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Primarii orașelor din județul Arad (Ineu, 
Pecica, Sebiș, Chișineu-Criș, Curtici, Li-
pova, Pâncota, Sântana, Nădlac) l-au ales 
ca reprezentant al lor la Consiliul Regiunii 
5 - Vest, pe primarul Gheorghe Feieș. Pen-

tru această funcție a mai fost propus 
și primarul orașului Peci-
ca, însă primarul nostru 
a obținut șapte voturi din 
cele opt exprimate (pri-
marul din Chișineu-Criș 
a fost absent), câștigând 
astfel categoric. Practic a 
fost votat de toți primarii, 
indiferent de culoarea po-

litică a acestora. În urma rezultatului alegerilor, primarul Feieș a declarat: „Doresc 
să reprezint cu cinste la Consiliul Regional, toate orașele arădene, să fiu echidis-
tant și să lupt în aceeași măsură pentru a sprijini toate orașele, indiferent de cu-
loarea politică a primarilor lor, precum și pentru a promova interesele județului 
Arad în ansamblu. Problemele cetățenilor sunt aceleași în toate localitățile, se 
confruntă cu aceleași nevoi și au aceleași doleanțe. Mă voi strădui ca din aceas-
tă poziție să îmi aduc constribuția la sprijinirea primarilor din orașele arădene 
în rezolvarea problemelor cu care cetățenii se confruntă. Închei prin a mulțumi 
tuturor primarilor din județ, pentru faptul că au avut încredere în mine, alegân-
du-mă să le reprezint interesele”.

Discoteca Ring a început din nou să adune tinerii dornici 
de distracție la petrecerile organizate aici în fiecare week-
end. Proaspăt renovată discoteca oferă acum o ambianță 
plăcută și muzică de top. Petrecerile sunt din ce în ce mai 
sofisticate și toată lumea se distrează la maxim!

,

Distracție maximă la 
DISCO RING SEBIȘ!

FOTBAL 
ȘI PASIUNE

Dacă e vineri, la Sebiș sunt emoții. Lumea clocotește, toți vorbesc 
de fenomen. De fenomenul fotbal, bineînțeles! Casele de pariuri sunt 
asaltate și toți fac pronosticuri. Este o zi în care Național Sebiș are 
meci acasă. Emoțiile sunt mari, toată lumea trăiește la maxim meciul. 
La terase sau în cafenele se discută aprins pe tema posibilului rezultat: 
câștigăm sau nu? Se aprind orgolii, apar discuții contradictorii. În ma-
gazine dispar semințele de pe rafturi și dintr-o dată forfota orașului se 
mută pe stadion. E zi de meci în Sebiș! >>> Pag. 4

>>> Pag. 5

Spuma Party
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Gheorghe Feieș: ”Atragerea de investiții în oraș este una 
dintre principalele mele preocupări!”

În acest nou mandat al dumneavoastră, 
aveți din nou un Consiliu Local majori-
tar. Cum sunt relațiile cu actualii con-
silieri locali?
Într-adevăr, la alegerile locale, cetățenii 

care m-au votat au ales și con-
silierii locali propuși de 
mine. Pentru acest lucru 
le mulțumesc, fiindcă mi-
au dat astfel posibilitatea 
de a avea siguranța 
susținerii în cadrul 

Consiliului Local a 
proiectelor de dez-
voltare pe care le 

inițiez și le propun. Doresc însă să precizez că în ciuda faptului că la 
nivelul Consiliului Local există această majoritate, formată din con-
silierii propuși de mine, părerea consilierilor din opoziție este întot-
deauna luată în considerare. Mi se pare corect ca la nivelul Consiliului 
Local să colaborez bine cu toți consilierii, indiferent de partidul din 
care aceștia fac parte și împreună, toți să punem umărul la prosperi-
tatea orașului. Doar conlucrând, lăsând interesele politice la o parte 
putem progresa. Până acum am avut sprijinul tuturor consilierilor lo-
cali și sper ca așa să fie și pe mai departe. Toți am fost aleși de către 
cetățeni și toți trebue să avem un singur obiectiv: dezvoltarea orașului 
Sebiș.
Cum vedeți această dezvoltare a orașului în perioada următoare?
În primul rând proiectele deja începute trebuie continuate. Mă refer 
aici la marile construcții ale clădirilor reprezentative din oraș. După 
cum puteți constata, aceste lucrări nu au fost sistate, ci dimpotrivă 
se merge în linie dreaptă. La Casa 
de Cultură, lună de lună se fac pro-
grese vizibile, în aceste luni de vară 
reușindu-se finalizarea unor lucrări 
importante la acest edificiu. La 
baza sportivă, o altă lucrare care se 
afla în derulare, putem spune că am 
reușit finalizarea lucrărilor. Sporti-
vii beneficiază acum de cele mai 
bune condiții de pregătire. Mai dorim refacerea tribunei, construirea 
unei tribune noi pe cealaltă parte a terenului, precum și montarea unei 
instalații de nocturnă. Infrastructura orașului rămâne în continuare o 
prioritate importantă, avem în vedere continuarea amenajării de tro-
tuare și inițierea lucrărilor de asfaltare a străzilor care încă nu au fost 
modernizate. Noi am avut cuprinse toate aceste străzi în Programul 
Național de Dezvoltare Rurală, însă actualul guvern a oprit acest pro-
gram, fapt pentru care suntem nevoiți să căutăm alte surse de finanțare 
pentru aceste lucrări. Bineînțeles că pe lângă acest proiecte aflate în 

derulare, la nivelul administrației locale se are în vedere o adminis-
trare cât mai corectă a orașului, luându-se în calcul în permanență 
prioritățile existente la nivel local. Am deja în plan și alte proiecte 
importante pentru oraș, însă despre acestea aș dori să vorbesc la mo-
mentul începerii lor.
În al doilea rând, încerc în mod constant atragerea unor investiții pri-
vate care să ducă la crearea unor noi locuri de muncă. O astfel de 
investiție este cea de construire a parcului fotovoltaic, care nu doar 
că va crea noi locuri de muncă, dar va reprezenta și o sursă financiară 
suplimentară importantă la bugetul orașului. Această investiție trebuie 
să înceapă în cel mai scurt timp, fiind deja obținute toate avizele nece-
sare. De asemenea, în perioada imediat următoare voi avea o întâlnire 
importantă cu un grup de investitori din China, care doresc să vină 
la rândul lor în Sebiș și să pună aici bazele unei importante activități 
de producție. Tot timpul am pus accent pe necesitatea atragerii unor 
astfel de investiți în Sebiș, am căutat să iau legătura cu cât mai mulți 
potențiali investitori, ținând cont de faptul că investițiile directe crează 
prosperitate în oraș. De aceea, am fost deschis oricăror propuneri de 
acest fel, noi locuri de muncă în oraș însemnând pentru toți bunăstare.
Să trecem acum la o altă activitate de interes pentru locuitorii 
orașului: cea sportivă. Ce credeți, va avea Național Sebiș o evoluție 
bună în acest campionat?
Este o întrebare dificilă, la care însă nimeni nu poate răspunde cu 
certitudine. Totul depinde de echipă și de modul în care se va mobi-
liza. Eu am făcut tot ce am putut pentru a crea echipei cele mai bune 
condiții de pregătire, condiții care se ridică la cele mai înalte stan-
darde. Surprinzător, pentru că am făcut acest lucru, unii m-au criticat. 
Am construit însă baza sportivă pentru ca în oraș să existe condițiile 
obținerii performanței sportive atât la nivel de seniori, dar mai ales la 
nivelul juniorilor și copiilor. Căci aceste investiții vor folosi peste ani 

celor care azi învață tainele sportu-
lui la Sebiș. Un oraș fără sport este 
un oraș adormit, un oraș lipsit de 
vlagă.
Și acum, cea mai importantă 
întrebare. Veți candida pentru 
funcția de senator la viitoarele 
alegeri generale?
Într-adevăr, mi-a fost propus acest 

lucru, însă deocamdată nu am luat o hotărâre definitivă în acest sens. 
Dacă voi candida sau nu, depinde de măsura în care voi putea ajuta 
orașul Sebiș mai mult din noua postură, decât din cea actuală. În mo-
mentul de față cumpănesc bine această decizie și nu voi lua o hotărâre 
decât atunci când voi fi convins că funcția de senator îmi permite să 
îmi aduc contribuția într-o mai mare măsură la dezvoltarea orașului 
nostru. Căci pentru mine, înainte de toate, orașul Sebiș este prioritatea 
majoră. Oricum, în momentul în care voi lua o decizie în acest sens, 
voi informa de îndată cetățenii orașului. 

„Tot timpul am pus accent pe necesitatea atragerii 
unor investiți private în Sebiș, am căutat să iau 
legătura cu cât mai mulți potențiali investitori, 
ținând cont de faptul că investițiile directe crează 
prosperitate în oraș. De aceea am fost deschis 
oricăror propuneri de acest fel, noi locuri de muncă 
în oraș însemnând pentru toți bunăstare.”!

Anunț important!
Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” Arad

Filiala Sebiș
Vă informează

Au început înscrierile pentru următoarele specializări:
- Facultatea de Științe Economice Sebiș (acreditată 
în conformitate cu normele legale), specializarea 

Economia Turismului, Serviciilor și Comerțului
- Masterate în specializarea „Audit și expertiză contabilă”, 

precum și „Marketingul și Managementul Firmei”

Înscrierile se fac zilnic la secretariatul filialei Sebiș 
a Universității „Vasile Goldiș”, de pe Bulevardul 

Victoriei, nr. 12.
Informații la telefon 0257/311.083

În atenția cetățenilor
Posesori de terenuri agricole, cât și a arendașilor acestora

Prin prezenta vă informăm că se interzice cu desăvârșire incend-
ierea terenurilor agricole înainte sau după recoltarea acestora pe 
toată perioada calendaristică a anului. 
În cazul în care se vor constata incendieri de terenuri agricole vom 
sesiza conducerea APIA, iar aceasta, conform prevederilor legale 
în vigoare, va bloca subvențiile bănești pentru posesorii de terenuri 
agricole - parțial sau total.
De asemenea informăm persoanele care se deplasează sau lucrează 
pe raza fondului forestier al orașului că este interzis focul deschis și 
fumatul, cu excepția locurilor special amenajate.
Vă mulțumim anticipat în speranța că aceste măsuri de prevenire a 
incendiilor vor fi respectate.

Pompierii din Sebiș vă informează
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Corul Bisericii Ortodoxe

Primarul Feieș a premiat câștigătorii 
concursului de pescuit de la Bocsig

Cu toții, cei care mergem la Liturghiile Bisericilor Ortodoxe din oraș 
am auzit frumoasele cântări religioase intonate de cei care formează 
corul bisericii. În Sebiș avem două coruri, în acest număr al ziarului 
noi prezentându-vă corul dirijat de către profesorul Filipaș Ioan. Îi pu-
nem în pagină pe cei care formează acest cor și care din dragoste față 
de Biserică și Dumnezeu ne încântă auzul ori de câte ori participăm la 
slujbele religioase. Le mulțumim pentru acest lucru și le dorim ca și pe 
mai departe să rămână la fel de uniți în acest cor, atât de drag tuturor 
credincioșilor.

Domnul Filipaș Ioan este cel care conduce acest cor, în calitate de dirijor. Am aflat de la 
dânsul că se ocupă de dirijarea corurului încă din anul 1989 și duminică de duminică, 
precum și la celelalte evenimente importante ale Bisericilor Ortodoxe din oraș, corul 
își face datoria. Astfel, duminicile corul cântă alternativ în cele două Biserici Orto-
doxe din oraș. Domnul profesor Filipaș are această pasiune din familie, tatăl dânsului 
fiind la rândul lui dirijor. La bază este profesor de Limba și Literatura Română, însă 
făcând școala pedagogică are înclinație și față de muzică. Totul se întâmplă din pasi-
une, căci dacă pasiune nu ar fi, niciun lucru frumos din viață nu ar avea continuitate și 
succes. Cum acest cor este rodul pasiunii și dedicației tuturor membrilor săi, el există 
datorită acestor oameni, pe care noi nu putem decât să îi felicităm!

Sâmbătă 8 septembrie, a avut loc pe balta de la Bocsig un inedit 
concurs zonal dedicat pescarilor amatori. Au participat concurenți 
din Bocsig, Bîrsa, Beliu, Almaș, Cărand, Buteni, Sebiș, etc. Toți 
au venit hotărâți să facă cele mai mari capturi și să obțină premiile 
mult dorite. Premiile au constat în lansete, mulinete, șepci, etc. A 
fost un concurs în care fiecare participant a încercat să-și demon-
streze măiestria în arta pescuitului, folosind metode proprii sau con-
sacrate. Nu toți însă au avut „fir întins”, norocul făcând parte și el 
din farmecul jocului. 
Invitat special la acest concurs a fost primarul Feieș, care a înmânat 
premiile celor mai merituoși dintre pescari. Alături de dânsul a fost  
prezent vicepreședintele Consiliului Județean Eusebiu Pistru și 
bineînțeles gazda, respectiv primarul comunei Bocsig, Ciul Ioan. Și 
cu această ocazie am putut constata că primarul nostru este invitat 
la toate evenimentele importante din județ, lucru care ne confirmă 
încă o dată stima și respectul de care se bucură primarul Feieș în 
rândul colegilor de breazlă. Avem un primar echidistant și corect, 
care ne reprezintă orașul peste tot pe unde este invitat. De această 
dată, la Bocsig!

Dirijor: Filipaș Ioan

Tol Pavel

Cosma Fenia

Debeleac  Zeni

Filipaș Irina

Iancin Emil

Tol Marcela

Iancin Mariana

Beinșan Doina

Greucean Ștefan

Dărău Mircea

Heler Olguța

Heler Daniel

Urluescu Cornel

Marta Silvia

Dragalina Traian

Tulvan Nicolaie

Urluescu Rodica



SEBIȘ EXPRES

CMYK

                                             SEBIȘ EXPRES           pag. 4  

FOTBAL ȘI PASIUNE!

Toată lumea trăiește doar pentru culori. Stadionul devine 
alb-albastru, tribunele sunt luate cu asalt de fanii înfocați ai 
echipei fanion a orașului, Național Sebiș. Galeria își ia locul  
tradințional din dreapta tribunei și își pregătește „arsenalul”. 
Toți sunt hotărâți să susțină echipa necondiționat. Chiar dacă 
uneori jocul nu decurge conform planului, suporterii devotați 
continuă să scandeze pe tot parcursul meciului. Atitudinea 
pozitivă aduce și rezultate! Vuietul scandărilor umple sta-
dionul, iar publicul este în ton cu membrii galeriei. Indiferent 

de vârstă, toți cei din tribune trăiesc emoțiile partidei alături 
de jucători. Uneori mai răbufnesc, mai ales când ratăm ocazii 
monumentale, dar sunt în continuare cuprinși de febra jocului. 
Foamea de rezultate se simte din plin și printre spectatori. Asta 
își doresc cu toții: să învingem, să fim victorioși! Tribuna este 
vie, exultă la fiecare gol și oftează la fiecare ratare. „Sindro-
mul” Național Sebiș i-a cuprins pe toți! Suntem un oraș care 
respiră fotbal! Este frumos, avem o pasiune comună, avem un 
simbol care ne reprezintă, un simbol alb-albastru...

Așa arată o dupăamiază de vineri în oraș: 
pasiune și fotbal. Toată lumea trăiește 
fenomenul, indiferent de rezultatul din 
teren. În acest debut de sezon echipa 
a avut evoluții bune, însă cu rezultate 
contradictorii. Primul meci din campio-
nat s-a disputat în deplasare, la Turda, 
unde deși am avut un joc promițător am 
fost învinși la limită, scor 1-0. În etapa 
secundă jucătorii și-au luat revanșa în 
fața publicului sebișean, învingând cu 
un categoric 4-1 pe „Europa” Alba Iulia. 
Nu putem decât să fim în continuare 
alături de echipă și să sperăm că vom 
avea evoluții pozitive obținând cât mai 
multe victorii. Așteptăm ca Național 
Sebiș să acumuleze cât mai multe punc-
te în următoarele confruntări.

1. Olimpia Satu Mare 2 2 0 0 4-1 6
2. Unirea Dej 2 1 1 0 3-2 4 
3. Municipal Turda 2 1 1 0 2-1 4
4.	 Naţional	Sebiş	 2	 1	 0	 1	 4-2	 3
5. Şoimii Pâncota 2 1 0 1 5-4 3
6. Jiul Petroşani 2 1 0 1 4-3 3
7. Hunedoara 1 1 0 0 2-1 3 
8. Sănătatea Cluj 2 1 0 1 2-2 3 
9. Sighetu Marmației 2 1 0 1 2-3 3 
10. Seso Câmpia Turzii 2 0 2 0 2-2 2 
11. Oşorhei 1 0 0 1 1-2 0 
12. Zalău 2 0 0 2 3-6 0 
13. Europa Alba Iulia 2 0 0 2 1-6 0

Clasamentul	Ligii	a	III-a,	Seria	a	V-a

Emoții și la tribuna 
oficială
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PENSIUNEA „ONYX” ÎȘI DIVERSIFICĂ OFERTA!
Salonul pentru evenimente
A fost amenajată noua sală destinată organizării unor evenimente ma-
jore din orașul nostru. Sala are acum o capacitate de 300 de persoane, 
putând fi organizate aici nunți, botezuri, mese festive, etc. Foarte el-
egant, acest salon este ideal pentru desfășurarea oricărui eveniment.
Pensiunea „Onyx” vine astfel în întâmpinarea cerințelor clienților, cu 
această sală încăpătoare și rafinată. Acum, cele mai frumoase nunți pot 
fi organizare aici, la Pensiunea „Onyx” din Sebiș. În ceea ce privește 
meniul, acesta este unul foarte diversificat, clienții putând solicita o 
mare varietate de rețete culinare, care sunt preparate în bucătăria prop-
rie. Pensiunea „Onyx” are acum cea mai bună ofertă pentru organizarea 
evenimentelor din Sebiș! Informații și rezervări la telefon 0742/439942.

Cele mai noi hituri fac atmosfera 
incendiară la fiecare petrecere. Tinerii 
din Sebiș, dar și din împrejurimi se 
vin aici la fiecare sfârșit de săptămână 
pentru a se simți bine și a-și etala 
calitățile de dansatori. Chiar și mire-
sele sunt răpite de la nuntă și aduse 
aici. Ce mai, dacă e week-end, toată 
lumea vine la Disco Ring.

Distracție maximă la DISCO RING SEBIȘ!

Toată lumea se 
distreză

Eleganță și rafinament



Inaltarea Sfintei Cru-
ci este praznuita pe 
14 septembrie. Este 
cea mai veche sarba-
toare inchinata cin-
stirii lemnului sfant.
In aceasta zi sarbato-
rim amintirea a doua 
evenimente deosebi-
te din istoria Sfintei 
Cruci:
- Aflarea Crucii pe 
care a fost rastignit 
Mantuitorul si inal-
tarea ei solemna in fata poporului de catre episcopul Macarie al Ieru-
salimului, in ziua de 14 septembrie din anul 335;
- Aducerea Sfintei Cruci de la persii pagani, in anul 629, in vremea im-
paratului bizantin Heraclius, care a depus-o cu mare cinste in biseri-
ca Sfantului Mormant (a Sfintei Cruci) din Ierusalim.
Sfanta Cruce a fost aflata din porunca Sfintei imparatese Elena, mama 
Sfantului Imparat Constantin cel Mare. Datorita acesteia s-au gasit pe 
Golgota trei cruci. Pentru a afla care a fost crucea pe care a fost rastig-
nit Mantuitorul si care sunt crucile talharilor rastigniti odata cu El, pa-
triarhul Macarie le-a spus sa atinga pe rand crucile de o femeie moar-
ta. Femeia a inviat in momentul in care a fost atinsa de cea de-a treia 
cruce, cea pe care a fost rastignit Hristos.
Dupa aceasta minune, Patriarhul a poruncit inaltarea Sfintei Cruci la 
un loc inalt, de unde sa o poata vedea tot poporul.
Cand imparatul persan Hosroe a cucerit Ierusalimul, a luat cu el Cru-
cea Domnului in Persia. Sfanta Cruce a ramas aici timp de paispreze-
ce ani, pana cand Hosroe a fost invins de imparatul Heraclie, care a 
dus sfanta cruce in Ierusalim.
Inaltarea Sfintei Cruci se serbeaza cu post, pentru ca ea ne aduce amin-
te de patimile si moartea Mantuitorului.
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SUPORTERI ÎNFOCAȚI
Fotoreportaj Zilele de vacanţă au trecut parcă 

în zbor, toamna făcându-şi simţi-
tă prezenţa în fiecare zi mai mult. 
Sosirea lunii septembrie aduce cu 
sine un nou an şcolar, cu mari 
emoţii şi speranţe.
Deşi ministrul Educaţiei anunţa-
se că anul şcolar va începe pe 10 
septembrie, în şedința de Guvern 
din 1 septembrie s-a hotărât ca 
elevii să se mai bucure de o săp-
tămână de vacanță.  De aseme-
nea, vacanţa de iarnă a fost sta-
bilită în intervalul 22 decembrie 
- 13 ianuarie.  Cel de-a doilea se-
mestru va începe în 14 ianua-
rie 2013, continuându-se până 
în 21 iunie 2013. În ceea ce pri-
veşte cursurile claselor terminale, 
acestea au un regim special, ter-
minând şcoa-
l a  m a i  d e -
vreme, patru 
săptămâni fi-
ind atribui-
te susţinerii 
examenului 
de Bacalau-
reat.

Vacanţele fac parte din categoria 
celor mai aşteptate perioade, atât 
pentu elevi cât şi pentru profe-
sori, vacanţa de iarnă fiind de trei 
săptămâni (22 decembrie 2012-
13 ianuarie 2013), cea de primă-
vară de 2 două săptămani (6-21 
aprilie 2013) iar cea de vară din 
22 iunie până în 8 septembrie 
2013. În perioada 29 octombrie 
- 4 noiembrie 2012, doar clasele 
din învaţământul primar şi gru-
pele din învăţămantul preşcolar 
sunt în vacanţă.
În oraşul nostru, şcolile au fost 
deja pregătite pentru a-i primi pe 
elevi, fiind igienizate şi salubri-
zate corespunzător. Școala poa-
te începe!

Pregătiri pentru noul an şcolar 

Clasele sunt pregătite

Colțul de religie
14 septembrie - Inaltarea Sfintei Cruci
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Avram Iancu s-a stins în septembrie 1872 şi mii de moţi l-au con-
dus, atunci, pe ultimul drum, având în frunte 36 de preoţi, în frunte 
cu protopopii Mihălţeanu şi Balint. Nu au lipsit vechii tovarăşi 
de arme, Axente Sever, Simion Balint, Mihai Andreica, Nicolae 
Corcheş şi Clemente Aiudeanu. Alaiul mortuar, atent supravegheat 
de autorităţile imperiale, a străbătut Ţara de Piatră până la biserica 
Ţebei, acolo unde Iancu a fost înhumat sub gorunul lui Horea, celălat 
mare erou al moţilor.
Anul acesta s-au împlinit 140 de ani de la trecerea în nefiinţă a 
celui care spunea „Unicul dor al vieţii mele e să-mi văd Naţiunea 
mea fericită”. Mii de români au venit să-l omagieze, la Ţebea, pe 
cel care rostea aceste cuvinte, Avram Iancu.
Primarul Feieș a fost și el la Țebea pentru a-i aduce un omagiu mare-
lui erou național, Avram Iancu, reprezentând orașul nostru la depu-
nerea de coroane din cadrul acestei manifestații. 
„Nu puteam lipsi de la această importantă sărbătoare a românilor, 
prin care este omagiat cel care a fost Avram Iancu. Niciodată nu 
trebuie să ne uităm eroii, aceia care au luptat pentru binele națiunii 
noastre. Momentul de la Țebea trebuie privit ca o comemorare, ca 
o exprimare a respectului nostru, al românilor pentru cel ce a fost 
„Crăișorul Munților”, a declarat primarul Feieș Gheorghe.

Primarul Feieș la Ţebea, 
în memoria lui Avram Iancu!

Avram Iancu „Crăișorul Munților”!
  COLȚUL DE ISTORIE

Avram Iancu s-a nascut în anul 1824, în locali-
tatea Vidra de Sus, azi comuna Avram Iancu, 
judetul Alba. Din pacate, ziua si luna nu se 
cunosc, pentru ca în matricola - actul de nas-
tere nr. 40/1824 al comunei Vidra de Sus - se 
afla doar mentiunea ca “S-a nascut pe vremea 
cireselor”. Se poate deduce ca nasterea a avut 
loc în luna iulie 1824. Tatal lui Avram Iancu 
s-a numit Alexandru Iancu, iar mama – Ma-
ria. Erau oameni harnici si gospodari, cu o 
stare materiala buna. Avramut, precum îl dez-
mierdau parintii, era un copil plin de virtuti, 
gânditor si scurt la vorba, cu o inima sincera 
si buna. Buchiile le-a învatat la Vidra si Câm-
peni, clasele elementare le-a urmat la Abrud, 
judetul Alba, gimnaziul inferior la Zlatna, cel 
superior si Facultatea de Drept la Cluj. Peste 
tot s-a bucurat de simpatia colegilor, profeso-
rilor si a locuitorilor. A fost un student eminent, 
iar matematica si istoria i-au fost materiile 
preferate. Dupa terminarea cursurilor juridice 
la Cluj, în anul 1845, cu cele mai alese apre-
cieri de atestare si cu calificativul “eminent”, 
s-a prezentat în fata Guvernului din Cluj, pen-
tru a fi primit ca practicant fara salariu. A fost 
însa respins de comisie, pentru ca era plebeu, 
adica nu avea originea de nobil maghiar. În 
urma acestei nedreptati, Avram Iancu s-a dus 
la Târgu Mures, unde s-a înscris la “Tabla Re-
geasca” în calitate de cancelist, cu scopul de-a 
se pregati în meseria de avocat, pe care a si 
obtinut-o în anul 1848, cu mult succes. Pro-
fesorul Traian Popa, în “Monografia orasului 
Târgu Mures”, Editura “Corvin” 1932, descrie 
pe baza de documente de arhiva activitatea lui 
Avram Iancu în aceasta localitate, în pregatirea 
si desfasurarea Revolutiei Române din Trans-
ilvania anilor 1845-1848. Avram Iancu, om al 
pacii, dreptatii sociale si al bunei convietuiri 
între popoare, ca si Alexandru Papiu Ilarian, 
Ioan Oros-Rusu, Vasile Moldovan, Alexandru 
Batrâneanu si altii, a deplâns hotarârea moti-

unii nedrepte votata la 15 martie 1848, la Bu-
dapesta, potrivnica poporului român majori-
tar in Transilvania, de unire fortata a acestei 
provincii românesti cu Ungaria. La adunarea 
cancelistilor mureseni de la “Tabla Regeas-
ca”, tinuta în ziua de 25 martie 1848, data la 
care cancelistii unguri solicitau celor români 
semnaturile si acordul unirii Transilvaniei cu 
Ungaria, Avram Iancu, în prezenta celor 300 
de cancelisti prezenti la adunare, a pronuntat 
plin de indignare: “În numele neamului româ-
nesc resping marinimozitatea voastra. Dreptul 
istoric are sa se spulbere înaintea drepturilor 
omului. Spre rusinea veacului al XIX-lea, am 
suferit robia îndelungata. Pretindem stergerea 
sclaviei si egalitate perfecta sau moarte!”. În 
testamentul sau, Avram Iancu si-a precizat ide-
alul sau în viata: “Unicul dor al vietii mele este 
sa-mi vad natiunea fericita, pentru care dupa 
puteri am lucrat pâna acum!”.
A fost unul dintre initiatorii si organizatorii 
adunarilor de la Blaj din 30 aprilie, 15-17 mai 
si 15-23 septembrie 1848, precum si condu-
catorul cetelor înarmate de tarani si de min-
eri din Muntii Apuseni. În timpul Revolutiei 
de la 1848 a condus aceste osti, organizând 
apararea lor în Muntii Apuseni. Punerea greo-
aie în practică a legii privitoare la desființarea 
iobăgiei în Transilvania, refuzul lui Kossuth și 
al guvernului revoluționar ungar de a acorda 
drepturi politice și libertăți naționale românilor 
transilvăneni și votarea, în contra dorinței 
majorității române, a unirii Transilvaniei cu 
Ungaria la Dieta din Cluj, au dus la dezbina-
rea revoluționarilor pașoptiști transilvăneni și 
la ridicarea țărănimii române la lupta pentru 
rezolvarea problemei sociale și a celei naționale. 
Acest curs al revoluției române în Transilvania 
a fost influențat și de recunoașterea de către 
austrieci a românilor transilvani ca națiune 
politică, fapt refuzat de guvernul revoluționar 
maghiar de la Budapesta al lui Kossuth. Avram 

Iancu a devenit conducătorul oștilor țărănești 
române contra revoluției maghiare în Transil-
vania, care urmărea aici anexarea ei. În fruntea 
acestei oști și în colaborare cu autoritățile mili-
tare austriece a organizat apărarea în Munții 
Apuseni și a respins numeroasele atacuri ale 
trupelor revoluționare maghiare trimise de gu-
vernul revoluționar ungar (Comitetul maghiar 
de apărare a țării (Országos Honvédelmi Bi-
zottság)), superioare ca număr și ca armament, 
câștigându-și renumele de „craiul munților”.
Pe 4 mai 1849 a dat o nouă organizare civilă 
Munților Apuseni. În vara anului 1849 a stat 
timp de 10 luni la Viena, unde a ținut legătu-
ra cu autoritățile imperiale austriece. Dupa în-
frângerea revolutiei, bolnav si adânc îndure-
rat de nedreptatile ce li se faceau taranilor, a 
caror eliberare reala nu o putuse vedea înfap-
tuita, Avram Iancu a ramas printre moti, în 
Muntii Apuseni. În anul 1849, fiind la Viena 
pentru sustinerea drepturilor nationale, a refu-
zat sa primeasca o decoratie imperiala, zicând: 
“Natiunii sa i se dea drepturile promise, atun-
ci voi primi, altcum nu”. Un an mai târziu re-
fuza sa se întâlneasca cu împaratul Austriei, 
Franz Iosef, aflat în vizita prin Transilvania. 
În acelasi an este arestat si închis. Dupa elib-
erarea din închisoare, isi petrece ultimii ani ai 
vietii ratacind prin munti, pe Valea Ariesului, 
la Lupsa, dar mai cu seama la Baia de Cris, 
unde se adaposteste la covrigarul Ioan Stupi-
na, supranumit Liber. 
S-a stins din viata la 10 septembrie 1872, pe 
prispa casei acestuia. “Craiul Muntilor” a fost 
înmormântat cu multă evlavie în cimitirul din 
satul Țebea, comuna Baia de Criș, județul 
Hunedoara, lângă gorunul lui Horea, potri-
vit dorintei sale testamentare. Avram Iancu a 
fost condus pe ultimul drum de un sobor de 
peste 30 de preoti si de peste 10.000 de oame-
ni, care i-au ramas fideli pâna în ultima clipa. 
La Târgu Mureș, în locul statuii ecvestre a lui 
Avram Iancu, evacuata de moți și de armată 
la Câmpeni în 5 septembrie 1940, pentru a nu 
fi distrusă de horthyști, a fost dezvelita alta, 
la 12 noiembrie 1978, în Piața Trandafirilor.

Primarul Feieș la Țebea
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CMYK

MODĂ
    STIL & 

Toate produsele le găsiți la acest 
magazin din centrul orașului

Gi
ul

ia

Gi
an

in
a

Doamnele Adela Iacob, Bociort Beatrice, dar și micuțul 
Iacob Andrei ne-au fost gazde în această lună, pentru ru-
brica de modă. Doamna Adela a selectat ținutele pentru 
modelele noastre, ținute pe care le puteți achiziționa din 
magazinul situat în centrul orașului. Prețurile sunt rezona-
bile, iar îmbrăcămintea foarte diversificată și de cea mai 
bună calitate. Iată câteva din prețurile practicate aici: pan-
tofi între 25-60 lei, blugi 35-60 lei, rochii de vară 35-60 
lei, rochii de seară 60-150 lei.

Încă 
o dată ve-

dem că avem un 
oraș    în care doam-

nele și domnișoarele se 
respectă. Ținute atrac-
tive, în ton cu trendul 
sezonului. Cu mult 

bun gust și acest 
magazin oferă o gamă 

diversificată de 
ținute.
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