
 

 

 

 

 
 

 

 

În această perioadă de dinaintea crăciunului, 

suntem toți într-o stare de nerăbdare, copii și adulți 

așteptăm ceva miraculos. Știm că se apropie ceva frumos 

și divin, iar aceasta nu este altceva decât miracolul 

Crăciunului. Însă în unele cazuri, nu este de ajuns doar 

să fim cuminți și să așteptăm acea minune, este necesar 

să contribuim noi înșine la realizarea acelui lucru mult 

așteptat. 

 Apropiindu-ne de sfârșitul anului, facem un bilanț 

verificând dacă am reușit să implementăm planurile de 

amploare pe care ni le-am propus la începutul anului, dacă 

avem rezultate și, dacă da, în ce măsură am urmat direcția 

pe care ne-am stabilit-o. Desigur, ne dorim ca munca 

noastră să fie eficientă, ca realizările să fie vizibile pentru 

toată lumea și să beneficieze de acestea întreaga 

comunitate. Anul 2022 a fost un an foarte încărcat din 

punct de vedere al lucrărilor și al investițiilor, în toate cele 

șapte sate ale Comunei Ozun am avut investiții în curs.    

Am asfaltat drumuri și străzi, am creat șanțuri de scurgere 

a apelor pluviale, am modernizat clădiri publice, am 

început construcții  noi,  am  montat  corpuri  de iluminat 

public moderne, economice și totodată am realizat noi 

studii de fezabilitate pentru investiții noi. 

 

 

 

 

Zilele acestea m-a întrebat o ziaristă, care este 

cea mai importantă realizare a noastră din anul 2022, 

respectiv obiectivul principal pentru anul viitor 

2023? 

Dacă mă gândesc la reușita anului 2022, nu pot 

să mă limitez la o singură realizare importantă, 

trebuie să vorbesc despre mai multe lucrări pe care 

am reușit să le începem în acest an, ori pe care le-am 

continuat, acestea fiind deja în derulare. Am realizat 

asfaltări de drumuri, construire de clădiri publice noi, 

renovarea celor existente precum și dezvoltarea vieții 

social-culturale al comunității noastre. 

Cel mai important este modernizarea 

infrastructurii rutiere din cadrul comunei, anul acesta 

în fiecare localitate am reușit să asfaltăm străzi sau 

porțiuni de drumuri comunale, lungimea acestora 

însumează în jur de șapte kilometri. La aceasta se 

adaugă asfaltarea drumului comunal DC16, de la 

Ozun spre satul Măgheruș, care are o lungime de 6,8 

kilometri, deci în total am asfaltat aproape 14 

kilometri de străzi și drumuri comunale. 

(continuare la pag. 7) 
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CRONICA DE OZUN 

MAMI 

Astăzi este despre tine! 

Tu ești totul pentru mine! 

Tu ești zâna din povești, 

Viața mea o luminezi. 

Tot ce știu și tot ce sunt, 

Ești drumul meu de început. 

Ești o mamă iubitoare, 

Pentru mine ca un soare. 
 

Dragă mami, te iubesc! 

Și vreau să te răsplătesc. 

Am lipit, am desenat, 

Cu drag am confecționat: 

O balerină în tablou, 

O felicitare drept cadou 

Și un buchet de floricele, 

Să te bucuri mult de ele. 

Mamă dragă, te iubesc! 

Szasz Anastasia Maria,  

clasa a IV-a A 
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Cel mai important eveniment al comunității 

românești din comuna Ozun, in anul 2022, a fost 

sfințirea Bisericii Ortodoxe din localitate.  

Lăcașul de cult este închinat Nașterii Maicii 

Domnului și a fost zidit în anii 1830 – 1832, prin 

evlavia și cu osteneala bunilor credincioși din Ozun 

și din localități învecinate. Biserica, în formă de navă 

cu turn la intrare, în stil maramureșean, a fost 

construită din piatră și cărămidă pe locul unei vechi 

biserici de lemn și a fost acoperită cu țiglă. Sfântul 

Altar are plafonul în formă de calotă cu arcade, iar 

catapeteasma este din zid. 

În perioada care a urmat, biserica a fost 

întreținută prin truda preoților slujitori și a 

credincioșilor, efectuându-se periodic lucrări de 

reparații, fiind pictată în stil bizantin, în tehnica 

fresco, în anul 1964 de către preotul Nicolae 

Plămădeală. În anul 1979 a fost sfințită pictura de 

către vrednicul de pomenire Înaltpresfințitul Părinte 

Nicolae Mladin, Mitropolitul Ardealului, în fruntea 

unui sobor de preoți și diaconi. Între anii 1998 – 

1999, cu binecuvântarea și sprijinul Presfințitului 

Părinte Ioan, Episcopul Covasnei și Harghita, cu 

osteneala preotului paroh Vasile Nedelea (1987 – 

2010) și a credincioșilor binefăcători s-au executat 

lucrări de reparații la acoperișul bisericii, la tâmplărie 

și la fațade. De asemenea în perioada 2011 – 2019, 

prin implicarea preoților care au păstorit această 

comunitate (pr. Florin Filaret Tălmăcian, pr. Teodor 

Florin Mocanu, pr. Mihai Șraer) s-au executat 

lucrăride reparații interioare, schimbarea dușumelei,  

 

 

 

înlocuirea țiglei de pe acoperiș, schimbarea 

ferestrelor și a instalației electrice, repictarea turnului 

de la intrare, împodobirea bisericii cu două 

policandre și cu mobilier bisericesc nou. 

Din anul 2019, cu binecuvântarea Presfințitului 

Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, 

preot administrator al Parohiei Ortodoxe Ozun este 

Preacucernicul Părinte Emilian Laurențiu Gurzău, 

care, cu sprijinul onoratei familii Drăgușin Emil și 

Mariana, împreună cu fiul Luca Emil, precum și a 

altor credincioși ctitori și binefăcători, a realizat 

montarea învelitorii din tablă zincată pe turn, 

recondiționarea întregii picturi a bisericii, refacerea 

integrală a Mesei Sfântului Altar, placarea acesteia 

cu marmură, dotarea cu cărți de cult, veșminte si vase 

liturgice noi. 

Aceste lucrări bineplacute lui Dumnezeu și 

drept credincioșilor ortodocși români din această 

parte de țară, cu părintească dragoste luându-le în 

seamă, Presfințitul Părinte Andrei, Episcopul 

Covasnei și Harghitei, a sfințit această biserică în 

data de 11 septembrie 2022, Duminica dinaintea 

Înălțării Sfintei Cruci, în fruntea unui sobor de preoți 

și diaconi și a credincioșilor din Parohia Ozun și din 

localitățile învecinate. 

De asemenea la slujba de sfințire comunitatea 

ortodoxă s-a bucurat de prezența prefectului 

județului Covasna, dr. Ráduly István si a primarului 

comunei Ozun, doamna  Bordás Enikő. 

      Preot Emilian Laurențiu Gurzău 
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Mă simt onorat să accept invitația de a scrie 

câteva gânduri despre prezentul și viitorul comunei 

în numărul de Crăciun al Cronicii de Ozun. O fac în 

calitate de fost conducător al comunei care, timp de 

mai bine de 17 ani, a semănat semințe în pământ bine 

pregătit și apoi a cultivat cu pricepere aceste semințe 

împreună cu o echipă de profesioniști atent formată. 

Dar fac acest lucru și în calitate de locuitor al 

comunei Bicfalău, este important pentru mine ca 

comuna mea să rămână pe calea dezvoltării durabile 

și simt că este de datoria mea să continui să sprijin 

creșterea socio-economică a comunei noastre.  

Semințele care au fost semănate nu numai că 

trebuiau îngrijite, dar adesea trebuiau protejate. Îmi 

amintesc că la sfârșitul anilor 2000, în urma 

renovării podelei vechiului pod de lemn din satul 

Sântionlunca, structura podului a fost deteriorată. La 

mijlocul anilor 2010, timp de doi ani consecutivi, am 

pus deoparte o sumă importantă de bani pentru a 

repara acest lucru, dar, din păcate, nu s-a prezentat 

niciun antreprenor care să garanteze lucrările, 

deoarece se știa că - la vremea respectivă - podul de 

lemn a fost construit fără autorizație de construcție.  

În avizul tehnic întocmit în 2017, s-a precizat 

foarte clar că structura podului, în special picioarele 

acestuia, a fost complet distrusă și că utilizarea 

acestuia este interzisă. Atunci mi-a devenit clar că ar 

trebui construit un nou pod de beton peste Râul 

Negru, dar nu în mijlocul pustietății, ci acolo unde 

chiar este folosit cu adevărat. Astfel s-a născut ideea 

de a conecta satul Sântionlunca, prin strada Morii, 

cu drumul comunal numărul 16, modernizat, spre 

Măgheruș. Dar cu ce bani? Am rezolvat! Am 

pregătit documentația tehnică, am depus proiect și 

am câștigat. Așa că am semănat semințe capabile de 

germeni, dar, din păcate, drumul planificat 

traversează un sit Natura 2000, ceea ce a provocat 

multe neplăceri, respingeri, blocaje etc. Dar nu am 

renunțat! Am apărat proiectul, și tocmai se 

modernizează strada Morii și se construiește podul 

de beton! Este adevărat că a trebuit să renunțăm 

temporar la tronsonul de drum de aproape 3 

kilometri între noul pod de beton și drumul comunal 

nr. 16, dar o să îl facem și pe acesta  mai târziu!  Aș  

putea enumera multe, foarte multe alte cazuri 

similare în care nu numai că am transpirat pentru 

finanțare, dar apoi am luptat din greu pentru ca 

sămânța să încolțească și să prindă rădăcini, pentru 

a fi recoltată, pentru a tăia panglica de inaugurare.   

Primarul Bordás Enikő a fost prezentă la toate 

semănăturile, a simțit pe frunte sudoarea muncii 

grele și, ca orice bun gospodar, a urmărit cu atenție 

evoluția semințelor și a lucrărilor, alături de echipa 

primăriei și de consilieri locali de atunci. Experiența 

pe care a dobândit-o atunci se reflectă și astăzi în 

munca sa, deoarece este nevoie de un om puternic 

pentru a gestiona o comună mare, formată din șapte 

sate, pentru a supraveghea numeroasele lucrări de 

construcție în curs de desfășurare, pregătind, în 

același timp, noi proiecte și semănând noi semințe 

capabile de germeni. Activitățile sale sunt susținute 

de personalul primăriei, împreună cu care continuă 

să promoveze bunul renume al comunei Ozun și să 

mențină ritmul și direcția pozitivă de dezvoltare a 

comunei noastre. Nu pot decât să o felicit! 

Toate cele șapte sate din comuna Ozun se dezvoltă, 

într-o măsură mai mică sau mai mare, în mod 

constant. Există și vor exista priorități. Primordial 

este localitatea Ozun, centrul comunei, iar apoi, în 

ordinea descrescătoare a locuitorilor, se văd 

rezultatele investițiilor într-un mod tangibil și pe 

celelalte sate. Știu că ar fi frumos ca toate cele șapte 

localități să se dezvolte în același timp, dar, din 

păcate, pentru acesta nu există posibilitate 

financiară. Cert este că niciun sat nu este lăsat în 

urmă. Este nevoie de o bună strategie de dezvoltare 

locală, de bani, de timp și, în același timp, de o 

conducere prudentă, onestă și consecventă. În 

comuna Ozun este dat totul în afară de bani, dar banii 

se completează prin proiecte. Poziția geografică 

bună a comunei Ozun, între Brașov și Sfântu 

Gheorghe, între drumurile naționale 11 și 12, 

constituie o poziție economică strategică ce va 

atrage în curând zeci de investitori. Întrebarea nu 

este dacă se va întâmpla acest lucru, ci când? În jurul 

comunei Ozun, noul Plan Urbanistic General (PUG) 

include  mari  zone  industriale  care  se află deja  în  

(continuare la pag. 4) 
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intravilanul localității! Periferiile de astăzi ale 

comunei pot deveni mâine zonele intravilane ale 

investitorilor, așa că să fim foarte atenți cu terenurile 

noastre, să nu le vindem! Cu produsele sale agricole 

și ecologice de înaltă calitate, cu pâinea de casă și cu 

colacul secuiesc, renumite peste tot, satul 

Sântionlunca a pus bazele turismului rural. Lisnău, 

Valea Lisnăului, Bicfalău și Măgheruș, înconjurate 

de păduri, cu frumoasa lor geografie naturală, 

patrimoniul construit și ospitalitatea locuitorilor lor, 

sunt leagănul competitiv din punct de vedere 

economic al diferitelor forme de turism. Pe lângă 

creșterea animalelor, Lunca Ozunului are potențialul 

de  a  deveni  o  mică  insulă  verde  de   la  periferia 

 

 

municipiului Brașov. Depinde de noi și de 

intensitatea  investițiilor locale  să  ne ridicăm  peste 

media concurenților noștri, pentru că este adevărat 

că norocul îi favorizează pe cei curajoși, dar este 

nevoie de multă muncă, perseverență și inteligență. 

Doresc tuturor cetățenilor comunei Ozun 

un Crăciun binecuvântat, liniștit și pașnic! 

 La mulți ani!   

   

Cu stimă, 

 

dr. Ráduly István 

                          Prefect al județului Covasna 
 
 

 
 
 
 

  

Suntem în ajunul Crăciunului, dar nu se 

întrezărește nici zăpadă, nici ninsoare deocamdată. 

Străzile sunt încă pustii, numai hornurile fumegânde 

ne arată că activitatea în școală a început. Este luni 

dimineață. 

Coridoarele spălate, dezinfectate, miroase a aer 

curat, în clădire ne așteaptă o căldură plăcută. 

 Imediat se aud voci de copii, sunt elevii navetiști, 

care ajung printre primii la școală. Cum se dau jos 

din autobuz se duc să-și cumpere cornuri calde. 

Cumpără căte două, trei, să-i fie de ajuns pentru 

întreaga zi.  

Mă uit la ele din fereastră, sunt fericiți, râd și 

povestesc, una dintre ele cântă colinde. Ceilalți se 

alătură la partea de refren.,,Florile dalbe..,, 

Gândul mă duce departe, la serile de iarnă cu 

lumânări, când mama ne pregătea pentru următoarea 

zi de școală, când familia, vecinii se adunau și 

povesteau.      

Amintiri plăcute de care am avut parte aprope 

toți cei din generația 60,70, chiar și generația 80.  

 

Da s-au schimbat multe. S-a schimbat și viața 

copiilor  și  a   adolescenților   de  astăzi,  viața   lor,  

 speranțele lor s-au mutat în spațiul virtual. 

       S-a schimbat și școala. Sălile sunt mai 

frumoase, luminoase, spațioase, echipate, dar 

activitatea din școală, rezultatele de aici depind de 

toți cei care lucrează, învață în această instituție. 

Munca și activitatea zilnică, consecventă a tuturora 

este poate și mesajul pentru ajunul Crăciunului.  

    Timpul și atenția pe care le acordăm copiilor 

noștri, familiilor, comunității noastre aduc și 

rezultatele, speranța într-un viitor mai bun pentru 

acești tineri, pentru această comunitate.  

      În ajunul Crăciunului  avem speranța într-o 

lume mai curată, mai  bună, mai  iubitoare în  care 

poate să se renască  și ,, Mesia, chip luminos,, astfel 

ca să putem colinda împreună :  

,,Vântul bate, nu-l răzbate 

Neaua ninge, nu-l atinge 

Lăudați si cântați si vă bucurați.,, 

 

Margit Szabo, director  

 

În ajunul Crăciunului 

zun 
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Cu origini străvechi, colindatul deschide amplul 

ciclu al sărbătorilor de iarnă, în seara de Ajun a 

Crăciunului, pe 24 decembrie.  

Creștinii ortodocși întâmpină cu mare bucurie 

Nașterea Domnului, dar și Anul Nou cu urări, daruri, 

petreceri, cântece și jocuri. 

Repertoriul tradițional al obiceiurilor românești 

cuprinde: colinde de copii, colinde de ceată, cântece de 

stea, vicleimul, plugușorul, sorcova, vasilca, jocuri cu 

măști, dansuri, teatru popular și religios etc. Caracterul 

esențial al acestor sărbători este bucuria și încrederea 

cu care se face trecerea de la anul vechi la anul nou, 

începutul unei noi perioade de vegetație, al unei noi 

etape în viața oamenilor.  

Obiceiurile de iarnă se respectă cu sfințenie în 

satele românești. Colindătorii sunt primiți cu bucurie în 

fiecare gospodărie, deoarece se spune că ei aduc 

sănătate și un an prosper. 

 În Ajunul Crăciunului, pornesc pe seară la 

colindat grupurile de 

copii, fiind 

reconpensați cu nuci, 

mere, colaci (colacul 

simbolizând soarele) și 

bani. Mai târziu 

pornesc cetele de 

colindători, bine 

rânduite conduse de un 

“vătaf” sau “jude”. 

Colindătorii intrați în 

curtea unei case sunt întâmpinați de gazde. După ce 

termină repertoriul de cântece și dansuri, gazda îi invită 

în casă. Înainte de așezarea la masă, vătaful poruncește 

cetei să cânte alte câteva colinde.  

Un alt obicei este “mersul cu steaua”. Acesta 

are menirea de a vesti oamenilor nașterea lui Hristos. 

Copiii se deghizează în magi și vestesc marea minune: 

Nașterea Domnului și amintesc cum steaua i-a călăuzit 

pe cei trei magi. 

Capra este un  obicei  care  ține  de  la  Crăciun  

 

 

până la Anul Nou. Măștile care evocă la Vicleim 

(Irozii) personaje biblice sunt înlocuite cu masca 

unui animal al 

cărui nume 

variază de la o 

regiune la alta: 

cerb, capră, 

turcă, borita, 

brezaia etc.  

Capra se 

alcătuieste 

dintr-un lemn scurt cioplit în formă de cap de 

capră. Sub ceafă se pune un băț, de care se ține 

capra. Aceasta are și două fălci care pot clămpăni 

ajutate de o sârmă. Falca de jos are atârnat și un 

clopoțel. Capra este împodobită cu hârtie 

colorată, mărgele, bucăți de piele etc. 

 Capra saltă și se smucește, se rotește și se 

apleacă, clămpănind ritmic din fălcile de lemn. 

Ea este însoțită de o ceată zgomotoasă și de 

lăutari, spectacolul remarcându-se prin 

originalitatea costumului și a coregrafiei. 

Dansul 

Ursului este întâlnit 

doar în Moldova, de 

Anul Nou. Ursul 

este întruchipat de 

un flăcau purtând pe 

cap și umeri blana 

unui animal, împodobită la urechi cu ciucuri 

roșii. Masca este însotita de un “ursar”, de 

muzicanți și de un alai de personaje. Masca 

mormăie și imită pașii ursului.  

  În prima zi a noului an se merge cu 

Plugușorul și cu Sorcova. 

Plugușorul este o urare de 

recolte bogate în anul 

care începe, fiind însoțit 

de strigături, pocnete de 

bici și sunete de clopoței, 

de buhaiul care imită  

(continuare la pag. 6) 
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mugetul boilor. Umblatul cu sorcova este mai cu 

seama bucuria copiilor. Aceștia 

poartă o crenguță înmugurită 

sau o sorcovă confecționată 

dintr-un băț împodobit cu flori 

de hârtie colorată. Joacă rolul 

unei baghete magice care 

transmite vigoare și tinerețe.  

 Lumea satelor ne-a oferit întotdeauna un 

exemplu de tradiție și zestre spirituală. Acolo totul are 

altă valoare. Orice om își amintește în aceasta perioadă 

de vacanțele de iarnă petrecute la bunici, când timpul 

avea parcă alt sens.  

 

 Sfânta Sărbătoare a Nașterii Mântuitorului 

să vă aducă sănătate, dragoste, pace, speranță, 

credințî și să vă umple sufletele de lumina bucuriei! 

Crăciun fericit! 

      La mulți ani! 

Prof. Înv. Primar: Penciu Daniela 

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

 

Colinde de Crăciun copii 

 

 

O, ce veste minunată! 

În Bethlehem ni s-arată 

Astăzi s-a născut cel făr’ de-nceput 

Cum au spus prorocii 

Astăzi s-a născut cel făr’ de-nceput 

Cum au spus prorocii 

Că la Bethlehem Maria 

Săvârşind călătoria, 

Într-un mic sălaş, lângă-acel oraş, 

A născut pe Mesia 

Într-un mic sălaş, lângă-acel oraş, 

A născut pe Mesia 

Pe fiul său din vecie 

Tatăl L-a trimis în lume, 

Să se nască și să crească, 

Să ne mântuiască 

Să se nască și să crească, 

Să ne mântuiască! 
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Printre acestea au fost unele străzi în care s-a turnat 

numai primul strat de asfalt, dar au fost și porțiuni unde 

deja s-a depus al doilea strat (strat de uzură). Aceste 

lucrări de modernizare a drumurilor se vor continua anul 

viitor prin finalizarea tuturor asfaltărilor, realizarea 

șanțurilor betonate precum și construirea trotuarelor și a 

podurilor, podețelor unde acestea încă lipsesc.  

Asfaltarea străzii Kossuth din Ozun 

 Prin proiectul nostru „Modernizare Drumuri de 

interes local, Ediția I”, finanțat de Guvernul României, 

a cărui implementare am început în anul 2020, anul 

acesta am reușit să depunem asfalt pe străzile și 

drumurile comunale din toate satele comunei: 

- În Ozun pe străzile Kossuth Lajos, Beke 

György, Ilieni, Sport și strada Câmpului , 

- În Sântionlunca, partea superioară a străzii 

Morii, 

- Strada Pet din Lisnău, 

- În Bicfalău, străzile Principală, Digului și 

Bisericii și o porțiune din drumul spre Lisnău, unde a 

fost construit și un pod de beton care traversează pârâul 

Lisnău, 

- Mai mult de 1,5 kilometrii din drumul 

comunal DC27 din Lisnău Vale, 

 

- În Măgheruș o porțiune de 450 de metri a 

drumului comunal DC26B care trece prin centrul 

localității, 

- O secțiune de 220 de metri a drumului 

comunal DC34A din Lunca Ozunului. 

La nivelul localității Sântionlunca, în 

primăvara acestui an, am semnat contractul de 

lucrare și în cursul verii au început lucrările pentru 

Modernizarea drumului comunal DC16A, lucrare 

care conține și construirea unui pod de beton peste 

Râul Negru precum și asfaltarea străzii Morii și a 

drumului până la pod pe o lungime de 1,7 kilometri. 

După mai multe încercări, în final Agenția de 

Protecție a Mediului și-a dat avizul favorabil pentru 

acest proiect, ca urmare am putut să demarăm 

procedura de achiziție a lucrărilor.  Realizarea 

acestui pod este o mare necesitate în viața 

comunității de aici, deoarece din anul 2019, de când 

o viitură a luat vechiul pod din lemn, locuitorii din 

sat nu au avut o cale de acces peste râu către 

terenurile agricole de pe malul celălalt. 

 

Construire pod peste Râul Negru 

(continuare la pag. 8) 
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Tot în cursul anului 2022, am început lucrările 

de Modernizare a căminului cultural Lisnău și de 

Reabilitare a clădirii școlii din localitatea Bicfalău. 

Amândouă lucrări sunt foarte importante, dacă luăm în 

Modernizarea căminului cultural Lisnău 

calcul că prin aceste investiții se urmărește reabilitarea 

și conservarea unor clădiri monumentale, cu o 

arhitectură tradițională acestei zone și datorită faptului 

că ele deservesc comunitățile locale din satele 

respective. Cu toate că lucrările au început în acest an, 

la amândouă investiții sunt realizări importante în ceea 

ce privește măsura lucrărilor efective.  

Construirea Grădiniței cu program prelungit în 

localitatea Ozun, este  un alt  proiect important  pentru  

Construire Grădinița cu program prelungit 

întreaga comunitate a comunei, lucrările la această 

construcția au fost începute încă din anul 2021, 

acestea fiind continuate în anul curent, termenul de 

finalizare fiind în anul viitor. Aici, în această 

instituție de învățământ preșcolar o să fie grupuri de 

grădiniță cu program prelungit, de care vor beneficia 

toate familiile cu copii mici din toată comuna, ale 

căror părinți au loc de muncă și au nevoie de acest 

gen de grădiniță.  

În vara acestui an am semnat contractul de 

execuție a lucrărilor pentru construirea unei case 

mortuare din localitatea Lisnău, la această dată 

lucrările sunt în curs, fiind realizată fundația acestei 

construcții.  

Tot în cursul acestui an, din surse proprii, cu 

angajații primăriei, am renovat clădirea fostei remize 

a pompierilor din satul Sântionlunca, pe care am 

predat către tinerii din Asociația Szia în vederea 

desfășurării unor activități în folosul comunității, am 

reabilitat clădirea școlii din satul Lunca Ozunului, 

am refăcut acoperișul clădirii remizei PSI din Ozun, 

am reparat gardurile de la biblioteca din  Ozun, 

respectiv la dispensarul medical din Sântionlunca, 

am amenajat un parc în curtea Conacului Punkosti 

din Ozun și am remediat parcul de copii din zona 

blocurilor. Acestea sunt numai lucrările cele mai 

mari, pe lângă acestea am efectuat reparațiile curente 

necesare la fiecare imobil din domeniul public al 

comunei, am întreținut drumurile publice care 

deocamdată  nu sunt asfaltate prin pietruire și lucrări 

cu utilajele proprii.  

În același timp am construit (din sursele de 

finanțare deja obținute în prealabil) și am pregătit noi 

proiecte pe care le-am înaintat spre finanțare în 

cadrul Programului Național de Redresare și 

Reziliență din acest an, la diferite componente. 

Printre aceasta putem enumera cererile de finanțare 

depuse pentru Renovarea integrată a clădirii 

dispensarului (medical) uman din localitatea 

Sântionlunca, cea pentru Reabilitarea moderată a 

clădirii sediului Primăriei Ozun, Drumul Conacelor 

din Bicfalău, un proiect care vizează restaurarea unor 

case construite în stil arhitectural tradițional, precum 

și un proiect care vizează Crearea unui centru 

comunitar integrat în localitatea Ozun. 

 

(continuare la pag. 9) 
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Prin programul Anghel Saligny al Guvernului 

României, am obținut finanțare pentru toate cele trei 

proiecte depuse spre finanțare în noiembrie anul 

trecut. Aceasta înseamnă că și în perioada următoare 

vor fi modernizate noi rețele de drumuri în cadrul 

proiectelor denumite Modernizare Drumuri de 

Interes Local, Ediția II și Modernizare Drumuri de 

Interes Local, Ediția a III-a, care includ asfaltarea 

mai multor străzi și secțiuni de drumuri comunale. 

Acestea sunt următoarele: în Lisnău Vale, un tronson 

de 280 de metri al drumului comunal DC27, 

lungimea completă a drumului comunal DC27C (de 

la Lisnău până la drumul  spre Măgheruș DC16), care 

are aproape trei kilometri lungime, în Sântionlunca 

toată lungimea străzii Cimitirului, care are un 

kilometru și jumătate și în Bicfalău încă două 

tronsoane mici din strada Mică și strada Principală.  

Pe lângă acestea, drumul comunal DC34, de la 

Ozun, noul drum de lângă digul de protecție al râului 

Negru până la intrarea în satul Lunca Ozunului, va fi 

modernizat pe o lungime de 1.500 de metri. Din 

cauză că nu am obținut întreaga sumă solicitată prin 

cererea noastră de finanțare, pentru a putea 

moderniza acest tronson de drum, la ședința 

consiliului local am luat decizia, să renunțăm la 

asfaltarea altor tronsoane de drumuri din celelalte 

sate ale Comunei Ozun și întreaga sumă obținută să 

alocăm pentru drumul spre Lunca Ozunului. Această 

decizie a consilierilor locali a fost un gest frumos 

pentru cetățenii din acest sat.  

Prioritatea noastră este ca înainte să asfaltăm 

drumurile, să realizăm construirea rețelelor de apă și 

canalizare, tocmai de aceea în primul rând, trebuie să 

realizăm aceste lucrări publice, pentru care am și 

pregătit studiul de fezabilitate pentru investiția 

Extinderea sistemului de apă și canalizare în 

Comuna Ozun, proiect care cuprinde realizarea 

acestor rețele în toată localitatea Lunca Ozunului și 

în unele străzi din Ozun, Sântionlunca și Bicfalău, 

unde acestea nu sunt realizate. Tot prin programul 

Anghel Saligny am obținut finanțare și pentru acest 

proiect, acum urmează să facem achiziția publică a 

proiectului tehnic urmat de licitația pentru execuția 

lucrărilor propriu-zise. 

În Comuna Ozun am înlocuit majoritatea 

corpurilor de iluminat public cu corpuri moderne de 

tip LED, pentru a eficientiza iluminatul public. Am 

realizat această investiție în baza unui contract de 

finanțare din Fondul de Mediu, însă între timp, 

finanțatorul s-a retras unilateral din acest contract, 

așa că la această data suntem nevoiți să plătim 

această lucrare din bugetul propriu. 

Pe lângă lucrările de investiții și cele de zi de 

zi, depunem eforturi și pentru sprijinirea vieții 

culturale, sportive și educaționale a comunității 

noastre. Și în acest an am oferit sprijin financiar 

pentru cultele religioase, asociațiile nonprofit și 

asociației sportive în vederea organizării unor 

programe socio-culturale respectiv cofinanțarea unor 

lucrări de interes public. 

După o pauză de doi ani, din cauza pandemiei, 

anul acesta am reușit să organizăm din nou 

evenimentele noastre devenite deja tradiționale, 

Zilele Comunei Ozun și Zilele Sântionlunca. Cu 

aceste ocazii locuitorii comunei și oaspeții noștri au 

avut parte de o serie de manifestări culturale, 

sportive, gastronomice. În cadrul Zilelor Comunei 

Ozun, pe lângă aceste manifestări, așa cum este de 

obicei în Comuna Ozun, am avut și o inaugurare a 

unei clădiri recent renovate. Conacul Pünkösti din 

Ozun, este un conac construit încă din secolul al 

XVII-lea, un monument istoric de categoria A, a fost 

restaurat cu finanțare din fonduri europene, la această 

dată aici au sediile asociațiile nonprofit din localitate, 

și anume Asociația Culturală Atlantisz, Asociația 

Tinerilor IMUK și Asociația Pensionarilor din Ozun. 

 

Conacul Pünkösti din Ozun 

(continuare la pag. 10) 
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Am organizat diverse programe pentru elevii Școlii 

Gimnaziale Sándor Tatrangi Sandor din Ozun, la 

care copiii au participat într-un număr mare. Cu 

ocazia zilei de 1 Iunie, am organizat o zi a copiilor în 

parcul de agrement, unde elevii au participat la 

diverse concursuri și jocuri. În cadrul Zilelor de 

Toamnă din luna octombrie, i-am invitat la o 

proiecție de filme, ocazie cu care am organizat și o 

după-amiază de pregătire a unor felinare din dovleac 

 
Copiii cu felinarele de dovleac 

în curtea Conacului Pünkösti din Ozun, iar apoi am 

mers în parcul central cu felinarele de dovleac 

realizate - spre marea bucurie a copiilor.        

Întrucât acest eveniment a fost un mare succes în 

rândul copiilor, ne-am dori să-l continuăm și pe viitor. 

În perioada de dinaintea Crăciunului, în curs de  

patru săptămâni, în fiecare duminică am aprins  câte  

 

Coroana de Advent în parcul central 

 

o lumânare   pe  coroana  de  Advent   amenajată  în  

parcul central. Și cu această ocazie am considerat c a 

fiind importantă participarea elevilor, pentru că nu 

există bucurie mai mare decât să vedem bucuria și 

veselia lor, ele dau sens muncii noastre zilnice. 

Apropiindu-ne de Crăciun – ca și în anii trecuți 

– am organizat din nou o strângere de fonduri din 

sponsorizări, ne-am adresat persoanelor fizice și 

juridice care desfășoară activități comerciale pe raza 

Comunei Ozun, precum și la firmele cu care primăria 

are o relație contractuală, să susțină inițiativa noastră 

prin care să le pregătim câte un pachet de Crăciun 

persoanelor în vârstă/familiilor de peste 75 de ani, 

persoanelor vulnerabile, precum și copiilor de vârstă 

preșcolară și școlară.  

Cu toate aceste realizări, la final de an, cu 

ocazia inventarierii lucrărilor efectuate în cursul 

anului 2022, ne gândim deja la anul care urmează. 

Ne propunem ca anul viitor să avem parte de cât mai 

multe proiecte realizate, să finalizăm investițiile de 

infrastructură începute în acest an, modernizarea 

tuturor străzilor și drumurilor comunale la care avem 

lucrări în derulare și a construcțiilor de clădiri 

începute. Pe lângă acestea să putem să demarăm noi 

investiții pentru care avem deja finanțările câștigate, 

să obținem finanțare și pentru celelalte solicitări 

depuse și să avem ocazia să depunem alte noi cereri 

de finanțare. Datoria noastră este să lucrăm într-un 

flux continuu, în acest fel putem să asigurăm o 

dezvoltare durabilă a comunei noastre pentru binele 

locuitorilor. Pentru toate acestea avem nevoie în 

primul rând de sănătate, de posibilități și stabilitate 

financiară. 

 

Cu ocazia Crăciunului și a Anului Nou 

doresc tuturor locuitorilor Comunei Ozun multă 

sănătate, realizări și bucurii alături de cei dragi! 

La mulți ani 2023! 

 

 

Bordás Enikő 

Primarul Comunei Ozun 
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Advent în Ozun: 

Pregătirea  unei coroane de Advent în parcul 

central din Ozun este un program cultural și religios, 

începută în urmă cu trei ani și care, încet-încet devine o 

tradiție. An de an, locuitorii comunei așteaptă cu 

nerăbdare manifestările de aprindere a lumânărilor. 

Timp de patru duminici, au loc diferite spectacole   ale  

elevilor  de  la   Școala Gimnazială Tatrangi Sándor din 

Ozun. Angajații  primăriei  pregătesc  diferite  surprize  

pentru cei prezenți la manifestări. 

După cum știm, perioada Adventului este o 

provocare importantă pentru omul creștin. Este un 

timp de așteptare, dar și de pregătire spirituală, un 

timp de întărire a credinței, speranței, bucuriei și 

iubirii. Interesant este că aceste sentimente de 

obicei devin mai puternice  odată cu apropierea 

Crăciunului,  cu toate că ar trebui să trăim astfel în 

fiecare zi a anului. Desigur, există multe provocări 

pentru noi toți în aceste zile, când în fiecare clipă 

ne aflăm în mijlocul unor situații diferite, când 

nimic nu este sigur, dar tocmai de aceea avem 

nevoie  de hrană spirituală pentru a ne ajuta să 

trecem peste această perioadă dificilă. 

 

 

Semnificația adventului 

La fel ca în cazul majorității sărbătorilor, 

Adventul are multe obiceiuri. Poate că cel mai 

important simbol al Adventului este coroana de 

Advent. În multe locuri este în primul rând o 

decorație, dar pentru creștini înseamnă mult mai 

mult. Cele patru lumânări reprezintă duminicile 

din Advent. Patru săptămâni înseamnă patru 

concepte: Credința - o promisiune de mântuire, 

Speranța - că Mesia va veni, Bucuria - că 

Mântuitorul se va naște, Iubirea - un simbol al 

păcii și al liniștii. 

Forma cercului reprezintă dragostea 

veșnică a lui Dumnezeu, ramurile verzi de pin 

reprezintă speranța, iar lumânările reprezintă 

lumina crescândă, care în fiecare săptămână 

aduce mai multă putere, conducând la sărbătoarea 

nașterii Mântuitorului. 

În această perioadă trebuie să ne 

pregătim atât fizic, cât și spiritual pentru venirea 

lui Iisus Hristos, pentru a-l primi în inimile 

noastre. 
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    Ne exprimăm mulțumirea și recunoștința față 

de toate persoanele fizice și juridice, care și în acest 

an ne-au acordat ca și sponsorizare sume de bani cu 

ajutorul cărora am reușit să achiziționăm peste 500 

de pachete de crăciun pentru persoanele vârstnice și 

cei nevoiași. 

    

Sponsorii noștrii: 

1. Adonis Import Export Srl 

2.  Ambient Srl 

3. Animavet Bölöni Srl 

4. Auto Moto ZS.K. Srl 

5. Ábrahám Margit Î. I. 

6. Balintco Srl 

7. Biofarm Srl 

8. Compact Srl 

9. Conmixt Export Import Srl 

10. Electroconstrucția ELCO SA 

11. Fito Fitt Producție Srl 

12. Foró Frida PFA 

13. Glob Net Srl 

14. Kovács Éva PF 

15. Kozma Béla 

16. Map Intersped Srl 

17. Molnár Éva 

18. Ráduly Lenke Î.I. 

19. Rápó Attila 

20. Producție Riska Srl 

21. Török András 

22. Transsylcom Srl 

23. Tricomserv SA 

24. Valdek Impex Srl 

 

 

 

    Primăria Comunei Ozun
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