
 

 

 

 

 

 

 

În numele Primăriei Comunei Ozun și al 

Consiliului Local Ozun vă urez un 

Paşte fericit alături de cei dragi. 

Învierea Domnului să vă aducă 

bucurie în suflet, iubire și speranță! 

                                  Primar 

                                 Bordás Enikő

Anul 2022 – anul realizărilor în  

Comuna Ozun 
De cum a început anul 2022, în Comuna Ozun s-a 

reluat activitatea la mai multe din lucrările în curs, 

care pe timpul iernii au fost oprite din cauza 

condițiilor climaterice nefavorabile executării 

acestora. Lucrările în curs sunt următoarele:  

- Modernizare drumuri de interes local în Comuna 

Ozun, proiect finanțat din sumele câștigate prin 

Programul Național de Dezvoltare Locală de la 

Guvernul României, investiție la care execuția 

lucrărilor s-a început încă din anul 2020. Prin 

această lucrare vor fi modernizate unele porțiuni 

de drumuri comunale și străzi din fiecare 

localitate al comunei. Unele dintre acestea sunt 

într-o stare mai avansată, altele mai puțin, dar 

conform contractului de execuție încheiat, în 

acest an trebuie finalizat întreaga lucrare. Să 

sperăm că criza financiară din ultima perioadă, 

datorită    creșterii   prețurilor     materialelor   de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*******************************************************************************************

Stimați cetățeni ai comunei Ozun! 

În urmă cu un an, am părăsit comuna mea dragă 

și locuitorii ei pentru a-mi pune experiența 

profesională în slujba oamenilor din întregul județ 

și pentru a ajuta administrațiile locale din județ. Nu 

a fost o decizie ușoară, dar acum, după un an, 

constat că am reușit să împletesc în activitatea mea 

de prefect atitudinea constructivă, lupta curajoasă 

și însușirea de a fi perseverent  pentru  dezvoltarea  

  socio-economică a județului. Nu a fost ușor și nu este 

ușor nici acum, dar ce poate fi mai nobil decât să 

lucrezi și să contribui prin acțiuni directe la 

îmbunătățirea vieții concetățenilor tăi. Ca 

întotdeauna, interesele colective ale cetățenilor se 

află în centrul deciziilor mele, dar într-o lumină 

diferită și la o scară mai largă. Din punct de vedere 

juridic, monitorizăm și sprijinim autoritățile locale, 

instituțiile deconcentrate și cele publice.  

 

      (se continuă pe pagina 4) 
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construcții și a combustibilului, nu va influența 

negativ derularea acestei  investiții. 

- Construirea și dotarea grădiniței de copii cu 

program prelungit în Comuna Ozun, sat Ozun, este 

un alt proiect început din anul 2021, finanțat din 

fonduri europene. Prin acest proiect se realizează 

construirea unei noi grădinițe cu o suprafață totală 

de 950 mp, lângă  parcul de agrement din Ozun. În 

această clădire vor fi 4 săli de grupe preșcolari, cu 

toate anexele corespunzătoare, și anume: birouri 

pentru cadrele didactice, sală de festivități, grupe 

sanitare, bucătărie pregătitoare, sală de masă, 

centrală termică etc. Grădinița de copii cu program 

prelungit este o necesitate a familiilor cu copii mici 

de pe toată raza Comunei Ozun. Sunt șanse reale 

ca, începând cu anul școlar 2023-2024, grădinița 

nouă să-și deschidă porțile pentru preșcolarii 

comunei. 

 
Construire grădinița de copii cu program 

prelungit din Ozun 
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Pe lângă aceste lucrări în continuare, în primele luni 

ale anului în curs am semnat alte contracte de 

execuție  pentru unele investiții noi, și anume: 

- Un proiect important pentru toate satele 

componente ale Comunei Ozun este investiția 

denumită Eficientizarea și modernizarea 

iluminatului public în Comuna Ozun, finanțat din 

fondul de mediu de la AFM. Această lucrare 

cuprinde schimbarea corpurilor de iluminat 

public în fiecare sat al comunei cu noi corpuri de 

iluminat tip LED. Lucrările de execuție au 

început în săptămâna mare a paștelui, iar toată 

investiția va fi finalizată în acest an.   

- În luna ianuarie al acestui an am semnat 

contractul de lucrare cu executantul SC Valdek 

Impex SRL, pentru investiția  Modernizare drum 

comunal DC16 Km 0+000 - 6+800, Ozun (DJ 

103B) – Măgheruş (DC 26), comuna Ozun, 

judeţul Covasna – proiect finanțat de Guvernul 

României prin PNDL –, la această dată execuția 

lucrărilor este în curs. 

- În luna februarie am contractat execuția lucrării 

Reabilitarea căminului cultural Lisnău, finanțat 

din fonduri europene. 

- Tot în acest an, în luna martie, am dat ordinul de 

începere pentru execuția lucrărilor la proiectul 

Modernizare drum comunal DC16A intre DN11 

(Sântionlunca)- DC16, comuna Ozun, judeţul 

Covasna, proiect care cuprinde și construirea 

unui pod peste Râul Negru din localitatea 

Sântionlunca - proiect finanțat tot de Guvernul 

României prin PNDL. Această lucrare este 

executată de o asociere de firme constructoare de 

drumuri din Bacău. 

- Am început execuția lucrării Reabilitarea 

clădirii școlii din localitatea Bicfalău – proiect 

finanțat de Guvernul României prin PNDL. 

Toate aceste lucrări în curs au greutățile și 

problemele specifice în derularea lor, fiecare proiect 

necesită o atenție maximă și multă muncă din partea 

noastră. Ne bucură faptul că, comuna noastră este din 

nou un mare Șantier în lucru, care după neplăcerile 

cauzate de aceste lucrări în derulare, o să aibă o 

imagine nouă, curată și modernizată. Cu această 

ocazie doresc să mulțumesc locuitorilor comunei 

pentru răbdarea de care dau dovadă în fața 

neplăcerilor cauzate cu aceste lucrări. Știu, că uneori 

este greu de suportat, dar din păcate, ca să obținem 

rezultate, este necesar să facem unele eforturi, atât 

noi cât și comunitatea. Să ne bucure gândul, că după 

fiecare lucrare terminată, urmează rezultatele muncii 

depuse, iar noi sperăm, că aceste rezultate vor fi  

 

 

pozitive în viața social-economică al locuitorilor 

Comunei Ozun. 

În legătură cu proiectul intitulat Înființarea 

rețelei inteligente de distribuție de gaze naturale, 

branșamente și alimentare cu gaze naturale, 

Comuna Ozun, județul Covasna, pot să relatez faptul 

că, facem mari eforturi pentru a putea finaliza acest 

proiect cu succes, cu toate problemele birocratice și 

dificultățile care au apărut în procesul de derulare. 

Acest proiect cuprinde realizarea sistemului de gaze 

naturale în cinci sate ale Comunei Ozun, în Ozun, 

Sântionlunca, Lisnău, Bicfalău și în Lunca Ozunului. 

Am semnat contractul de finanțare din fonduri 

europene în cursul lunii mai 2021. Pentru realizarea 

acestui proiect a fost necesar modificarea studiului 

de fezabilitate în sensul modificării traseului 

conductei de gaz proiectat inițial.  Astfel a trebuit să 

facem un schimb de teren al Comunei Ozun cu un alt 

teren din extravilanul Comunei Ilieni, unde o să fie 

construită stația de reglare și montaj al acestei rețele.  

Toate aceste proceduri au necesitat pierderi de timp 

inutile și neprevăzute inițial, dar acum suntem în faza 

în care așteptăm aprobarea de către finanțator a 

modificărilor efectuate, după care vom putea iniția 

achiziția proiectării tehnice și a execuției lucrării.  

Este un fapt cunoscut că, durata de implementare 

a unui proiect poate să dureze uneori cinci-șapte ani, 

începând cu primul studiu efectuat, depunerea cererii 

de finanțare, obținerea finanțării, semnarea unui 

contract de finanțare, după care urmează licitațiile 

pentru proiectare și execuție lucrare. Acestea în cel 

mai bun caz, sunt realizate în termen de doi – trei ani 

de la începere. Numai după aceste proceduri 

premergătoare pot fi observate de către cetățeni 

primele semne ale unei noi construcții, reabilitări de 

drumuri sau clădiri. Chiar și atunci sunt unele lucrări 

a căror execuție se efectuează pe parcursul a mai 

multor ani, uneori în funcție de finanțarea 

contractată, din cauza unor probleme apărute în 

cursul lucrărilor sau pur și simplu datorită 

complexității lucrărilor de executat. La toate aceste 

probleme normale, se mai adaugă și greutățile 

cauzate de pandemia din anii 2020-2021, la care în 

acest an s-au mai adăugat și majorările de prețuri pe 

piața mondială privind materialele de construcții și 

combustibili. Toate acestea pot să pună piedici în 

derularea contractelor de execuție a lucrărilor 

începute și termenele de finalizare ale acestora. Dar, 

totuși sperăm, ca să putem trece peste aceste greutăți 

și să putem să ducem la bun sfârșit toate proiectele 

noastre. 

                               (se continuă pe pagina 3) 
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 Sperăm ca anul 2022 să fie anul realizărilor în 

viața Comunei Ozun, dat fiind faptul că momentan 

sunt în derulare șapte proiecte simultan, la care sunt 

efectiv lucrările în curs de execuție. La acestea se 

adaugă celelalte proiecte aflate în diferite faze, 

proiectul cu gaze naturale, construire casă mortuară 

în Lisnău, cele trei proiecte depuse în anul 2021 la 

Programul Anghel Saligny, și anume Extinderea 

rețelei de apă potabilă și a sistemului de canalizare 

în Comuna Ozun, județul Covasna, Modernizare  

drumuri de interes local în comuna Ozun – Etapa II 

și Modernizare drumuri de interes local în comuna 

Ozun – Etapa III, și Reabilitarea clădirii fostului 

sfat popular Lisnău. Niciodată nu am avut până 

acum atât de multe proiecte în derulare în același 

timp. Aceste finanțări obținute de fostul primar al 

Comunei Ozun, domnul Dr. Ráduly István și lăsate 

ca sarcini de realizat, este de datoria noastră, al 

colectivului de muncă din cadrul Primăriei și al 

Consiliului Local Ozun, și personal subsemnatei, ca 

primar al Comunei Ozun, să le realizăm. 

Considerăm că, este obligația noastră să 

depunem toate eforturile pentru a realiza aceste 

lucrări cu cele mai bune rezultate și a le finaliza cu 

succes. 

       Primul proiect pe care l-am finalizat cu succes 

este investiția Restaurarea și conservarea 

Conacului Pünkösti din Ozun,  care a fost finanțat 

din fonduri europene. Am recepționat execuția 

lucrărilor de restaurare și achiziția tuturor dotărilor 

necesare în anul 2021, iar în cursul acestui an cu 

forțe proprii ale angajaților primăriei am terminat în 

totalitate reconstruirea împrejmuirii conacului 

respectiv amenajarea curții și crearea unui mic parc. 

Această clădire conform hotărârii consiliului local, 

este dat în folosință asociațiilor culturale din 

localitatea Ozun, și anume Asociației Atlantisz, 

Asociației Tinerilor IMUK și Asociației 

Pensionarilor din Ozun. Aceste organizații non-

profit utilizează spațiile primite în scopuri culturale, 

și anume pentru repetiții, întâlniri cu diverse ocazii, 

păstrarea tradițiilor respectiv realizarea unor 

spectacole la care vor putea participa și cetățenii 

comunei. Inaugurarea festivă al acestei clădiri va 

avea loc cu ocazia Zilelor Comunei Ozun, 

manifestare culturală pe care dorim să organizăm 

anul acesta după doi ani de lipsă. 

       

 

Conacul Pünkösti din Ozun 

         Fiecare an nou, reprezintă și un început, iar 

anul 2022 reprezintă un nou început din mai 

multe puncte de vedere. Pe plan mondial, după 

doi ani de chibzuință cu virusul Covid19, într-o 

oarecare măsură s-a terminat pandemia, dar 

aproape în același timp a început un război în 

imediata apropiere a țării noastre. Acestea 

influențează și viața noastră personală de zi de zi, 

de văzut prețurile la energie și combustibili, la 

alimente și la materiale de construcții, dar și 

dezvoltarea economico-socială a comunității 

noastre. Sperăm să se îndrepte lucrurile cât mai 

urgent și să fie pace în loc de război, deoarece 

este inadmisibil ca în secolul douăzecișiunu să 

existe un astfel de coșmar. 

        Cu aceste gânduri doresc ca primăvara care 

abia a început să ne aducă tuturor reînnoire și 

pace în lumea mare. Iar cu ocazia sărbătorilor 

pascale doresc tuturor locuitorilor Comunei 

Ozun multă sănătate, putere de muncă și iubire 

alături de cei dragi! 

Învierea Domnului să vă aducă bucurie în 

suflet, iubire și speranță! 

 

Bordás Enikő 

Primarul Comunei Ozun 

 

 
 

 

Cronica de Ozun   DIN VIAȚA COMUNEI  Aprilie 2022   3. 



             

  

 În ultimul an, Prefectura Covasna a căpătat o 

reputație sensibil mai bună, deoarece a devenit clar 

pentru toată lumea că cel mai important rol al 

instituției este acela de a sprijini conduita respectării 

legii. Scopul nu este acela de a contesta deciziile 

organelor administrative locale, ci de a contribui la 

pregătirea acestora și de a evita astfel problemele 

ulterioare de interpretare a legii.  

Am pus accentul pe asigurarea faptului că 

activitățile instituțiilor publice și descentralizate se 

concentrează în primul rând pe satisfacerea nevoilor 

cetățenilor. Am menținut pacea socială în județ. 

Împreună cu Consiliul Județean, am propus mai 

multe proiecte de hotărâri de guvern, oferind unui 

număr de comune din județul Covasna (printre care 

și Ozun) milioane de lei. 

Consider că, este important ca în cadrul 

financiar multianual (2021-2027) al Uniunii 

Europene, în care există oportunități semnificative, 

primăriile din județul Covasna să poate atrage cât 

mai mulți bani pentru diverse investiții la nivel 

local. În ultimii ani, primăria din Ozun a dovedit că 

acest lucru este posibil, câștigând peste 30 de 

proiecte în valoare de aproximativ 27 de milioane de 

euro. Cu toate acestea, trebuie remarcat faptul că 

poate dura între patru și șase ani pentru a transforma 

un proiect câștigat într-o realitate palpabilă. Unele 

dintre proiecte au fost deja implementate, pe când 

altele fie că sunt în curs de realizare (asfaltarea 

străzilor), fie că urmează să fie începute.  

         Toate acestea reflectă munca consecventă și 

competentă a primarului Bordás Enikő și a echipei 

sale, deoarece știm că modernizarea vechiului 

căminului cultural din Lisnău, modernizarea școlii 

din Bicfalău și construirea grădiniței din Ozun sunt 

deja în curs de desfășurare. De asemenea, în curând 

se va construi un pod de beton în Sântionlunca și se  

 

va asfalta strada Morii din aceeași localitate. 

În paralel cu vechile proiecte, doamna primar 

pregătește noi planuri care urmează să fie 

implementate în această perioadă financiară a 

UE.  

Acest lucru arată că atitudinea primăriei din 

Ozun continuă să fie exemplară și că în 

activitatea desfășurată, pe primul loc, se află 

interesele populației. Doresc întregii echipe 

putere de muncă și succes.  

        Stimați cetățeni! 

      Înaintea sărbătoririi învierii Domnului, le 

doresc tuturor locuitorilor comunei Ozun multă 

sănătate, armonie și dragoste în familie și un 

Paște fericit!    

 

Cu stimă, 

           Dr. Ráduly István 

       Prefectul județului Covasna 
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,, Printre flori și-n mare iarba,/ Patima fără păcate/ 

Ne răstoarnă-n infinit./Cu rumoare și ardoare…/ 

Înc-o dată, iară și iară/A iubi e primăvară,, 

Lucian Blaga 

 

Primăvara este anotimpul care ar trebui să fie 

nelipsită pentru sufletul oricărui om, deoarece 

fiecare suflet are nevoie de lumină, de căldură care 

să-i aducă speranță.  

Am trecut peste o perioadă extrem de grea, o 

perioadă de pandemie și de online, care ne-e pus la 

încercare, ne-a cutremurat până în străfândul 

sufletului, atât pe părinți, pe copiii, dar și pe  

pedagogi, în general pe întreaga comunitate, 

întreaga omenire. O poetă britanică ne 

sensibilizează la un alt mod de a vedea, de a 

percepe lucrurile:  „Dacă nu ar fi fost iarnă, atunci 

nici primăvara nu ar fi atât de plăcută. Dacă nu 

am fi dat de greu, nu am aprecia prosperitatea.” 

Cuprinși de aceste gânduri și noi tindem să credem 

că această perioadă, deși ne-a adus greutăți, ne-a 

adus și motive de bucurie, de împlinire… 
Copiii noștri, pedagogii zi de zi pregătesc 

proiecte, activități. Școala noastră a fost cuprinsă 

în două proiecte Erasmus, astfel ne pregătim să 

primim în curând oaspeții din Spania, Turcia, 

Germania, Ungaria, în total 57 de persoane. 

Acești elevi, pedagogi, conducători de 

instituție vor petrece o săptămână în comunitatea, 

în școala noastră. Împreună vom avea programe 

educative, jocuri didactice, de recreere, excursii 

tematice, având ca scop o mai bună cunoaștere a 

culturilor, de sensibilizare, de acceptare a acestor 

diferențe între culturi.  

La rândul nostru și elevii școlii noastre care 

dețin rezultate foarte bune la învățătură și purtare, 

vor participa la mobilități în Turcia, Spania, 

Germania.  

Către drumul spre școală este o alee, cu 

copaci înfloriți, inspirăm mireasma trecutului dar 

și a renașterii, a speranței într-un viitor mai 

luminos pentru copii noștri. Urmează o perioadă în 

care credincioșii pot urma calea Căilor Crucii, care 

ne conduc pașii spre cel mare mister al credinței 

noastre creștine. Este un drum al patimilor,  este 

drumul care ne conduce către suflete mai curate, 

către un viitor mai luminos, către primăvara 

sufletelor.  

Vă doresc în numele tuturor pedagogilor, 

personalului de la Școala Gimnazială din Ozun un 

Paște fericit și binecuvântat !  

 

Director, 

Prof. Margit Szabó
******************************************************************************************

PAȘTELE – TRADIȚII ȘI OBICEIURI 

 

       Paștele este una din cele mai importante 

sărbători creștine, plină de tradiții și semnificații 

străvechi. Ziua de Sâmbăta Mare este o zi în care 

gospodinele trebuie să se trezească dis de 

dimineață, să pregătească după obicei, ouă roșii, 

pască, cozonaci, carne de miel. Pe masa de Paște 

se pun ouă roșii, obicei transmis din timpuri 

străvechi.                                                                         

       Una din legende spune că Maica Domnului 

ar fi pus un coș cu ouă sub crucea pe care  Iisus 

Hristos era răstignit. Sângele Mântuitorului, care 

a curs peste ouă le-a înroșit. Înroșirea și ciocnirea 

ouălor roșii este cel mai răspândit obicei creștin 

de Paște. Pasca este un preparat special pregătit 

pentru sărbătoarea de Paște. Mielul consumat 

sub  formă  de  friptură  sau  drob  este  simbolul 

 

Mântuitorului care a fost sacrificat pentru a salva 

omenirea. Iepurașul de Paște este cel care aduce 

ouă și cadouri în dimineața învierii Domnului.                 

       Cel mai cunoscut obicei de Paște în 

Transilvania este ,,stropitul”. În a doua zi de 

Paște, băieții merg la familiile unde există fete, le 

stropesc cu parfum. Se spune că fetele stropite cu 

parfum au  noroc tot anul. 

       Paștele este cea mai îndrăgită sărbătoare 

creștină iar tradițiile și obiceiurile acestei 

sărbători aduc multă bucurie, ajută la întregirea 

familiei.  Învierea Domnului aduce cu sine 

trezirea naturii la  viață și înnoirea sufletelor. 

Cadourile de Iepuraș sunt așteptate deopotrivă de 

cei mici și de cei mari. 

      Paște fericit!                                                                                         

                                                                                                                  

Prof. Dermișek Miroslav 
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Rugăciune pentru pacea sufletului și 

pentru lume 

 
Dobândește pacea și o mie de oameni se vor liniști 

în jurul tău! 

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, 

Cel ce ești izvorul vieții și al păcii în cer și pe 

pământ, revarsă harul păcii Tale în lume, în 

familiile și în inimile tuturor oamenilor și mai ales 

în inimile celor ce Te mărturisim pe Tine și ne 

închinăm Ție. Stinge neînțelegerile și războaiele 

dintre oameni, liniștește țara noastră și lumea 

întreagă, mângăie inimile întristate. Dă ajutorul Tău 

celor nedreptățiți, scoate-i din tot necazul și dă 

pacea Duhului Sfânt în inimile noastre. Suntem 

tulburați pentru că nu Te-am ascultat în Rai și nu Te 

ascultăm și nu împlinim voia Ta nici pe pământ. 

Suntem cuprinși de multe griji lumești, pentru că ne 

cheltuim zilele vieții fără pocăință și fără îndreptare. 

Îndurerați suntem fiindcă n-am făcut cele ce am 

făgăduit șa Sfântul Botez și conștiința ne mustră 

pentru timpul pierdut. Ajută-ne, Doamne, să punem 

început bun prin Duhul Tău Cel Sfânt! Ajută-ne, 

Mântuitorule bun să păzim cuvântul Evangheliei 

Tale, căci Tu ai zis: ”Pace vă las vouă, pacea Mea o 

dau vouă, nu precum dă lumea vă dau Eu” (Ioan 14, 

27). Ajută-ne Preasfinte Duhule, să începem o viață 

nouă de rugăciune, de smerenie,  

 

de înfrânare, de curățire și deslujire cu dragoste a 

semenilor noștri, ca să ajungem la liniștea 

simțurilor și la pacea inimii atât de dorită, dar cu 

anevoie de dobândit. Dăruiește-ne pacea Ta care 

covârșește toată mintea, ca să ne bucurăm de viață, 

să nu ne plângem în suferință și să nu ne temem de 

moarte. Cu ajutorul Tău cel atotputernic să biruim 

ispitele diavolului și să dobândim de la Tine tăria 

statorniciei în bine și în virtute. Pentru că în inima 

în care odihnești Tu, Doamne, nu mai este frică, nici 

neorânduială, ci mângâierea Duhului Sfânt și viață 

fără de moarte, de care învrednicește-ne pe toți. Că 

Tu ești izvorul păcii, al înțelegerii și al îndurărilor 

și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului 

Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.  

 

Preot  

Gurzău Emilian Laurențiu 

 

 
 

******************************************************************************************

Tradiții de Paște 
 

Atracția principală a oricărei mese de Paște 

sunt ouăle vopsite. De aceea unul dintre cele mai 

așteptate momente în pregătirile pentru această 

sărbătoare este vopsitul ouălor. 

În tradiția românească ouăle de Paște sunt adunate 

din cuibar în miercurea din a patra săptămână a 

Postului Mare, numită și ,,miercurea Paresimilor”. 

Ele se înroșesc în joia din săptămâna patimilor, 

adică în Joia Mare. 

Pe masa oricărui creștin român, care ține la 

tradiție se vor afla ouăle colorate simplu în roșu. 

Una din legendele creștine relatează că Maica 

Domnului care venise să-și plângă fiul răstignit a 

așezat un coș cu ouă lângă cruce și acestea s-au 

înroșit de la sângele care picura din rănile lui Iisus. 

În tradiția populară românească ouăle roșii sunt  

 

 

 

considerate păzitorii casei. De asemenea, oamenii 

cred ca ouăle roșii duse la biserică și sfințite, dacă 

sunt îngropate într-o gospodărie, aceasta e ferită de 

grindină și piatră. Tot o tradiție este și aceea că, în 

dimineața din duminica Paștelui, să-și spele fața cu 

apă neîncepută în care pun un ou roșu și un ban de 

argint, având credința că astfel vor fi tot anul 

frumoși și sănătoși ca un ou roșu și curați precum 

argintul . După consumarea ouălor, cojile roșii sunt 

păstrate pentru a fi puse în brazde, la arat, crezându-

se că astfel pământul va da rod bun. Ouăle de Paște  

pot fi de diferite culori: de la roșu, galben, 

portocaliu, verde, albastru până la negru. Ouăle 

negre se fac în amintirea celor care au murit și sunt 

ciocnite în numele lor. 

Vopsirea ouălor de Paște s-a transformat dintr-

o simplă tradiție într-o adevărată artă. 

               (se continuă pe pagina 7) 
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De la rețetele naturale tradiționale, cu foi 

de ceapă și frunzulițe de decor, la ouăle 

încondeiate, până la cele mai elegante și sofisticate 

modele, personalizate cu decorațiuni, elemente 

grafice și diferite accesorii.  

În zilele noastre se folosesc tehnici inedite de 

decorare a ouălor, cum ar fi: îmbrăcarea în confetti, 

încondeierea cu ojă, decorarea cu strasuri și 

mărgeluțe, îmbrăcarea în ziar și folie de ambalat 

cadouri, desene cu markere sidefate, pictarea cu 

acuarele, tehnica șervețelului, folosirea de 

autocolante. În puține zone din tară s-a păstrat 

tradiția colorării ouălor cu vopsele vegetale, 

obținute din plante precum măceș-roșu, frunze de 

nuc – verde, ceapă-portocaliu, mălin -galben. 

Marea majoritate a artiștilor folosesc vopsele 

sintetice.  

Decorarea ouălor este extrem de variată 

cuprinzând simboluri geometrice, vegetale, 

animale, antropromorfe, religioase, dar și linii, 

spirale care au diferite semnificații. De Paște, la 

românii, există obiceiul ciocnirii ouălor. Se 

ciocnesc numai ouă roșii, după un anumit 

ceremonial, care în comunitățile rurale se păstrează 

fără abatere. Primul care ciocnește este cel mai 

vârstnic bărbat sau o persoană mai în vârstă. Ouăle, 

în prima zi de Paște, se ciocnesc cap cu cap. Cel 

care ciocnește primul rostește formula ,,Hristos a 

Înviat!’’ la care i se răspunde ,,Adevărat a 

Înviat!’’.  

Nimic nu mângâie mai blând sufletul omului 

decât adevărul Învierii și Lumina credinței.  

Sfintele Sărbători de Paște să vă aducă liniște și 

prosperitate! 

Prof. Înv. Penciu Daniela 

****************************************************************************************** 

În curând va avea loc ceremonia de inaugurare a conacului Pünkösti din Ozun. Modernizarea clădirii a fost 

începută în anul 2019 și s-a finalizat la sfârșitul anului 2021. 

Conacul este în proprietatea Comunei Ozun, datorită căruia a fost renovat din fonduri UE, proiect câștigat 

în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală. Valoarea totală a lucrării a fost de 2,95 milioane lei, 

iar partea neeligibilă care îi revine comunei a fost de 702 mii lei. Conacul va fi sediul mai multor ONG-uri 

din Ozun pentru a-și desfășura activitățile, precum și va funcționa ca o casă comunitară unde pot fi 

organizate diverse evenimente. 

Fiecare localitate din comuna Ozun va primi noi corpuri de iluminat moderne și eficiente. Contractul de 

construcție a fost semnat cu o firmă din Cluj-Napoca în prima jumătate a lunii aprilie. Această investiție va 

înlocui corpurile de iluminat public existente cu lămpi LED moderne. Proiectul este finanțat din Fondul 

pentru Mediu și va fi finalizat până la sfârșitul acestui an. 

În cadrul Proiectului Național de înregistrare a imobilelor în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară 

( CADASTRU GRATUIT), Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a semnat contractual 

subsecvent cu firma S.C.CAR Top Srl, cu sediul în Piatra Neamț. 

În cadrul acestui program toate imobilele situate pe raza comunei Ozun din extravilan și intravilan, 

inclusive terenurile cu vegetație forestieră  vor fi înregistrate în cartea funciară gratuit. Firma a început deja 

lucrările, au fost efectuate măsurători prin metoda fotogrammetrică aeriană cu utilizarea  dronelor, și în 

paralel la sediul Primăriei a fost demarată acțiunea de colectare a documentelor necesare înregistrării în 

cartea funciară.  

Așadar, dorim să atragem atenția stimaților rezidenți asupra faptului că, este foarte important ca 

toate actele doveditoare a dreptului de proprietate și actele de stare civilă a proprietarilor să fie depuse la 

sediul Primăriei, deoarece firma va finaliza lucrarea și în lipsa actelor. 

În vederea evitării aglomerației și a timpului de așteptare actele pot fi depuse la sediul Primăriei pe 

bază de programare, apelând la numărul de telefon: 0267-331002. 

Actele care atestă dreptul de proprietate sunt următoarele: extras de carte funciară, titlu de 

proprietate, acte autentice/notariale,  (contract de vânzare-cumpărare, certificat de moștenitor, acte de partaj, 

contracte de donație/întreținere, etc.) documente sub semnătură privată (acorduri semnate între persoane 

fizice), iar actele de stare civilă necesare sunt cartea de identitate și Certificatul de deces pentru proprietarii 

decedați. Documentele vor fi prezentate original, iar o copie a acestora se depune la sediul Primăriei într-un 

dosar plic.   –  Dankó Éva, Consilier compartimentul cadastru. 
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Ozun, în centrul construcției de 

drumuri din România 

 

 
 

București, 21 Aprilie, 2022 – TotalEnergies 

Marketing Romania este afiliata locală a 

TotalEnergies, o companie mondială de top, care 

operează multiple surse de energie, cu activități în 

130 de țări din întreaga lume. 

Compania franceză s-a alăturat comunității 

Ozun în anul 2014, după achiziția depozitului de 

bitum existent și reamenajarea completă a 

acestuia, cu o investiție de 5 milioane USD. 

Produsele sunt importate din mai multe țări din 

Europa, utilizând infrastructură rutieră și pe cea de 

căi ferate, urmând a fi comercializate și folosite ca 

principala componentă în construcția drumurilor. 

       TotalEnergies este unul dintre liderii de piață 

din România, detinând o cotă de aproape 20% și 

contribuind astfel la modernizarea infrastructurilor 

rutiere din țară. România având o mare ambiție în 

următorul deceniu, aceea de modernizare a 

infrastructurii de drumuri și de a construi 3.000 km 

de autostrăzi, locația centrală a depozitului de 

bitum pune comuna Ozun în centrul construcției 

de drumuri din România. Astăzi, instalația 

automatizată de la Ozun oferă locuri de muncă 

pentru 15 persoane, majoritatea din localitate. 

      „Suntem foarte mândri de operațiunile noastre, 

nu numai pentru că deținem unul dintre cele mai 

moderne depozite de bitum din România, ci și 

pentru că un sondaj de opinie recent, privind 

satisfacția a arătat că 94% dintre clienții noștri 

acest succes” spune Alexandru Matei, Manag 

consideră performanța noastră generală 

excelentă. Echipa mea din Ozun a contribuit la 

acest success” spune Alexandru Matei, Manager 

Depozit Bitum. Și, desigur, fiind parte a unei 

comunități, responsabilitatea noastră este să fim 

implicați în activitățile sociale ale comunei. Iată de 

ce suntem mândri să ne implicăm în cât mai multe 

proiecte din Ozun și din județul Covasna. Cel mai 

recent, am susținut activitățile culturale ale 

Asociației Persoanelor Vârstnice și Tinerilor din 

Ozun, dar și pe cele ale detașamentelor de 

pompieri ISU Covasna și Ozun, fără să uităm de 

școala din Ozun, printre alte câteva proiecte. 

Cu ocazia sărbătorilor de Paște, 

TotalEnergies a cooperat cu Asociația a Tinerilor 

din Sântionlunca pentru a organiza un minunat 

spectacol de dans și teatru, la care au fost prezenți 

câteva sute de invitați.  

„Ca francez, sunt atât de încântat să am onoarea 

să fac parte din toate aceste proiecte și să descopăr 

minunata ospitalitate și vasta cultură a județului 

Covasna! 

Angajamentul Companiei noastre privind 

educația, protecția mediului și siguranța rutieră 

sunt cheie în dezvoltarea noastră alături de părțile 

interesate ca partener social responsabil”, spune 

Didier Grimault, Managing Director 

TotalEnergies Marketing Romania.  

Cu ocazia Sărbătorilor de Paște, echipa 

TotalEnergies Marketing Romania își îndreapta 

gândurile către locuitorii comunei Ozun și le 

urează ca miracolul Învierii să le lumineze viața cu 

sănătate, fericire și bucurii. Paște fericit ! 
****************************************** 
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