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Votul liber exprimat:
Un drept al democrației!
Dragi șeitineni,
Doresc ca în acest număr al ziarului să vă vorbesc despre importanța
participării la alegeri. Nu fac acest
lucru din punct de vedere politic,
deoarece consider că a alege este
dreptul fiecăruia de a hotărâ pentru
viitorul său, a familiei sale, a copiilor sau nepoților săi. M-am hotărât
să discut despre acest subiect fiind
impresionat de românii din diasporă, de acei români care au plecat
în țări străine pentru a-și face un
viitor mai bun pentru famiile lor.
Ne-au arătat tuturor ce înseamnă
patriotism! Ne-au arătat tuturor ce
înseamnă să lupți pentru un ideal!
Ne-au arătat tuturor ce înseamnă
responsabilitatea de a fi cetățean al
României! Tot respectul pentru ei!
Gândiți-vă că acei români adevărați
din străinătate au mers și 500 de kilometri numai pentru a vota! Numai
pentru a-și exprima opțiunea pentru viitorul țării! Nu le-a fost lene,
nu le-a fost somn, nu s-au speriat că
trebuie să se trezească de dimineață
și că trebuie să meargă 500 de kilometri până la secția de votare! Nu!
Ei au înțeles ce înseamnă dreptul de
a vota, de a alege liber pentru viitorul familiilor lor!
De aceea, dragii mei șeitineni,
doresc să vă mulțumesc tuturor
celor care a-ți venit la vot! Tuturor
celor care ați înțeles importanța exprimării libere a votului. Pentru ca
astăzi să putem alege liber au murit
oameni! Înaintașii noștri au luptat și s-au jertfit pentru acest ideal! Nu este de ici de colo! Au făcut

8 noiembrie, Ziua Sﬁnților
Arhangheli Mihail și Gavril
Cu ocazia zilei Sfinților
Arhangheli Mihail și Gavril
urăm tuturor cetățenilor
comunei care și-au sărbătorit
în 8 noiembrie ziua de nume
un călduros și din inimă

sacrificiul suprem pentru a trăi în
democrație, iar dreptul fundamental al democrației este libertatea de
a gândi, libertatea de exprimare,
libertatea de a alege! Românii din
diasporă au înțeles acest lucru! Românii noștri din țări străine au stat
și 8 ore pentru a putea vota, pentru
a alege ce doreau, pentru a trăi în
democrație! A fost impresionant să
vezi cum românii de pretutindeni
s-au prezentat la urne, dorind săși exprime alegerea pentru viitorul
României!
De aceea, dragi șeitineni, luați
exemplul românilor plecați la
muncă sau la studii în străinătate!
Mergeți la vot! Alegeți cu inima, cu
mintea, cu speranța de mai bine!
Alegeți pe cine doriți, este dreptul
fiecăruia de a avea propria opinie și
părere, dar arătați că vă pasă de viitorul României, viitorul familiilor
voastre!
Acestea sunt cuvintele pe care
am dorit să vi le transmit, în primul
rând ca român. Democrația înseamnă libertate de opinie, înseamnă vot
și alegeri libere în viață. Vă recomand tuturor cu căldură să mergeți
la vot, să vă exprimați liber acest
important drept al democarției, să
nu lăsați pe nimeni să profite că stați
acasă.
Participați activ la alegerile
prezidențiale, arătați că vă pasă de
viitorul familiilor voastre. Un viitor
care depinde de alegerile pe care le
faceți astăzi! A vota înseamnă libertate!
Primar Totorean Mircea

Publicația locală
a comunei Șeitin
Se distribuie
gratuit pe raza
comunei

„Sportul Rege”
mereu acasă la Șeitin

Arena din Șeitin rămâne terenul
cu una dintre cele mai frumoase
atmosfere din liga a V-a, seria A.
Ne-am făcut un renume în ceea
ce privește numărul suporterilor prezenți, precum și atmosfera unică creată la fiecare partidă
jucată acasă. Suporterii echipei
noastre au câștigat respectul tutu-

ror adversarilor, căci fiecare echipă care a venit la Șeitin a plecat
spunând: „ne-am dori și noi un
asemenea public”! Se scandează
la fiecare atac al echipei noastre,
se discută fiecare fază, toată lumea venită la teren trăiește la unison cu echipa!

>>> pag. 4

Taina Sfântului Maslu
la Biserica Ortodoxă din Șeitin

Comunitatea ortodoxă din
Șeitin constitue o comunitete
unită, frumoasă, care trăieșite cu
credință față de Dumnezeu, o comunitate care este prezentă la fiecare moment religios important
organizat la Biserică.
Oficierea Sfintei Taine a Maslului
a reprezentat un astfel de moment,
când în prezența preoților Bocșa
Radu și Bosancu Alin, alături de

La mulți ani!

Să aibă o zi plină de bucurie
și să sărbătorească în pace
și liniște alături de prieteni
și familie.
Primar, Viceprimar
Consiliul Local
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ceilalți preoți invitati, credincioșii
și-au îndreptat din nou pașii spre
Biserică, participând la această slujbă religioasă de mare însemnătate.
Totul s-a petrecut luna trecută,
oficierea Sfintei Taine a Maslului
arătând încă odată că la Șeitn există credință, există o trăire în iubire
cu Dumnezeu, există o Biserică
Ortodoxă înconjurată de har.

>>> pag. 2
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Taina Sfântului Maslu
la Biserica Ortodoxă din Șeitin

>>> pag. 1 Vă lăsăm în
compania imaginilor surprinse
la Biserica Ortodoxă Șeitin, pentru a intra în atmosfera plină de
har din timpul oficierii Tainei

Sfântului Maslu, dar și pentru a
reitera faptul că la Șeitin, comunitatea ortodoxă este o comunitate care știe să trăiască în comuniune cu Dumnezeu.

Colțul de religie –
Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril
In fiecare an, pe data de 8 noiembrie, Biserica cinsteste Soborul Sfintilor Mihail si Gavriil si a
tuturor Puterilor ceresti celor fara
de trupuri. Deci, pe 8 noiembrie
nu ii praznuim doar pe Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil, ci pe
toate cetele ingeresti care nu s-au
despartit de Dumnezeu.
Aceasta sarbatoare a fost la origine o simpla aniversare anuala a
sfintirii unei biserici a Sfantului Arhanghel Mihail, ridicata la termele
lui Arcadius din Constantinopol.
Astfel, ea apare in cele mai vechi sinaxare ca fiind o sarbatoare numai
a Arhanghelului Mihail. Mai tarziu
ea a devenit o sarbatoare comuna a
tuturor Sfintilor Ingeri.
In Mineiele ortodoxe intalnim
alte patru zile liturgice consacrate pomenirii Sfintilor Arhangheli
sau unor minuni facute prin puterea lor:
- Pe 6 septembrie, se savarseste
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pomenirea unei minuni facute de
Sf. Arhanghel Mihail, la Chones,
in Colosse din Frigia;
- Pe 26 martie, a doua zi dupa
praznicul Buneivestiri, praznuim
Soborul (Adunarea) mai-marelui
voievod Gavriil;
- Pe 13 iulie, praznuim al doilea
Sobor al Arhanghelului Gavriil,
care este la origine ziua sfintirii
unei biserici vestite a Sfantului
Arhanghel Gavriil;
- Serbarea Arhanghelului Gavriil din Adin, in ziua de 11 iunie
(fara slujba), cand se comemoreaza aparitia acestui sfant Arhanghel
la o chilie din Sf. Munte (Adin),
unde el ar fi invatat pe un calugar
sa cante pentru prima oara partea
de la inceput a Axionului Sfintei
Fecioare : Axion esti, adica : Cuvine-se cu adevarat... ; faptul s-ar fi
intamplat prin sec. X, iar serbarea
a ramas pana azi limitata la manastirile atonite.
>>> pag. 3
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Taina Sfântului Maslu
la Biserica Ortodoxă din Șeitin

Colțul de religie –
Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril
Sfantul Arhanghel Mihail
In limba ebraica, numele sau
inseamna „Cine este ca Dumnezeu?”. El este cel care „striga”: „Sa
luam aminte, noi, care suntem
fapturi, ce a patimit Lucifer, cel
care era cu noi: cel ce era lumina, acum intuneric s-a facut. Ca
cine este ca Dumnezeu?”, si asa
s-a intocmit soborul, adica adunarea si unirea tuturor ingerilor.
Pe seama sa se pune si calauzirea lui Lot si a familiei acestuia
la iesirea din Sodoma, precum si
protectia speciala a poporului lui
Israel. Ii scoate din cuptor pe cei
trei tineri din Babilon, il sprijina
in lupta pe Ghedeon, il mustra pe
vrajitorul Valaam si il elibereaza
din inchisoare pe Sfantul AposFOAIA DĂ ȘEITIN

tol Petru. Conform Scripturii, toti
mortii vor iesi din morminte la
glasul trambitei Sfantului Arhanghel Mihail.
Sfantul Arhanghel Gavriil
In limba ebraica, Gavriil inseamna „barbat-Dumnezeu”. Numele
sau contine concentrat vestea ca
Dumnezeu Se va face barbat, ca
va asuma firea omeneasca. Vesteste Sfintilor Parintilor Ioachim
si Ana nasterea Maicii Domnului,
ii descopera lui Zaharia nasterea
Inaintemergatorului. Pastorilor le
arata ca li S-a nascut Prunc, pe Iosif, logodnicul Mariei, il intareste
ca sa nu se indoiasca de nimic, calauzeste Sfanta Familie in Egipt si
aduce femeilor mironosite vestea
Invierii Domnului.
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„Sportul Rege”
mereu acasă la Șeitin
>>> pag. 1

Echipa noastră, „Unirea Șeitin”ocupă poziția a
XIV-a în clasamentul ligii a V-a
seria A, cu un cumul de 9 puncte,
loc obținut ca urmare a rezultatelor finale din partidele oficiale disputate în acest tur de campionat.
Mai sunt 2 etape de jucat din
acest tur, etape în care ne dorim să

vedem o revigorare a jocului echipei, astfel încât să apară mai multe
rezultate bune pentru ai noștri.
Noi urăm succes echipei, iar suporterilor le transmitem să fie mereu prezenți la meciurile jucate pe
teren propriu,pentru ai încuraja pe
jucători.pentru a participa activ la
spectacolul fotbalistic de la Șeitin.

Clasamentul Ligii a V-a, seria A
1 VICTORIA FELNAC
2 CETATE SĂVÎRŞIN
3 GLOGOVAT 2013
4 ÎNFRĂŢIREA IRATOŞU
5 MUREŞUL ZĂDĂRENI
6 VOINŢA MUNAR
7 SÎNPETRU GERMAN
8 OLIMPIA BÎRZAVA
9 ALUNIŞ
10 SPERANŢA TURNU
11 SEMLECANA SEMLAC
12 ŞAGU
13 VINGA
14 UNIREA ŞEITIN
15 ATLETICO ARAD
16 ZIMANDU NOU

13
13
13
13
13
13
13
13
13
12
13
13
12
13
13
13

13
10
9
7
7
7
7
6
6
5
5
3
3
2
2
0

0
1
1
2
2
2
1
1
1
2
1
2
1
3
1
1

0
2
3
4
4
4
5
6
6
5
7
8
8
8
10
12

54-10
52-22
40-18
40-23
37-22
33-23
23-31
52-43
21-22
34-27
29-26
17-47
15-42
22-39
18-47
8-53

39
31
28
23
23
23
22
19
19
17
16
11
10
9
7
1
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În atenția
cetățenilor!

Biroul de Taxe și Impozite
al Primăriei vă informează că
suntem în trimestrul IV. bugetar al acestui an, ultimul
trimestru în care se pot plăti
taxele și impozitele locale aferente anului în curs. Vă aducem
la cunoștință că penalitățile
pentru întârzieri se cumulează zi de zi, conform legilor în

vigoare, ceea ce înseamnă că
orice întârziere la plata taxelor
și impozitelor locale generează creșteri ale datoriilor.
Recomandăm restanțierilor
să vină să-și plătească datoriile
restante,
evitând
penalitățile de întârziere, precum și începerea executărilor silite împotriva lor. Sunt
situații neplăcute pe care însă
conform prevederilor legale
suntem obligați să le punem
în aplicare.
Primăria Comunei Șeitin

ÎN ATENȚIA CETĂȚENILOR

CONDIȚIILE ACORDĂRII AJUTORULUI DE ÎNCĂLZIRE:

Familiile și persoanele singure
care au în proprietate cel puţin
unul dintre bunurile cuprinse în
această listă nu beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinţei:
Bunuri imobile
– Clădiri sau alte spaţii locative în
afara locuinţei de domiciliu și a
anexelor gospodărești
– Terenuri de împrejmuire a locuinţei și curtea aferentă și alte
terenuri intravilane care depășesc
1.000 mp în zona urbană și 2.000
mp în zona rurală
Bunuri mobile (Aflate în stare de
funcţionare)
– Autoturism/autoturisme și/sau
motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate
transportului acestora sau persoanelor dependente precum și pentru uzul persoanelor aflate în zone
greu accesibile
– Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare
de 10 ani
– Autovehicule, autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau
fără remorci, rulote, autobuze,
microbuze
– Șalupe, bărci cu motor, scutere
de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia
Biosferei “Delta Dunării”
– Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
– Utilaje de prelucrare agricolă:
presă de ulei, moară de cereale
– Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat
lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric
Depozite bancare
– Depozite bancare cu valoare de
peste 3000 lei
Terenuri /animale si/sau păsări
FOAIA DĂ ȘEITIN

– Suprafeţe de teren, animale și
păsări a căror valoare netă de
producţie anuală depășește suma
de 1.000 euro pentru persoana
singură, respectiv suma de 2.500
euro pentru familie
NOTĂ: Deţinerea unuia dintre
bunurile menţionate conduce la
excluderea acordării ajutorului
social.
Acte necesare la întocmirea dosarului pentru acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei
1. CERERE -tip
2. Adeverinţă de la registrul agricol Primărie
3. Adeverinţă rol financiar Primărie
4. Adeverinţă de venit de la Finanţe, pentru fiecare membru
care are peste 16 ani din gospodărie
5. Copii după actele de identitate (cărţi de identitate, buletine de
identitate, certificate de naștere pentru membrii care nu au 14 ani,
certificate de căsătorie, certificate
de deces la persoanele văduve)
6. Adeverinţă de salar (inclusiv valoarea bonurilor de masă,
în lipsa acestora angajatorul să
menţioneze că nu acordă bonuri
de masă) cupon de pensie, șomaj,
alocaţii de stat sau orice indemnizaţii sau orice alt venit realizat
în luna anterioară lunii în care se
depune cererea.
7. Contract de casă.
8. Pentru cei care dețin pământ
ce este dat în arendă, trebuie prezentat și contractul de arendă.
Cererile se depun începând cu
data de 1 noiembrie.
Ajutorul de încălzire se va acordă cu luna depunerii actelor dacă
acestea sunt depuse până în dată
de 20 a lunii.
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File din istoria comunei noastre!
Spicuiri din monografia comunei”‚Șeitin, o așezare milenară
românească de pe Mureșul Inferior” - lucrare scrisă
de Ștefan Costea, prof. Dumitru D. Costea și domnul Ștefan Costea!
Cântecul și jocul popular
Înainte cu 60 de ani aveam cel
mai bun taraf din regiune.
Hora sau jocul cum i s-a spus
aici; mijlocul suprem al manifestărilor sentimentelor tinerești,
cea mai largă manifestare artistică, cu rădăcini milenare a îndeplinit în tot cursul existenţei
noastre ca neam funcţiunea de
înalt stimulent al vitalităţii.
Hora a avut loc în toate duminicile șt sărbătorile de peste an care
nu cădeau în zilele de posturi
religioase. Ea începea la orele 13
și dura până înspre înserare și se
desfășura în sala de joc construită în acest scop în nemijlocita
apropiere a primăriei. Sala de joc
sa închiria prin licitaţie publică
de către un cetăţean din comună
care devenea gazda jocului. Acesta organiza hora pe întregul an de
închiriere. El angaja taraful pentru toate horile de peste an, stabilea taxa de intrare la horă și răspundea de disciplina horii. Plata
pentru intrarea la horă se făcea în
bani sau cereale.
Hora propriuzisă se împărţea pe
jocuri între care se făcea o pauză
de 10-15 minute. Un joc consta
din 3-4 melodii numite zicăli fiecare cu dansul ei specific. De obicei un joc consta dintr-un dans
în trei pași, numit ardeleana, un
dans pe un picior și o învârtită.
Tot la al doilea joc se adăuga al
patrulea dans care era o româncă,
o lență sau o „dubă”. După 1918
s-au introdus, între dansuri, hora
și „sârba”. în timpul unui joc fie-

care flăcău dansa numai cu aceiași
fată. Jocul prim și ultim, flăcăii
dansau numai cu aleasa inimii.
în pauzele dintre jocuri, flăcăii
în înţelegere cu fetele își aranjau
partenerele cu care să danseze jocurile următoare Toate dansurile,
în afară de horă și sârbă se executau numai pe perechi. Acest vechi
obicei pare că vorbește despre vechimea trecerii neamului nostru
la obștea familiară și despre rolul
familiei în nemurirea neamului
românesc.
Intrarea unei fete pentru prima
oară în horă era un eveniment
însemnat în viaţa ei și a familiei
sale. Intrarea se făcea la o sărbătoare mai însemnată și pentru ea
se pregătea cu haine noi. Introducerea în horă o făcea, dacă nu
avea un iubit, un flăcău rudă sau
vecin. Cu acesta dansa primul joc
și el se interesa ca noua introdusă
în horă să aibă partener pentru
jocurile următoare ale zilei.
La horă participau și tinerii căsătoriţi. Ei însă nu respectau orele de începere și de sfârșitul horei.
Veneau mai târziu la horă și se
înapoiau la casele lor înainte de
încheierea horei. Cei mai vârstnici participau la horă numai ca
paznici și ca spectatori.
Obiceiurile legate de desfășurarea horei erau păzite cu strășnicie.
Prin neînţelegerea rolului horei
în viaţa satului de către cei în
drept, hora și-a încheiat existenţa milenară în comuna noastră
după anii `60.
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Primăria vă informează

Vă informăm că instituțiile
școlare ale comunei au fost pregătite pentru sezonul rece, astfel
încât nu sunt probleme pentru
asigurarea condițiilor optime de
încălzire a sălilor de clase.
O altă problemă pe care o aducem în atenție este cea privind
curățenia de toamnă. La nivel administrativ avem în vedere o serie
de lucrări de curățenie specifice

sezonului, dar atragem atenția
cetățenilor că fiecare trebuie să-și
curețe de frunze sau crengi uscate șanțurile și perimetrele din fața
caselor. Trebuie realizate acțiuni
specifice de decolmatare ale
șanțurilor din fața caselor, acțiuni
caracteristice sezonului, astfel încât să fie preîntâmpinate posibilele inundații datorate ploilor.
Primăria Comunei Șeitin

Vorbe din bătrâni – Noemvrie
De plouă la începutul lui Brumar, săptămâna Crăciunului va ﬁ
geroasă. Brumar se potrivește cu mărțișor. Neaua multă de pe pomi
înseamnă muguri puțini de cu primăvară. Șoarecii de câmp de se
mai arată, iarna e departe. Oile au măsele de ﬁer, dar rânză de lână.
Sursa: După calendarul pe 140 de ani, editat în anul 1947.
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Cei ami mici elevi ai școlii!
Ne îndreptăm privirea în acest număr al ziarului asupra celor mai mici
elevi ai școlii, respectiv elevii claselor
pregătitoare.
Pentru ei emoțiile începerii anului
școlar au fost cele mai mari, deoarece
au pășit pentru prima dată în atmosfera anilor de pregătire școlară, făcând
astfel trecerea de la grădiniță la școală.

Un pas important pentru fiecare, un
pas pentru viitorul lor.
Ne-am adresat fiecărui elev, cu întrebarea ” ce meserie ar dori să urmeze în viitor?”, nu de alta, dar suntem
convinși că peste ani, când vor revedea aceste pagini, își vor aduce cu
nostalgie și bucurie aminte de acești
frumoși ani ai copilăriei.
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Elevii clasei pregătitoare A,
prof. Bulz Alexandra

Costea Cosmin
pompier

Covaci Gabriel
cavaler

Crudu Ianis
parasutist

Culică Elias
sofer

Drăgoi Cristina
vanzatoare

Mărcuș Patricia
doctor veterinar

Martinescu Denisa Miulescu Emanuela
doctorita
cantareata

Șerban Natalia
printesa

Elevii clasei pregătitoare B, prof. Florea Luiza
Șerban Roxana
cantareata

Bachmann Alexia Buibaș Alexandru
doctorita
politist

Covaci Karina
politista

Drîglă Marissa
vanzatoare

Iovan Bianca
actrita
FOAIA DĂ ȘEITIN

Tomoioagă Tabita
pictorita

Colac Denis
politist

Fușteag Debora
cantareata
Moțiu Kevin
jandarm

Luminoso
Alessandro
jandarm

Sucigan Andrei
fotbalist

Maxa Andreea
doctorita

Rostașiu Lucica
doctorita

Dorim să menționăm faptul că vă
prezentăm elevii claselor pregătitoare
de la școala din Șeitin care au fost în
clasă la momentul când am realizat
pozele de mai sus. Dacă au fost unii
elevi absenți în acel moment, nu am

Stancs Sebastiana Tomoioagă Bogdan
doctorita
politist
putut să-i surprindem în imagini, noi
le dorim însă tuturor un an școlar
presărat doar cu rezultate bune la
învățătură, un an școlar plin de bucuria de a învăța și a acumula cât mai
multe cunoștințe.

FOAIA DĂ ȘEITIN

De vorbă cu consilierii locali
Continuăm să aflăm părerile consilierilor locali, de această dată
stând de vorbă cu domnul consilier
Cristian Popa, căruia îi mulțumim
pentru amabiliatea de a ne răspunde câtorva întrebări prvind activitate de consilier local.
Spuneți-ne vă rugăm pentru început, ce partid reprezentați și cum
priviți munca de consilier local?
Sunt la primul mandat de consilier local, am candidat din partea partidului Prodemo, dar acum
sunt independent. Mi-am luat
foarte în serios această poziție
pe care mi-au acordat-o cetățenii
prin votul lor și mă implic activ
în promovarea proiectelor benefice pentru șeitineni. Munca de
consilier local înseamnă în primul rînd o mare obligație față de
cetățeni și prin activitatea mea
încerc să nu-i dezamăgesc, luând
în calcul de fiecare dată interesul
șeitinenilor.
Care sunt relațiile în interiorul
Consiliului Local Șeitin?
Consider că relațiile din interiorul Consiliului Local sunt bune,
mai ales în comparație cu ceea ce
se aude pe la alte consilii locale.
Sigur că au loc și discuții contradictorii pentru că avem în consiliu și reprezentanți ai unor partide
politice diferite, dar există o majoritate covârșitoare care susține
proiectele și inițiativele primarului, ceea ce este spre beneficiul

comunei. Reușim astfel să trecem
proiectele necesare modernizării
Șeitinului, proiecte care se și văd
prin modul corect de administratre al comunei. Faptul că majoritatea consilierilor urmărește binele comunei permite derularea de
investiții în Șeitin și promovarea
proiectelor deschise spre modernizare.
Care este relația Consiliului
Local Șeitin cu primarul Mircea
Totorean?
Una excelentă, bazată pe profesionalism și respect. Avem în
domnul Mircea Totorean primarul de care Șeitinul avea nevoie!
Un primar care a demonstrat prin
tot ce a făcut că este dedicat scopului dezvoltării comunei, promovează o administrare transparentă, un primar care a venit
în fața Consiliului Local doar cu
proiecte de interes pentru comună și care ne-a consultat mereu cu
privire la fiecare pas făcut în actul
administrativ.
Din punctul meu de vedere
domnul primar Mircea Totorean este implicat sută la sută în
realizarea celor mai importante
proiecte pentru comună. Cum
este și normal, Consiliul Local îl
susține din toate punctele vedere.
Avem un interes comun, acela de
a dezvolta Șeitinul. Sigur că există
și consilieri care nu sunt de acord
cu măsurile ce trebuiesc luate,
dar pentru că majoritatea decide,
avem noroc că putem realiza tot
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Unul din jocurile tradiţionale care s-a păstrat
până astăzi este „Călușarii”, joc ce
a avut o importantă pondere nu
numai în subzona etnofolclorică
a Văii Mureșului.
Datorită înaltei înţelegeri al lui
loan Marcu poreclit Oaca, născut
în 1890, fost conducător al tarafului din localitate am reușit în 1974
să înregistrăm melodiile care s-au
cântat la hore, nuntiși la alte ocazii, iar prin marea bunăvoinţa a
iui Lazăr Noghiu și ale fiilor lui
Corneliu, laroslav, Vladimir, toţi
profesori de muzică, ele au fost
așezate pe note muzicale.
Tradiţii, datini și obiceiuri
Câteva spicuiri din înţelepciunea umaniștilor:
1. Despre TRADIŢIE: este izvorul oricărei istorii (Fr. Schiller);
este istoria savantă a lumii scrisă de neștiutorii de carte (Tudor
Mușatescu); este norma care domină și conduce o naţiune în toate actele sale (Petre Comarnescu);
FOAIA DĂ ȘEITIN

este izvorul culturii naţionale
(Petre Comarnescu); trebuie să
fie osatura unui popor (Octavian Goga); este o forţă complexă și
controversată (Eugen Lovinescu);
este LUMINA ce o împrăștie în
ÎNTUNERIC
PUTREGAIUL
(Lucian Blaga)
2. Despre DATINĂ: este drumul
cel mare al societăţiilor, al cărui
parapet e legea ce oprește de a cădea pe cei nedrepţi și slabi (Nicolae lorga)
3. Despre OBICEI: este regele
Lumii, la zei ca și la muritori (Pindar); este a doua natură (Cicero);
este enormul volan de antrenare
al societăţii; cel mai preţios agent
al său de conservare (W. James);
este normă socială (Petre Andrei).
Limba, portul, tradiţiile, datinile și obiceiurile au fost influenţate de oameni veniţi aici, în valea
Mureșului, din centrul Transilvaniei. Oamenii locului au preluat
de la ei unele datini și obiceiuri
referitoare la momentele princi-
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Domnul Cristian Popa

ceea ce ne propunem, fără a exista
impedimente.
Care credeți că sunt cele mai
importante proiecte pentru comuna Șeitin?
În primul rând sunt fericit pentru că s-au dat în folosință parcul
renovat și terenul de sport sintetic. Sper ca într-un viitor scurt să
realizăm și capela, care consider
că este de un mare folos pentru
comunitate. Pentru că în acest
moment eu antrenez echipa de
fotbal a comunei Șeitin, susțin
ideea de creare a unei echipe de
juniori, care să vină din urmă,
pentru că altfel, în câțiva ani
tradiția fotbalului în comună nu
va mai avea continuitate. Reabilitarea infrastructurii în ceea ce
priveste canalizarea și pe urmă
asfaltarea tuturor străzilor din
comună reprezintă de asemenea
un proiect de viitor important
pentru Șeitin. Derularea unor lucrări de pavare a trotuarelor de
pe strada principală sunt iarăși
binevenite. Ar fi benefică și o pis-

tă pentru bicicliști. Bineînțeles,
toate acestea presupun investiții
solide și deocamdată ne limităm
la bugetul de care dispunem, dar
pe viitor vom încerca promovarea unor proiecte care să includă
asemenea investiții. Totul depinde de realitățile economice din
comună, precum și de evoluția
bugetului local, deoarece inclusiv
accesarea unor fonduri europene
presupune asigurarea unor surse
financiare de cofinanțare, ceea ce
grevează bugetul propriu al comunei.
Vă gândiți la un viitor mandat
de consilier local?
Da, mă gândesc și la un viitor
mandat de consilier dar încă nu
știu din partea cărui partid voi
candida. Mai sunt doi ani până
la viitoarele alegeri locale și până
atunci mai este mult de muncă.
Aveți un mesaj pentru cetățenii
comunei Șeitin?
Pentru că suntem în pragul alegerilor prezidențiale doresc să
fac un apel către cetățenii comunei Șeitin, să meargă la vot și să
nu se lase influențați de diferitele tentații care apar în campania electorală. A vota înseamnă
democrație, înseamnă un drept
fundamental al fiecărui cetățen,
un drept care trebuie apreciat
la adevărata sa valoare, căci dealungul timpului au murit oameni pentru ca astăzi să avem
acest drept-acela de a putea alege
liber, de a vota!

Spicuiri din monografia comunei”‚Șeitin, o așezare milenară
românească de pe Mureșul Inferior” - lucrare scrisă
de Ștefan Costea, prof. Dumitru D. Costea și domnul Ștefan Costea!
pale ale vieţii omenești: nașterea,
căsătoria și moartea.
Nașterea - La nașterea unui copil
în familie se practica ceremonia
tradiţională a recunoașterii paternităţii. Imediat după naștere, copilul era învelit sumar în scutece
și așezat sub masă, după ușă sau
afară. Apoi, era chemat tatăl copilului și ceilalţi membrii ai familiei. în faţa celor prezenţi, tatăl copilului îl ridica din locul unde se
afla și i-l preda mamei care, după
acest act solemn, îl alăpta. Prin
acest ceremonial simplu tatăl își
recunoștea copilul și îl introducea
în familia lui. Apoi, urmau urările
și darurile.
Femeia care a asistat la naștere
lua copilul și îl închina la o icoană, așezată pe peretele de la răsărit, numind copilul ION, dacă era
băiat, sau IOANA dacă era fetiţă.
Copilul purta acest nume până la
botez. După câteva zile nașa du-

cea copilul la biserică pentru a-l
boteza și îi punea numele pe care
îl purta toată viaţa, Tot atunci,
nașa își cinstea copilul cu o bucată de pânză de 2 m., pentru cămășuţă numită crușmă. Închinarea
noului născut la icoana din casă
și botezul erau obligatorii pentru
fiecare copil. În timpul leuziei, rudele apropiate, vecinii și prietenii
aduceau, pe rând, mâncare caldă
mamei noului născut; supă de găină cu tăiţei, came prăjită, compot
și tortă. Cu această ocazie vizitatorii cinstesc cu bani pe noul născut și spun: „De la noi puţin, de la
Dumnezeu mai mult!”.
În zilele noastre, ceremonia
recunoașterii paternităţii nu se
mai practică, dar botezul noului
născut este urmat de o masă copioasă, organizată de părinţii copilului. La această masă participă
nașii, rudele și prietenii care oferă
daruri copilului. >>> pag. 8
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Șeitineni gospodari!
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Golea Dorel și Corina

În acest număr al ziarului ne-am întâlnit cu o altă familie de oameni gospodari din Șeitin, care se ocupă cu legumicultura. Actvitatea dezvoltată de aceștia este legumicultura, fapt demonstrat și
prin solariile pe care le deține. solarii ce sunt pline cu legume de
sezon, rod al muncii și pasiunii șeitinenilor Golea Dorin și Corina. Îi
felicităm pentru ceea ce au realizat și vă prezentăm un scurt interviu cu cei doi gospodari.
Când și cum ați decis să începeți
activitatea în legumicultură?
Noi nu am avut nici o legătură
cu agricultura. În anul 1990 am
avut mulți prieteni care ne recomandau să ne facem un solar
pentru consum personal. La început am fost reticenți pentru că nu
ne pricepeam în domeniul acesta. Totuși, într-un final am luat
hotărârea să construim două solarii. Produceam mai mult decât
puteam să consumăm și atunci
am mers cu produsele la piață. În
scurt timp am realizat că putem
câștiga bani din această afacere
și încetul cu încetul am mai construit noi solarii. Astfel am ajuns
ca astăzi să avem 8 solarii.
Cine vă ajută în activitatea
dumneavoastră?
După cum v-am relatat, în
anul1990 am început singuri activitatea aceasta și tot astfel am

și continuat. Nu am avut nevoie niciodată de ajutor pentru că
suprafața de pământ pe care o
cultivăm nu este foarte mare.
Când copiii noștri încă erau acasă ne mai ajutau și ei, dar acum fiecare a luat-o pe drumul lui și din
nou ne ocupăm doar noi doi
Așadar, nu avem nevoie de ajutoare și ne putem descurca la
plantarea, întreținerea și recoltarea produselor.
Ce legume cultivați în solarii?
În solarii, pe perioada verii cultivăm roșii și castraveți, iar afară
ardei, gogoșari, varză, conopidă.
Toamna cultivăm salată și spanac. În solarii, după ce se termină
perioada roșiilor și a castraveților,
mai cultivăm salată și ceapă verde.
Unde comercializați produsele
pe care le obțineți?
Ducem marfa în piețele din
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Căsătoria Pentru oamenii locului, căsătoria a
fost socotită ca actul principal al vieţii. De ea sunt legate multe obiceiuri
și a fost înconjurată de oamenii mai
în vârstă cu multă grijă. Căsătoria
a contribuit la constituirea familiei,
la consolidarea ei materială, la viitorul ei. De aceea, rolul principal în
căsătorie l-au avut părinţii mirilor.
Căsătoriile erau gândite de părinţi
cu mulţi ani înainte și, pentru a se
ajunge la realizarea ei, membrii celor două familii se cultivau reciproc,
făcându-și acte pe plac.
Căsătoria începea cu peţitul. Peţitul se făcea de o rudă sau de o
persoană de încredere trimisă la
familia fetei de familia feciorului
pe care o prezenta cât mai măiestrit, lăudându-i bunul renume și
bunăstarea gospodăriei. Dacă se
învoiau, se stabilea ziua și ora când
familia fetei urma să primească
peţitorii. La data stabilită, părinţii feciorului, împreună cu el și cu
una sau două rude apropiate se
duceau în casa familiei fetei unde

erau adunaţi părinţii fetei, cu fata
și câteva rude apropiate. După
câteva vorbe introductive începea discuţia, arătându-se zestrea
feciorului și zestrea fetei.
Se formulau pretenţii la fiecare
zestre și se stabilea suma de bani
pe care părinţii feciorului o ofereau
ca „bani pe masă”, cu ocazia peţitului fetei. Cu această sumă părinţii
fetei completau stafirul fetei. Dacă
se ajungea la o înţelegere, erau chemaţi cei doi tineri și întrebaţi dacă
se învoiesc și ei la căsătorie. Apoi,
dacă tinerii se învoiau, se stabileau
data nunţii și condiţiile organizării
ei. Obiceiul era ca fiecare familie să
organizeze nunta la casa lor, pentru rudele și cunoscuţii lor. Urma
omenitul peţitorilor cu mâncare
și băutură. Înţelegerea convenită
se numea „credinţă” și, uneori era
urmată de o petrecere, cu muzică
și dans. De la „credinţă” și până la
nuntă, feciorului i se spunea june
iar fetei, mireasă. În seara credinţei fata punea o floare artificială în
pălăria feciorului, iar acesta o purta

apropierea Șeitinului. Mergem la
Nădlac, la Pecica și în Șeitin. Nu
mergem în piețele care sunt mai
departe de Șeitin, cum ar fi Aradul, pentru că taxele care se percep acolo sunt mult mai mari.
Pentru noi nu merită să investim
atât de mult în abonamente pentru a avea loc de comercializare a
legumelor la Arad.
Vă gândiți la eventualitatea de
a vă extinde suprafața de pământ pe care o lucrați?
După cum vă spuneam,
suprafața de pământ pe care o
cultivăm acum este suficient de
mare pentru capacitatea noastră de a munci. Nu dorim să extindem afacerea pentru că asta
ar implica angajarea unui ajutor.

Pentu noi este suficient de mare
și câștigul iar în condițiile acestea nu se justifică o extindere a
suprafeței cultivate.
Ce ne puteți spune despre agricultura în solar?
Cultivarea legumelor în solar nu
este pentru toată lumea. Presupune multă muncă, promtitudine și
mult angajament. Vara trebuie să
fi prezent langă culturi pentru a
le îngriji și pentru a le culege la
timp. În perioadele reci, în fiecare
dimineața trebuie să fi lângă solarii pentru a face focul, pentru a
nu îngheța producția. Fără o implicare totală nu poți obține un
randament crescut și atunci afacerea merge în pierdere. Punem
la socoteala și semințele care trebuie sa fie de cea mai bună calitate. Este o muncă grea, solicitantă,
dar care aduce satisfacții pe măsură.
Ce mesaj ați dori să transmiteți
șeitinenilor?
Multă sănătate și spor în tot ce-și
propun să facă!
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până la căsătorie. Până la nuntă, în
casa fetei se desfășura o activitate
febrilă pentru pregătirea zestrei miresei. O ajutau prietenele și rudele.
De comun acord, junele și mireasa își alegeau 4 feciori (pălăscași) care urmau să invite la nuntă
familiile stabilite din sat sau din
satele învecinate. Ei se îmbrăcau
în haine curate, cu panglici roșii
și albastre la pălării și plecau pe
la casele oamenilor încălecând cai
frumoși, curaţi și împodobiţi cu
chilimuri, frâuri, ștergare și zurgălăi. Formula chemării era: „Aflăm
pe Dumnezeu cu dumneavoastră
de la.....(urmează numele familiei
care organiza nunta) care vă invită
la cununia fiilor lor, la un scaun de
odihnă, la un pahar de băutură, un
ceas ori două, până la nouă. De-or
fi zece, mai bine ne-om petrece!”.
Apoi, se oferea plosca invitatului
vizitat, care gusta din ea și mulţumea pentru invitaţia la nuntă.
Era ales apoi un grăitor numit
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„gudă” care prezenta darurile la
nuntă. Grăitorul era un om din
sat, un profesionist, care era dotat
cu simţul umorului, stârnea hazul
și veselia nuntașilor și stimula petrecerea tuturor.
Un rol principal îl aveau nănașul
cu nănașa numiţi „cumetri mari”,
ajutaţi de al doilea rând de nănași,
numiţi „tare sfat”.
Nunţile erau adevărate momente
de premieră pentru creaţiile folclorice. Se organizau unele producţii
ale genului dramatic ca: măgarul,
cerșetorul, mortul, care produceau
haz, veselie și voie bună. Nuntașii se
întreceau la dans, strigături și îmbrăcăminte Cu o mare iscusinţă oamenii împleteau clipele de bucurie
și de veselie, cu sobrietatea și seriozitatea, cu păstrarea bunului simţ,
cumpătarea și demnitatea omului
care se înfrânează în manifestări
jignitoare la adresa celor din jur și,
îndeosebi, în consumul cumpătat al
băuturilor alcoolice.

