, consilier local și viceprimar!
Instituțiile Primarului și a Consiliului Local
sunt forurile cele mai importante în ceea ce
privește actul administrativ al comunei. Fără
o înțelegere între cele două instituții nu se
poate realiza nimic benefic pentru comună,
progresul fiind rezultatul colaborării exemplare dintre Primar și Consiliul Local.
De multe ori, există situații (avem exemple
chiar în județul Arad) unde Consiliul Local
nu sprijină activitatea primarului, fapt pentru care în comunele respective toată lumea
are numai de pierdut, mai precis nu se poate
pune în aplicare niciun plan de dezvoltare al
respectivelor comune.
Ținând cont de cele relatate mai sus, din
care reiese în mod indubitabil importanța
pentru orice comună de a avea consilieri locali responsabili, ținând cont de rolul esențial
al consiliului local, ne-am hotărât ca în ziarul
nostru să prezentăm, rând pe rând, părerile
consilierilor locali.
Începem această prezentare cu domnul
Misarăș Flavius, care pe lângă calitatea de
consilier local, ocupă și poziția de viceprimar
al comunei.

Ce partid reprezentați și la
al câtelea mandat de consilier local sunteți?
Reprezint Partidul Conservator și mă aflu la al doilea
mandat de consilier local.
Sunt consilier local din anul
2008 și consider că sunt
familiarizat cu problemele comunei Șeitin, ceea ce
mă face să înțeleg mai bine
dorințele cetățenilor și im-

plicit soluționarea tuturor
cererilor acestora.
Care sunt relațiile din interiorul Consilului Local
Șeitin?
În general relațiile din interiorul Consiliului Local
Șeitin sunt bune chiar dacă
reprezentăm partide politice diferite. Interesul fiecărui
consilier este acela de a realiza
cât mai multe proiecte benefice pentru comuna Șeitin și
cred că acest aspect primează
în ciuda coloraturii politice.
Natura votului în Consiliul Local este una politică,
sau se urmărește și interesul
comuntății?
De când fac parte din Consiliul Local votul s-a exercitat
doar în interesul comunității.
Așa a fost tot timpul și pre-
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cum am precizat mai sus,
consilierii locali, indiferent
de partidul politic din care
fac parte au obligația să facă
tot ce le stă în putință pentru a ajuta la prosperiatea
comunității din care aceștia
fac parte.
Care este relația dumneavoastră în calitate de consilier local cu primarul comunei Șeitin?
Din fericire relațiile dintre
Consiliul Local și primar
sunt foarte bune, existând o
susținere reciprocă în toate
acțiunile pe care le întreprindem. Din nou natura politică nu are nici o relevanță și
urmărim cu toții doar binele
comunei Șeitin.

>>> pag. 5
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Elevii merituoși ai Școlii Gimnaziale Șeitin!
Școala Gimanzială din
Șeitin a fost reprezentată cu
cinste de mai mulți elevi la
diferite concursuri și olimpiade școlare. Efortul acestor elevi a fost răsplătit cu
notele bune obținute la faza
locală a acestor competiții
școlare. Bineînțeles, Șeitinul
are mulți elevi care au rezultate foarte bune la
învățătură și care se remarcă la diferite materii, însă nu
toți au fost la fel de curajoși
pentru a-și măsura puterile
la olimpiade sau alte aseme-

nea concursuri școlare. În
acest număr al ziarului dorim să îi prezentăm pe elevii
care au participat la olimpiade, unul dintre ei, Rus Andrei, reușind să reprezinte Șeitinul la faza județeană
a Olimpiadei de Religie.
Așadar, în cele ce urmează
îi puteți vedea pe elevii care
au participat la competițiile
școlare precum și materiile la care și-au verificat
cunoștiințele. Felicitări tuturor!!!

Tentiș Adriana
clasa a VIII-a
Limba Engleză

Bocșa Cristian,
clasa a a VIII-a
Limba Română

Costea Mircea
clasa a VIII-a
Limba Română
și Limba Engleză

Bulz Crina
clasa a VIII-a
Limba Română
și Religie

Rus Andrei
clasa a VII-a
Limba Română
și Religie, faza județeană

Chiș Roberta
clasa a V-a
Limba Română

Harțanu Iulian
clasa a VII-a
Religie

Redeș Alexandra
clasa a VIII-a
Limba Română

De vorbă cu consilierii locali
Domnul Misarăș Flavius, consilier local și viceprimar!

>>> pag. 4 Este și motivul pen- tră și în sarcinile cetățenilor, doar îmtru care Consiliul Local sprijină în
permanență inițiativele și proiectele
primarului Totorean Mircea, alături de
care, noi, consilierii locali, dorim să vedem cât mai multe realizări în comună.
În acest sens doresc însă să precizez faptul că de multe ori suntem îngrădiți în
ceea ce ne dorim a realiza de limitările
bugetului local, care constituie principala sursă de finanțare a proiectelor de
investiții în comună.
În calitate de viceprimar al comunei
Șeitin ați supravegheat îndeaproape
acțiunile de curățenie din comună. Ce
ne puteți spune despre aceste activități?
Într-adevăr, în calitate de viceprimar,
am demarat în toată comuna o multitudine de acțiuni specifice acestei perioade a curățeniei de primăvară. Astfel,
s-au desfășurat acțiuni de văruire a pomilor, de decolmatare a șanțurilor, adunare a gunoaielor din jurul drumului
județean, pregătirea spațiilor verzi.
Toate aceste activități le-am intreprins
cu persoanele de la ajutorul social și fac
parte din programul anual de asigurare a curățeniei în comună. Consider că
eforturile depuse nu sunt în zadar, pentru că dacă aruncăm o privire în comuna Șeitin vom găsi curățenie.
Trebuie însă făcută precizarea că
menținerea curățeniei în comună in-

preună, prin colaborarea administrație
locală-cetățean putându-se asigura o
curățenie durabilă a Șeitinului. Fac referire aici la faptul că orice bun gospodar din comună trebuie să-și întrețină
spațiile din fața caselor, să văruiască la
rândul său pomii, să-și întrețină spațiul
verde. De asemenea, trebuie respectat
programul de ridicare a gunoiului menajer, program derulat de către societatea de salubritate cu care comuna are
contract!
Pe această cale, chiar doresc să
mulțumesc tuturor cetățenilor care respectă aceste reguli și spre mulțumirea
mea, marea majoritate a șeitinenilor
se preocupă de menținerea curățeniei
și înfrumusețarea comunei. Există și
excepții negative, care însă vor suporta
rigorile legii.
Pentru că se apropie Sfintele săbători
de Paște, ce mesaj aveți pentru cetățenii
comunei Șeitin?
Cu ocazia Sfintelor sărbători de Paște
le doresc tuturor cetățenilor din comuna Șeitin multă sănătate și fericire alături de cei dragi, să fie mai înțelegători
și să aibă răbdare pentru că toată
administrația locală, începând cu domnul primar și terminând cu consilierii
locali, muncesc pentru binele comunei
fără a se gândi la intersul personal.

Lumina lui Hristos
luminează tuturor!

>>> pag. 1 Omul care
nu se spovedeşte nu se poate curăţa de păcatele, viciile şi patimile sale, nu poate
să primească lumina sfântă a Învierii. Prin săvârşirea
Tainei Sfântului Maslu Biserica a adus la îndemâna credincosului taina vindecării
trupeşti şi sufleteşti. Bucurie
mare este în Biserică când
enoriaşii săi se întrunesc cu
mic, cu mare în comuniune
liturgică cu dragoste pentru
rugăciune. În perioada din
săptămâna mare, Biserica
prin slujbele sale aduce la îndemâna omului rugăciunea
cu dragoste şi pocăinţă ca
să putem plânge pentru păcatele şi neputinţele noastre,
pentru a ne cere iertare de
la Dumnezeu că noi cu voia
noastră ne-am abătut de la
drumul pe care Dumnezeu
l-a luminat în viaţa noastră şi am mers pe căi rătăcite
(pe căile mândriei, egoismului, făţărniciei). Dumnezeu
atât de mult ne iubeşte pe
noi oamenii încât pe Fiul
Său l-a dat preţ de răscumpărare pentru noi, ca izbăvindu-ne pe noi din patimi
să ne dăruiască viaţă veşnică. În săpămâna mare toată
omenirea plănge şi jeleşte că
Mântuitorul mult pătimeş-
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te pentru noi. Să ne rugăm
şi noi cu lacrimi lui Dumnezeu cu inimă frântă şi smerită ca jertfa Sa de pe cruce să
nu fie în zadar. Să ne luminăm şi noi cu lumina sfântă
a învierii şi să regăsim calea
ce duce la mântuire, calea lui
Hristos, caleal crucii, şi cu
dragoste să ne rugăm unii
pentru alţii ca Dumnezeu să
reverse peste noi binecuvântările Sale.
Cu gânduri pline de speraţă, credinţă şi dragoste, Biserica Ortodoxă Şeitin prin
preoţii săi slujitori vă doreşte dumneavoastră fiecăruia
în parte ca bunul Dumnezeu
să reverse peste domniile
voastre binecuvântările Învierii Sale.
Hristos a Înviat!
Preot Iconom Radu Bocşa
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Ziua Internațională a Romilor sărbătorită la Șeitin!!!
Pe data de 8 aprilie, romii de
pretutindeni sărbătoresc Ziua
Internațională a Romilor, moment în care își reamintesc și
reînviu tradițiile și obiceiurile
specifice. Această sărbătoare
se marchează și la Șeitin, anul
acesta manifestarea fiind la a II-a
ediție. Deoarece data de 8 aprilie
a căzut într-o zi de marți, organizatorii au decis să sărbătorească
duminica, pe 6 aprilie. Cu mic
cu mare, romii din comună dar și
invitați speciali din Arad au cântat și dansat, preț de câteva ore,
dansuri și cântece tradiționale
pentru ei. Evenimentul a fost
organizat de către președintele
comunității rome din Șeitin, Colompar Mihai Ioan, care a avut
grijă ca tot programul să se deruleze cât mai frumos și plăcut
pentru publicul prezent. Pe scena Căminului Cultural din Șeitin
au urcat tinerii de la Ansamblul
de Dansuri ”Asul de treflă” care
au avut o deosebită prestație

FOAIA DĂ ȘEITIN

scenică, la final stârnind multiple ropote de aplauze. Au fost
prezentate dansurile tradiționale
ale romilor pe ritmurile muzicii
lăutărești. De la eveniment nu a
putut lipsi nici primarul comunei,
Totorean Mircea, care a adresat
câteva cuvinte publicului, felicitându-i pe romi de ziua lor: „Mă
bucur că am fost invitat la acest
eveniment, Ziua Internațională
a Romilor fiind motiv de sărbătoare pentru toate familiile de
romi din comună. Vă doresc o zi
cât mai frumoasă și fericită alături de cei dragi și bineînțeles
tradiționalul La mulți ani!”, a
spus primarul comunei Șeitin,
referitor la acest eveniment. Mai
mult decât atât, au luat parte la
eveniment și președintele Partidei Romilor, filiala Arad, Simion
Stan și cei doi vicepreședinți,
precum și consilierul pe problemele romilor de la Prefectura din
Arad, Gheorghe Covaci.
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Ziua Internațională a Romilor sărbătorită la Șeitin!!!
De vorbă cu Mihai Ioan Colompar
organizatorul evenimentului

Organizatorul principal al Zilei
Internaționale a Romilor, la Șeitin, a
fost Mihai Ioan Colompar, președintele
comunității rome din comună. Am
dorit și noi să vorbim câteva cuvinte
cu domnia sa despre însemnătatea
acestei sărbători, dar și despre ceea ce
s-a întâmplat la eveniment. În cele ce
urmează puteți citi unele lucruri despre organizarea evenimentului dar și
mesajul lui Mihai Ioan Colompar către
comunitatea romă din Șeitin.

Șeitinul sărbătorește pentru a doua
oară Ziua Internațională a Romilor.
Cum se prezintă acest eveniment
față de cel de anul trecut?
Consider că a fost un eveniment
bine organizat, față de anul trecut, când am făcut primul pas în
ceea ce privește organizarea acestei manifestații. În 2013 comunitatea de romi din Șeitin a avut pentru prima dată o zi de sărbătoare
și din nefericire am avut parte de
reticențe din partea celor 95 de familii care fac parte din această etnie. Anul 2014 a venit cu un suflu
nou, romii din Șeitin obișnuinduse cu ideea că și ei au o zi de sărbătoare, iar acest lucru s-a văzut din
afluența publicului. Am avut parte de un număr destul de mare de
spectatori, ceea ce ne bucură pentru că trebuie să dăm dovadă că
știm să ne respectăm tradițiile. Pe
această cale trebuie să-i mulțumesc
și domnului primar pentru tot
sprijinul acordat și fără de care nu
cred că reușeam în demersul de
organizare al acestei mici petreceri. Lui îi datorăm faptul că acum,
la Șeitin, romii pot sărbători, ziua
lor într-un cadru organizat.
Ce reprezintă Ziua Internațională
a Romilor pentru comunitatea de
romi din Șeitin?
Reprezintă o zi de bucurie, în
care comunitatea noastră își prezintă traițiile și obiceiurile. Dacă
acum doi ani nu exista un interes
prea mare pentru această zi, acum
însă, încetul cu încetul reușim să
familiarizăm pe toată lumea cu
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ceea ce înseamnă această sărbătoare, și anume un mic omagiu adus
tuturor tradițiilor care fac parte din cultura noastră. La evenimentul organizat de noi s-a dansat
și s-a cântat, două dintre cele mai
importante caracteristici ale culturii romilor.
Ați avut și de invitați de seamă pentru comunitatea romilor,
cine au fost aceștia?
Au acceptat invitația noastră pentru a participa la manifestările organizate cu ocazia Zilei Internaționale
a Romilor presedintele Filialei
Arad a Partidei Romilor, domnul
Simion Stan împreună cu cei doi
vicepreședinți, domnul Gheorghe
Covaci, consilierul pentru problemele romilor de la Instituţia Prefectului precum și domnul primar
Mircea Totorean. Le mulțumesc tuturor pentru prezență, fiindcă însemnă că le pasă de comunitatea
noatră din Șeitin!
Ce mesaj doriți să le transmiteți
romilor din Șeitin?
Doresc pe această cale să le transmit tuturor romilor din comuna Șeitin un mesaj ce cheamă la
unitate, pentru că unitatea este
cel mai important aspect al unei
comunități etnice așa cum este cea
a romilor. Cele 95 de familii de
romi din Șeitin trebuie să fie unite
pentru a ne putea asigura un viitor
mai bun și pentru a ne putea integra cât mai bine în societatea în
care trăim. Le doresc tuturor multă sănătate și numai zile fericite !

Şetineni gospodari!
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Bozian Marius

Așa cum v-am obișnuit până acum, în paginile ziarului nostru vă prezentăm, lună de lună agricultorii de seamă ai comunei
Șeitin. Pentru că suntem în pragul sărbătorii Învierii Domnului
iar mielul nu poate lipsi de pe masa creștinilor, ne-am decis să
vorbim cu un crescător de ovine pentru a afla, pe lângă secretul
reușitei sale și care este piața mieilor în această primăvară. Este
vorba despre șeitineanul Bozian Marius care alături de familia
sa crește peste 300 de oi. Este un gospodar harnic care, pe lângă
faptul că se ocupă cu creșterea ovinelor, este și un agricultor de
seamă a comunei.
De cât timp vă ocupați cu
creșterea ovinelor?
Îngrijesc animale de când eram
copil, părinții mei fiind și ei la
rândul lor agricultori. De-a lungul timpului am avut vaci, porci,
cai, în principiu toate animalele domestice. Acum 4 ani am hotărât să cumpăr un număr mai
mare de oi și să încep această afacere. Am achiziționat în jur de 200

lor trebuie să lucrez și o porțiune
de pământ. Am șapte hectare de
pământ cu trifoi, patru hectare cu porumb și două hectare cu
triticale. Dacă condițiile meteo
sunt favorabile, cantitatea de furaje produsă din aceste suprafețe
de pământ este suficientă pentru
a-mi întreține animalele. Raportându-ne la dimensiunile afacerii,
respectiv numărul de oi, produc-

de oi. Am muncit după terminarea facultății în străinătate, iar la
întoarcere am decis să mă implic
în ceva ce îmi face plăcere. Așa am
început agricultura!
Câte oi dețineți în momentul
acesta și ce productivitate aveți?
Acum am în jur de 300 de oi. Ca
o generalizare, producem un total
de aproximativ 10000 de litri de
lapte pe an. Anul acesta dispun și
de un număr de 200 de miei pentru vânzare. Pentru a susține ferma din punct de vedere al furaje-

tivitatea cred eu, este una satisfăcătoare.
Câți angajați aveți?
Întotdeauna am beneficiat de ajutorul familiei mele, dragostea pentru această ocupație moștenind-o
chiar de la părinții mei care m-au
susținut. În acest moment am un
singur angajat, un cioban care se
ocupă de toate oile. Pe timpul verii, când ovinele trebuie tunse și
mulse, sunt nevoit să mai angajez sezonier încă doi bărbați, pentru că volumul de muncă este prea

ÎN ATENȚIA FERMIERILOR

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA)
informează că, în perioada 3
martie -27 martie 2014, au fost
depuse, în cadrul Campaniei de
primire a cererilor de plată pe
suprafaţă, un număr de 306.244
cereri de plată, pentru o suprafaţă de 1,4 milioane hectare.
Reamintim că APIA a lansat la

data de 3 martie 2014 Campania de primire a cererilor de plată pentru schemele/măsurile de
sprijin pe suprafaţă pentru anul
în curs.
Pentru a beneficia de sprijinul
financiar pe suprafaţă fermierii
trebuie să depună la Centrele
APIA, până în data de 15 mai
2014, o singură cerere de plată.

mare.
Vă gândiți la o eventuală extindere a afacerii dumneavoastră?
Nu mă pot gândi la o eventuală extindere a afacerii decât în cazul în care voi găsi, în altă parte,
o suprafață de pământ mai mare
pe care să-mi scot oile la pășunat.
Din păcate, în comuna Șeitin
suprafața de pășune este retrocedată și toți crescătorii de oi au o
mare problemă când vine vorba de
pășunat. Practic nu avem unde să
mergem cu oile pentru că intrăm,
neintenționat, pe proprietățile private ale celor care au dreptul asupra pășunii. Personal am avut o
mulțime de inițiative prin care să
rezolv această problemă, dacă nu
pentru toată comuna, măcar pentru mine. M-am lovit însă de nepăsarea unora sau de reaua intenție
a altora. Din păcate, mentalitatea românilor este greu de înțeles
și din această cauză avem toți de
pierdut.
Cum credeți că va fi prețul pentru carnea de miel în acest an?
Prețul pentru carnea de miel cred
că va fi aproximativ același față de
anul trecut, dar și așa este o situație
îngrijorătoare. Pe an ce trece vânzarea de miei decurge tot mai
prost și prețurile scad în raport cu

Pentru depunerea cererilor de
plată începând cu data de 16 mai
se vor aplica penalităţi de 1%
pentru fiecare zi lucrătoare de
întârziere. După data de 9 iunie
2014 cererea de sprijin nu mai
este admisă la calcul.
APIA invită fermierii care nu
au mai beneficiat de această
schemă de sprijin să depună cerere la centrul judeţean sau local
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cantitatea de muncă și investiția ce
trebuie făcută până la vânzare.
Ați depus proiecte pentru accesarea unor fonduri europene?
Nu am întocmit proiecte pentru
obținerea unor fonduri europene
pentru că demersul unui astfel de
proiect este unul foarte greoi, cu o
birocrație de speriat. Consider că
în primă fază, cea mai importantă problemă pentru comuna Șeitin
este găsirea unei soluții cu privire la suprafața de pășune pe care
ciobanii își pot duce oile. Din acel
moment se poate vorbi și de o dezvoltare a afacerilor și automat atragerea de fonduri europene.
Pentru că suntem în pragul sărbătorilor de Paște, ce le
transmiteți concetățenilor dumneavoastră?
Cu ocazia Sfintelor Sărbători de
Paște le doresc tuturor celor ce locuiesc în Comuna Șeitin sărbători
fericite alături de cei dragi și multă sănătate!

la care sunt arondaţi, iar actualii
fermieri beneficiari să depună
cerere conform invitaţiei primite / programării afişate la centrele APIA.

