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Se distribuie gratuit pe raza comunei Socodor

„PRAZNICUL DE PITĂ NOUĂ”

Având în vedere faptul că ziarul local apare
trimestrial, respetiv din trei în trei luni, nu
putem să nu trecem în revistă cel mai important eveniment organizat în luna august la Socodor!
Facem referire la zilele de sărbătoare a comunei denumită „Praznicul de Pită Nouă” ,care a

fost structurată pe parcursul a două zile pregătite anume pentru ca întreaga comună să îmbrace haine de sărbătoare.
A fost o sărbătoare a bucuriei, a spectacolului, o sărbătoare prin care s-a văzut din nou că
Socodorul este o comună importantă pe harta
județului Arad și nu numai.

Zilele dedicate sărbătorii comunei pot fi caracterizate ca și zile în care muzica, distracția și voia
bună s-au mutat efectiv la Socodor, programul
propus pentru sărbătoare atrăgând o mulțime de
spectatori, fiind unul pe măsura așteptării publicului, care a putut urmări parada portului popular, precum și spectacole de muzică ușoară, cu
participarea unor nume sonore, dar și un spec-

tacol folcloric de excepție cu participarea unor
ansambluri și artiști de seamă, totul încheinduse cu un frumos foc de artificii.
Au fost cu adevărat două zile de mare sărbătoare, platoul din jurul scenei fiind ocupat din
timp de cei veniți pentru a se bucura de spectacolele pregătite anume pentru acest eveniment
de seamă al comunei Socodor. >>> pag.4

Noul an școlar a început
în cele mai bune condiții

Pe data de 10 septembrie a sunat
din nou clopoţelul. Un nou an şcolar
a început la școala și grădinița din
Socodor. Clasele au prins din nou
viață, vocile elevilor răsunând
iarăși în acest nou an școlar.
Cei mai mici dintre elevi, plini
de emoție și cu buchete de ﬂori în
mână, au intrat pentru prima dată
în clasele care patru ani de acum
încolo îi vor găzdui. Părinții și ei
prezenți, i-au încurajat și i-au predat spre pregătire profesorilor. De
acum încolo acești profesori vor ﬁ
al doilea părinte pentru ﬁecare dintre elevi. A început astfel un nou

an școlar, cu noi generaţii de copii, cu unele cadre didactice noi, cu
multe emoţii pentru cei care păşesc
pentru prima dată pragul şcolii şi
cu multe întrebări în gând pentru
cei care vor absolvi la ﬁnele anului şcolar clasa a VIII-a. Dar pentru
toţi, cu siguranţă a început un nou
an cu multe speranţe şi năzuinţe ce
aşteaptă a ﬁ împlinite.
Anul școlar 2018-2019 și-a deschis
așadar larg porțile, iar forfota și veselia din curtea școlii, dar și din sălile de clase, primitoare, promit de pe
acum un an școlar încununat de suc>>> pag.2
cese.

Amintiri de neuitat

Slujba Sfintei Taine a Maslului
săvârșită la
Biserica Ortodoxă din Socodor
care dintre noi, o perioadă de curățire
sufletească, pentru a ne putea bucura
așa cum se cuvine de această zi de sărbătoare de mare însemnătate pentru
întreaga omenire.
Vă aducem în prim plan prin paginile publicației loce slujba Sfintei
Taine a Maslului dintr-o biserică
Mai o lună și intrăm în perioada dragă socodorenilor, respectiv Biserica Ortodoxă, unde preoții și coPostului Nașterii Mântuiorului.
Urmează așadar o perioadă premer- munitatea acestui lăcaș de cult negătoare marii sărbători a creștinătății, au primit de fiecare dată cu inimile
>>> pag.8
o perioadă de introspecție pentru fie- deschise.
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Noul an școlar a început în cele mai bune condiții
A început școala! E toamnă iar … și ne place toamna!
șopteau emoționați elevii la careul din curtea școlii din Socodor , luni, 10 septembrie, 2018. Chiar dacă în locul vacanței
de vis, cu soarele care zâmbea ziua intreagă, acum sunt gutuile pline de puf, mustul dulce și zile de studiu intens, elevii
au fost bucuroși și au trăit, cu suﬂetul la gură, emoția primei
zile de școală.
Revin la școală în ﬁecare toamnă, dornici de reîntâlnirea
cu cărțile, cu colegii, cu domnii profesori și învățători, chiar
dacă gândurile lor se mai întorc, din când în când, la minunatele zile ale vacanței. Mintea și suﬂetul elevilor se deschid
din nou spre frumusețea cunoașterii, a învățăturii, fără de
care nicio vacanță nu ar mai veni!
Noul an școlar a început în cele mai bune condiții, imaginile
ﬁind mai mult decât grăitoare!
Elevi, nu uitați: doar prin educaţie veţi putea ﬁ proprii voştri stăpâni şi veţi putea face alegerile potrivite pe mai departe in viaţa personală.
Nicolae Iorga spunea: ” Şcoala este tot ce vezi şi tot ce
auzi. Ea trebuie să te înveţe să ﬁi propriul tău dascăl, cel
mai bun şi cel mai aspru.” Aşadar, parafrazându-l pe marele
om de cultură, dragi elevi, să aveţi încredere că ceea ce veţi
realiza la școală, va însemna enorm de mult pentru formarea
voastră profesională, pentru viitorul vostru!

„Luni 10 septembrie m-am
întâlnit cu elevii din comuna noastră la începutul unui
nou an şcolar, cu o semniﬁcaţie deosebită pentru cei
care vin la școală, cuprinşi
de dorinţa cunoaşterii şi a
acumulării de cât mai multe
cunoştinţe folositoare pentru
viaţa de zi cu zi.
Am trăit pe data de 10 septembrie un moment emoţionant şi special, pe care ﬁecare
dintre cei prezenţi îl experimentează unic în felul său.
Bobocilor, elevii care păşesc pentru prima dată pragul şcolii, le urez un bun venit la şcoala noastră, făcând
referire la toate instituțiile
școlare din Socodor.
Sper să aveţi un an şcolar
cât mai bogat, cu rezultate de
care să vă bucuraţi, să aveţi
doar note mari, un comportament exemplar, şi să conştientizaţi faptul că zilnic veţi
aduna în minte şi în suﬂet lucruri noi şi frumoase, care să
vă formeze personalitatea şi
să vă călăuzească pe drumul
cel bun în viaţă.
Vă doresc să vi se împlinească toate visele, să aveţi
sănătate şi putere de munSOCODOREANUL

că, să va bucuraţi de linişte şi pace suﬂetescă, să ﬁţi
colegi şi prieteni, să respectaţi şcoala care vă primeşte
cu braţele deschise şi nu în
ultimul rând, să conﬁrmaţi
speranţele şi încrederea familiilor voastre.
Stimate cadre didactice, vă
mulţumesc pentru dăruirea
voastră, pentru profesionalismul de care daţi dovadă
an de an şi vă urez să ﬁţi sănătoşi, puternici şi răbdători pentru ca împreună să
puteți duce aceşti copii pe o
treaptă mai sus, pe o treaptă a performanţelor.
Aceleaşi mulţumiri şi urări
le adresez întregului personal didactic-auxiliar şi nedidactic, care depun toate
eforturile pentru ca instituţiile şcolare din comună să
funcţioneze, să ﬁe curate şi
primitoare.
Iar vouă, dragi părinți, vă
doresc să aveți parte doar
de rezultate bune din partea copiilor voștri, știind că
pentru ei munciți și în ei vă
puneți speranțele de viitor,
făcând tot ce puteți pentru
a le netezi calea în vederea
unei vieți mai bune pentru

Primar
Jura Ioan Dimitrie
ei. Sunt sentimente pe care
ﬁecare părinte le trăiește în
felul său, toți cei care avem
copii am trecut prin aceste momente și vă doresc tot
ce este mai bun pentru familiile voastre, pentru copiii voștri, care reprezintă viitorul comunei noastre.
În ei ne punem speranța
ca și comunitate locală și
de aceea dorim să vedem
că sunt serioși și privesc
cu responsabilitate procesul educațional de care beneﬁciază la grădinițele și
școala din comuna noastră..
Tuturor vă doresc un an cu
împliniri şcolare şi profesionale, bucurii şi gânduri bune !
Primar
Jura Ioan Dimitrie

pag. 3

SOCODOREANUL

Modiﬁcările și structura
noului an școlar 2018- 2019

Structura anului şcolar 2018-2019 a
fost stabilită de Ministerul Educaţiei.
Potrivit instituţiei, cursurile noului an
şcolar încep luni, 10 septembrie şi se
întind pe 168 de zile lucrătoare, respectiv 34 de săptămâni.
Anul şcolar 2018-2019 este structurat
pe două semestre, după cum urmează:
- semestului I: 10 septembrie 2018 - 1
februarie 2019;
- semestrul al II-lea: 11 februarie 2019
- 14 iunie 2019.
Pentru elevii de liceu, anul şcolar se va
termina pe 31 mai 2019, iar pentru cei de
clasa a VIII-a pe 7 iunie 2019.
Vacanţele elevilor în anul şcolar 20182019 sunt aceleaşi ca în ﬁecare an, respectiv vacanţa de iarnă, cea intersemestrială, vacanţa de primăvară şi vacanţa
de vară.
În plus, clasele din învăţământul primar
şi grupele din învăţământul preşcolar beneﬁciază de o vacanţă suplimentară în
săptămâna 27 octombrie - 4 noiembrie
2018.
Vacanţele elevilor în anul şcolar 20182019 sunt structurate astfel:
- vacanţa de iarnă: 22 decembrie 2018
- 13 ianuarie 2019;
- vacanţa intersemestrială: 2 - 10 februarie 2019;
- vacanţa de primăvară: 20 aprilie - 5
mai 2019;
- vacanţa de vară: 15 iunie - 15 septembrie 2019.
Suplimentar, clasele din învăţământul
primar şi grupele din învăţământul preşcolar beneﬁciază de vacanţă în săptămâna 27 octombrie - 4 noiembrie 2018.
Pentru clasele terminale din învăţământul liceal, anul şcolar se încheie în data
de 31 mai 2019, iar pentru clasa a VIIIa, în data de 7 iunie 2019.
Programul naţional „Şcoala altfel” are
o durată de 5 zile consecutive lucrătoare în timpul anului şcolar şi poate ﬁ derulat în perioada 1 octombrie 2018 - 31
mai 2019, pe baza unei planiﬁcări ce rămâne la decizia şcolilor. Desfășurarea
programului „Şcoala altfel” nu coincide
cu perioada alocată susţinerii tezelor semestriale. Acestea vor avea loc, de regulă, la ﬁnalul semestrelor, după parcurgerea programei şcolare, cu cel puţin trei
săptămâni înainte de ﬁnalul semestrului.
Etapele naţionale ale olimpiadelor şcolare se organizează, în general, în perioada
vacanţei de primăvară, potrivit unui calendar speciﬁc.
Unitățile de învățământ și inspectoratele școlare vor marca prin manifestări speciﬁce ziua de 5 octombrie - Ziua
internațională a educației și ziua de 5
iunie - Ziua învățătorului, în măsura în
care, prin contractul colectiv de muncă
aplicabil, nu sunt instituite ca zile nelu-

crătoare.
În situaţii deosebite, bine fundamentate, în funcţie de condiţiile climatice şi de
speciﬁcul zonei și al şcolii, inspectoratele şcolare judeţene pot aproba, la cererea conducerii unităţilor de învăţământ,
modiﬁcări ale structurii anului şcolar.
Acestea se pot aproba numai în măsura
în care se asigură parcurgerea integrală a
programelor școlare. Recuperarea cursurilor suspendate ca urmare a unor situații
obiective de urgență (intemperii, epidemii, calamități naturale) nu se poate realiza în perioada vacanțelor școlare.
EVALUAREA NAȚIONALĂ 2019.
Prima probă scrisă la Evaluarea Naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a
din anul şcolar 2018-2019 va avea loc în
18 iunie, potrivit calendarului aprobat de
Ministerul Educaţiei. Absolvenţii clasei
a VIII-a vor încheia cursurile în 7 iunie,
iar în perioada 3-7 iunie ei se vor putea
înscrie la Evaluarea Naţională. Primele
rezultate se vor aﬁşa în 25 iunie, iar cele
ﬁnale în 29 iunie.
Astfel, prima probă scrisă din cadrul
EN VIII (limba şi literatura română) va
avea loc în 18 iunie, proba scrisă la matematică se va desfăşura în 20 iunie, iar
ultima (limba şi literatura maternă - pentru elevii care au studiat această disciplină) este programată în 21 iunie.
Primele rezultate urmează să ﬁe aﬁşate
în 25 iunie (până la ora 12.00), procedură urmată de înregistrarea contestaţiilor,
în intervalul orar 14.00 - 20.00. Examenul se va încheia în 29 iunie, cu aﬁşarea
rezultatelor ﬁnale.
După aﬁşarea rezultatelor, în perioada
3-7 iulie, absolvenţii clasei a VIII-a şi
părinţii acestora, asistaţi de diriginţi, vor
completa opţiunile din ﬁşele de înscriere pentru admiterea la liceu. Vor parcurge aceeaşi procedură şi absolvenţii clasei a VIII-a care doresc să ﬁe admişi în
licee din alt judeţ.
Veriﬁcarea de către părinţi şi candidaţi
a ﬁşelor, corectarea greşelilor în baza
de date computerizată şi listarea ﬁşelor
corectate din calculator sunt prevăzute
pentru intervalul 4-8 iulie.
Repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a este programată în 12 iulie.
Media de admitere, pe baza căreia se
realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenţilor învăţământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată
între media generală la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, şi media
generală de absolvire a claselor V-VIII,
care are o pondere de 20% în calculul
mediei de admitere.

Despre acordarea
tichetelor sociale
pentru grădiniță
Potrivit art. 2 din legea nr 248/
2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar
a copiilor provenind din familii
defavorizate, stimulentele educaţionale se acordă copiilor din
familii defavorizate în condiţiile în care sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele criterii:
a) copilul este înscris într-o
unitate de învăţământ preșcolar, conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.
b) venitul lunar pe membru de
familie este de până la de două
ori nivelul venitului minim garantat pentru o persoană singură, prevăzut de Legea nr.
416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și
completările ulterioare ( adică
de maxim 284 lei / membru de
familie).
Referitor la modul de calcul a
venitului net lunar pe membru
de familie, art. 10 alineat (1)
din legea nr 248/2015sunt prevăzute următoarele: ”La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie, prevăzut la art. 2
lit. b) din lege, se iau în considerare toate veniturile impozabile și neimpozabile prevăzute
de Legea nr. 227/2015 privind
Codul fiscal, cu modificările și
completările ulterioare, inclusiv cele rezultate din obligaţiile
legale de întreţinere faţă de copii și/sau faţă de părinţi, pe care
membrii acesteia le-au realizat
în luna anterioară solicitării stimulentului educaţional.
Nu intră în calculul venitului
net lunar pe membru de familie următoarele: alocația de stat
pentru copii, sumele primite
cu titlul de prestații sociale în
baza legii nr 448/2006, ajutorul social acordat în baza Legii
nr 416/2001 și ajutorul pentru
încălzirea locuinței, ajutoarele de stat, bursele elevilor sau
studenților, sumele primite din
activitatea de zilier, sumele primite ca urmare a participării la
programe de formare profesională dacă nu au titlu de venituri
salariale și sumele primite cu titlu de ajutor temporar sau cu titlu de ajutor de urgență.
Solicitarea de acordare a acestui stimulent se depune la Serviciul Asistența Socială oricând
pe parcursul anului școlar, ti-

chetul social pentru grădiniță
acordându-se de la data cererii conform Dispozitiei Primarului de admitere a solicitării, cu condiția ca preșcolarul/
preșcolarii să frecventeze zilnic
cursurile grădiniței.
Părintele care solicită acordarea tichetului social pentru
grădiniță va prezenta la Serviciul Asistența Socială următoarele documente:
•DOCUMENT
DOVEDITOR AL ÎNSCRIERII COPILULUI LA GRĂDINIȚĂ- original- emis de secretariatul școlii
de care aparține grădinița.
•DOCUMENTE DE IDENTITATE ALE PĂRINȚILOR – original și copii
•LIVRET DE FAMILIE ȘI
CERTIFICATE DE NAȘTERE
ALE TUTUROR COPIILOR
DIN FAMILIE.- originale și copii
•ADEVERINȚĂ DE LA LOCUL DE MUNCĂ CU VENITUL NET DIN LUNA ANTERIOARĂ,
INCLUSIV
VALOAREA BONURILOR DE
MASĂ.
•ADEVERINȚĂ DE VENIT
DE LA ANAF pentru persoanele fără loc de muncă
•CUPOANE ALOCAȚIE DE
STAT PENTRU COPII SAU
EXTRASE DE CONT CU
ALOCAȚIILE AFERENTE LUNII TRECUTE
•CUPON VENIT MINIM
GARANTAT, dacă este cazul
•CUPON ALOCAȚIA DE
SUS-ȚINERE A FAMILIEI,
daca este cazul,
- CUPON INDEMNIZATIE
DE HANDICAP, dacă este cazul.
- CUPON PENSIE, dacă este
cazul.
•ÎN CAZUL ÎN CARE COPILUL SE AFLĂ ÎN PLASAMENT
FAMILIAL- SUNT NECESARE ACTELE DE IDENTITATE
ALE COPILULUI ȘI ALE FAMILIEI DE PLASAMENT ȘI
VENITURILE FAMILIEI DE
PLASAMENT.
Menționăm că restul formularelor vor fi completate de solicitant la biroul Seviciului Social.
Primăria
Comunei Socodor
SOCODOREANUL
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una specială, de un succes răsunător în tot
județul, cele două zile dedicate sărbătorii rămânând în amintirea tuturor ca zile
când toată comuna a fost invitată la cântec și voie bună. Toți cei veniți la Socodor
pe parcursul au avut parte de spectacole
pe gustul tuturor, dar și de terase cu mici
și bere, cu alte cuvinte a fost organizat totul pentru ca lumea să se distreze și să se
bucure de zilele de sărbătoare ale socodorenilor.
Bineînțeles că nu a lipsit tradiționala
paradă a portului popular precum și slujba de binecuvântare a roadelor Socodorului, a „Pitei noi”, ca un simbol al fertilității
pământului.

Întreaga atmosferă a fost una de sărbătoare
autentică, în care distracția și voia bună au
fost efectiv la ele acasă. Toată lumea s-a simțit
bine, peste tot putând vedea oameni veseli,
bucuroși de a petrece.
Primarul Jura Ioan Dimitrie, împreună cu
viceprimarul și cu toată echipa implicată
în organizarea sărbătorii, au fost prezenți
pentru a supraveghea modul de organizare
și desfășurare a evenimentului, astfel încât
totul să se deruleze fără probleme. Așa a și
fost, totul fiind organizat impecabil, cu momente distincte în program, astfel încât au
fot acoperite preferințele tuturor spectatorilor. Scena, împreună cu toate accesoriile de
sunet și lumină achiziționate pe fonduri europene a făcut din nou senzație, Socodorul
fiind singura comună din județul Arad care
are asemenea dotări în proprietate, inclusiv
Municipiul Arad nedispunând de astfel de
>>> pag. 5
facilități în regie proprie.
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>>> pag.4 Cu privire la specta-
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colele artistice propriu-zise, la Socodor au venit o serie de ansambluri și
artiști chemați pentru a susține programe artistice pentru toate gusturile
și preferințele spectatorilor.
Vă lăsăm pe dumneavoastră, cititorii noștri, să reintrați în atmosfera
acelor zile, prin imaginile surprinse
cu aceaste ocazii, imagini care cu
siguranță vor face în viitor parte din
arhiva istorică a comunei.
Sperăm că am reușit să cuprindem
în imagini ipostaze frumoase cu
ceea ce a fost organizat în cele două
zile a „Praznicului de Pită Nouă” de
la Socodor, nu de alta, dar ne dorim
ca ziarul local să constitue amintiri
frumoase peste timp pentru toți!
Am avut la Socodor zile de sărbătoare de neuitat, zile în care folclorul autentic a poposit efectiv la noi
în comună, dar și artiști de seamă ai
muzicii ușoare, care au reușit să ridice lumea în picioare prin concertele
susținute cu acest prilej.

Un moment deosebit în cadrul zilelor de sărbătoare din acest an a fost
cel de oferire a bicicletelor donate ca
și premii pentru câștigătorii tombolei. A fost o acțiune din inimă pentru tinerii socodoreni, care a adus
bucurie în rândul copiilor școlii sau
grădiniței, deoarece, trebuie specificat că la tombolă au putut participa
doar copiii merituoși, care au pro>>> pag.6
movat clasele.
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Au fost zile de sărbătoare la Socosumat o ediție a sărbătorii socodorene dor, iar lumea a simțit acest lucru
„Praznicul de Pită Nouă”, manifestar- din plin, pe tot parcursul zilei.
ea artistică reușind să fie structurată Ne rămân acum doar amintirile,
de așa manieră încât să acopere gus- care ar putea suna așa: sărbătoare
ca-n povești! Cu oameni veseli, cu
turile tuturor spectatorilor.
Vă lăsăm în compania câtorva imag- suﬂetul deschis, cu bucuria de a sărini reprezentative de la cele trei zile bători ca o comunitate unită și plină
de sărbătoare a comunei, deoarece de dragostea pentru frumos. Avem o
spațiul publicației locale este destul de comună „vie” iar acest lucru s-a vărestrâns, preferând astfel, prin aceste zut din plin!
imagini, să vă aducem în fața ochi- Socodorul a arătat că știe să prelor amintiri de la acest important țuiască momentele frumoase, treeveniment, abia anul următor ur- când elegant, cu bucuria prezentumând a ne reântâlni cu sărbătoarea lui, peste orice obstacol. Imaginile
vorbesc de la sine!
comunei noastre.

>>> pag.5 Așadar, s-a mai con-

Primar
Jura Ioan Dimitrie
„Sper din inimă că ediția
din acest an a „Praznicului
de Pită Nouă” a fost pe placul tuturor participanților.
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Din nou, am arătat celor
veniți pe la noi cu această
ocazie ce localitate frumoasă
este Socodorul, ce comunitate locală frumoasă avem, cu
oameni harnici și vrednici,
primitori și onești.
M-am bucurat mult că am
putut continua tradiția organizării sărbătorii comunei
noastre, având în program
o slujbă religioasă de bine-

cuvântare a pitei și recoltelor, parada portului popular, precum și spectacole
cu muzicăușoară, dar și un
spectacol folcloric deosebit,
pentru care doresc să felicit
în special ansamblurile socodorene care au urcat pe scenă
și care ne-au arătat din nou
că avem o zestre folclorică de
mare frumusețe artistică.
Tot ceea ce am pregătit pen-

SOCODOREANUL
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Amintiri de neuitat

tru sărbătoare s-a putut realiza cu sprijinul consilierilor
locali, al domnului viceprimar, angajaților Primăriei și al
celorlați oameni inimoși din
Socodor ce mi-au fost alături
și cărora le mulțumesc pentru
implicare și susținere.
Încehei prin a spune că țelul
nostru trebuie să fie acela de
a evolua mereu, de a progresa
de la an la an, pentru a arăta

nu doar ca o adevărată comună europeană, ca și ca o comunitate europeană, frumoasă, demnă și elegantă în toate.
Cred că la „Praznicului de
Pită Nouă” asta am și arătat:
o mentalitate europeană, prin
modul cum ne-am prezentat,
prin modul cum ne-am organizat.
Primar
Jura Ioan Dimitrie
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Pesta porcină africană: informare și măsuri!

Cum se manifestă pesta porcină africană?
Po r c i i î ș i p i e r d p o f t a d e m â n c a r e ;
Au u r e c h i l e ș i c o a d a l ă s a t e î n j o s , p e t e r o ș i i
în jurul urechilor și râtului, pe abdomen;
Stare generală proastă, respirație îng reunată,
cu febră puternică;
Lipsă poftă de mâncare
Ev o l u ţ i e m o r t a l ă î n 2 p â n ă l a 1 0 z i l e .

ATENȚIE!
Nu există tratament și nici vaccin care să protejeze porcii de boală.
> Anunţaţi imediat medicul veterinar dacă porcul nu mănâncă și stă mai mult culcat.
> Limitaţi circulaţia între gospodăriile de la ţară.
> Creșterea porcilor, furajarea și adăparea se face doar în
coteţe. Porumbul, lucerna și alte vegetale pentru furajare
nu se adiministrează direct din câmp! Există pericolul contaminării câmpului de la mistreţii bolnavi.
> Porcii se contaminează direct, de la alţi porci infectaţi
sau prin alimentarea cu deșeuri din carne de porc contaminată/infectată.
> Insectele, spaţiile contaminate, vehiculele, diverse materiale, îmbrăcămintea, încălţămintea contaminată, pot
transmite și ele virusul la porcii sănătoși.
> Este interzisă tăierea porcilor în localităţile unde evoluează boala. Putem extinde astfel focarele și după luni de zile.
- Se interzice circulaţia, în autovehicule, cu carne, carnaţi
și alte produse din carne de porc, care nu sunt marcate și
etichetate de către serviciile veterinare, conform prevederilor legale în astfel de situaţii - există riscul de a răspândi
boala în toată ţara.
- Utilizaţi echipament separat de lucru și un recipient cu
dezinfectant la intrarea în spaţiul de creștere al porcilor.
Este interzisă hranirea porcilor cu deșeuri alimentare, care
conţin carne de porc.
Interzis accesul porcilor în păduri sau în locuri unde pot intra în contact cu pocii mistreţi.
Este interzisă participarea la târgurile de animale.
CUM PROTEJAM GOSPODĂRIA?
- Ne asigurăm câ achiziţionăm furaje, așternut și porci din
unităţi verificate
- Asiguraţi-vâ câ porcii dumneavoastră nu intră în contact
cu porcii mistreţi
- Vânătorii și câinii de vânâtoare sâ nu vina în contact cu
porcii din gospodărie
- Nu aruncam resturi de carcasa de porc pe câmp sau în
gospodârie
- Nu lâsăm porcii din alte gospodarii sâ intre în contact cu
porcii din gospodăria noastrâ
- Nu hrânim porcii cu furaje de origine necunoscuta
- Nu hrânim porcii cu resturi alimentare
DACĂ AVEŢI ORICE SUSPICIUNE
ANUNŢAŢI DE URGENTĂ
MEDICUL VETERINAR!

Foștii absolvenți s-au reîntors cu drag acasă!

Anul acesta evenimentul
,,Zilele Comunei Socodor” și-a atins pe deplin
scopul și prin întoarcerea
fiilor satului, aflați pe alte
meleaguri, la întâlnirea
de 50 de ani de la absolvirea Școlii generale. A
fost o întâlnire de suflet,
cu bucurie și lacrimi de
revedere, cu amintiri și
doruri, cu momente de
reculegere pentru cei care
nu mai sunt- colegi și
diriginți, cu reîntoarcerea

la Biserica străbună, pentru a mulțumi de întoarcere, pentru a participa la
slujba de Sfânta Maria și
la Panahida oficiată pentru pomenirea morților,
depunere de jerbe și candele pentru sufletul celor
plecați.
Întâlnirea a stat sub semnul ,, Ce mi-am dorit și ce
am realizat” , cei prezenți
povestind cu drag și mândrie despre copilărie și
viață, despre satul iubit

Socodor, cu lacrimi și dor.
Evenimentul a fost foarte bine organizat de către
doamna profesor Crișan
Ramona. Aceasta a pus
suflet și dăruire, nelăsând nimic la întâmplare
și gândind totul până în
ce mai mic detaliu, de la
invitați--d-l. primar Jura
Ioan Dimitrie, d-l profesor
și scriitor Dimitrie Otavă,
care a pregătit o poezie -,,
Dor de Socodor”, elevele Oana și Anca care au

recitat și au cântat în ton
cu evenimentul, renumita
varză de Socodor regăsită
în sarmale, dar, mai ales,
pâmântul de acasă păstrat
în cutiuțe de bijuterii ca
un dar de preț și apa de la
fântâna arteziană păstrată
în sticle cu stema Socodorului. A fost un eveniment
deosebit, onorant pentru Școala din Socodor,
care s-a terminat târziu în
noapte cu imnul Socodorului.
SOCODOREANUL
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Slujba Sfintei Taine a Maslului
săvârșită la
Biserica Ortodoxă din Socodor
>>> pag. 1 Să intrăm așadar în

anotimpul toamnei cu deschidere și
sinceritate sufletească, pentru a preîntâmpina sărbătorile de iarnă curați
și pregătiți, iar prin imaginile surprinse la Biserica Ortodoxă din Socodor sperăm să aducem în paginile
ziarului local acea atmosferă a harului, care se regăsește an de an înaintea sărbătorii Nașterii Mântuitorului.
O atmosfera de pregătire sufletească care s-a simțit din plin la slujba
Sfintei Taine a Maslului.

A fost o slujbă religioasă de
curățenie sufletească totală, o slujbă
la care au participat credincioșii socodoreni, veniți ca orice bun creștini,
pentru a trăi în comuniune cu Dumnezeu și cu învățăturile Evangheliei.
A fost o atmosferă de apropiere față
de cele sfinte, Taina Sfântului Maslu
fiind oficiată de un sobor de preoți,
invitați anume pentru această slujire,
după cum se vede și din cele câteva
imagini grăitoare.

Atenție
la preocupările de toamnă!
Am intrat în anotimpul
toamnei, când toți cetățenii
comunei trebuie să ia în considerare câteva activități de
sezon:
-curățenia șanțurilor- decolmatarea- trebuie să fie
privită cu seriozitate de către
fiecare locuitor al comunei,
pentru prevenirea posibilelor
inundații
-atenție la verificarea sobelor și a hornurilor, acțiune ce
trebuie făcută de fiecare proprietar de casă( imobil) din
comună, pentru că ne apro-

piem de sezoul rece și trebuie
avut grijă pentru prevenirea
incendiilor ce pot apărea din
neglijența verificării sistemelor de încălzire pe care le
folosește fiecare cetățean.
- curățenia de toamnă trebuie privită cu responsabilitate de către fiecare cetățean,
ne aflăm într-o perioadă a
curățeniei și ridicării frunzelor și a crengilor din fața gospodăriilor etc.
Noi, la nivelul administrației
locale ne implicăm activ în
întreținerea domeniului pu-

blic, lucru vizibil de către oricare cetățen de bună credință,
dar asigurarea curățeniei în
comună nu se poate face decât împreună, prin colaborarea dintre administrația locală și cetățeni.
Atrag atenția cu această
ocazie și cu privire la reglementările adoptate prin Hotărâre a Consiliului Local
care vizează responsabilitatea fiecărui cetățean de a cosi
spațiul verde din fața proprie
gospodării (case):
Sunte reglementări care
vizează buna conviețuire și
păstrarea curățeniei și esteticii comunei.
De asemenea, atrag atenția
că odată cu venirea toamnei
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se strâng resturile vegetale în
gospodării și frunzele de nuc
pe domeniul public. Obiceiul
încetățenit este ca frunzele de
nuc și alte resturi vegetale adunate la stradă să fie aprinse și
lăsate să fumege înecând în
fum toată comuna.
Tot un obicei al acestei perioade este și apariția focurilor
pe miriști.
Toate aceste activități trebuie privite cu seriozitate
și responsabitate, există o
legislație clară în acest domeniu, care prevede realizarea
unor focuri doar în anumite
condiții, după anumite aprobări prealabile și în cadrul
unei supravegheri autorizate.
Fac un apel la bun simt și

Viceprimar
Teorean Ioan Cornel
responsabilitate din partea
celor ce întreprind astfel de
activități, care dacă nu sunt
organizate conform normativelor legale în vigoare duc la
aplicarea unor sancțiuni.
Viceprimar
Teorean Ioan Cornel

