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Țelul meu a fost, este și va
fi să văd în Sebiș un oraș
falnic, impunător, măreț!

Dragi sebișeni, prietenii mei de-o viață,
Ați fost și sunteți prietenii mei, căci de-o viață ați avut încredere în mine,
mi-ați fost alături și la bine și la greu! Prietenul la nevoie se cunoaște, iar
voi nu m-ați dezamăgit niciodată. Întotdeauna ați fost lângă mine, m-ați
sprijinit și mi-ați dat votul vostru de încredere pentru a vă fi primar. Ați avut încredere în mine, m-ați însărcinat să administrez
orașul după cum știu, iar eu prin tot ce am făcut am încercat
să vă reprezint cât mai bine. Împreună, uniți, am reușit să ne
dezvoltăm orașul după cum am putut, fără ajutorul nimănui. Noi am făcut din Sebiș un oraș frumos, unde ți-e mai
mare dragul să locuiești. Chiar dacă orașul nostru drag
este cel mai mic oraș din județ, este cel mai bine pus
la punct oraș al județului. Acest lucru l-am reușit
împreună, prin muncă, an de an punând câte o
cărămidă la modernizarea lui.
Pe 9 decmbrie sunt alegerile parlamentare, iar la aceste alegeri eu candidez pentru
funcția de senator, pe lista ARD. Să știți
că am luat această decizie tot pentru
oraș! Eu am o vârstă, ce-mi trebuia mie
să fac naveta la București? Ei bine, am
constatat că avem nevoie de sprijin în
Parlament pentru ca orașul nostru să se
dezvote și mai mult. Fapt pentru care am hotărât să candidez la Senat! Vreau să văd tot mai multe investiții în oraș, să văd
cât mai mulți investitori că vin și deschid fabrici, că în Sebiș vor fi tot mai multe locuri de muncă. Vreu ca orașul să devină
ceea ce-mi doresc: un centru economic reprezentativ al județului Arad! Un adevărat pol de putere în județ! Ca să pot face
toate aceste, trebuie să devin senator! De acolo, din Senat, voi putea obține finanțare pentru modernizarea orașului, voi putea
atrage investiții în oraș. Dacă voi fi senator, cu siguranță voi face parte din comisia buget-finanțe a Senatului, având în vedere
faptul că sunt doctor în economie, iar din această comisie voi putea promova o politică în interesul județului Arad și implicit
a orașului Sebiș. Am în vedere obținerea sprijinului financiar pentru cel puțin trei mari investiții în oraș, și anume: modernizarea spitalului; amenajarea campusului preuniversitar cu ateliere școală și laboratoare la liceul din Sebiș; repunerea pe rol a
proiectului de asfaltare a străzilor în Sebiș și satele Donceni, Sălăjeni, proiect oprit deocamdată de guvernul Ponta. Aceste trei
obiective înseamnă peste nouă milioane de euro, bani pe care cu greu i-am putea obține din bugetul local.
Știți că aproape toată viața mi-am pus-o în slujba dezvoltării orașului nostru! Știți că țelul meu a fost să văd în Sebiș un
oraș falnic, impunător, măreț! Acest țel este și acum în inima mea! Sebișul a fost, este și va fi casa mea! Orice bun gospodar
investește întreaga viață în casa lui, tot timpul de-alungul vieții mai pune câte o cărămidă pentru ca a lui casă să fie cât mai
frumoasă, să lase o moștenire cât mai substanțială copiilor și nepoților lui. Așa fac și eu pentru casa mea, Sebiș! Vreau să las
ceva în urma mea, vreau ca și nepoții mei să se bucure de un oraș Sebiș cât mai modern, cât mai bine pus la punct. Ca și
senator, vreau și pot să fac ceva pentru sebișenii mei, să fac să fie mai bine pentru noi toți, pentru ca în viitor copiii noștri
să o ducă mai bine, iar cei vârstnici să aibe bătrâneți mai liniștite!
Din poziția de senator voi veghea în permanență pentru ca orașul nostru să prospere tot mai mult, voi supraveghea îndeaproape ca dezvoltarea orașului să continue, voi aduce investițiile de care avem nevoie în Sebiș. Nu voi pleca din Sebiș!
Aici îmi voi deschide cabinetul senatorial, în Sebiș voi locui în continuare, mă voi îngriji îndeaproape de întrega activitate a
administrației! Nu voi lăsa Sebișul de izbeliște, dimpotrivă, voi avea grijă ca dezvoltarea orașului să continue, așa cum ne
dorim noi toți! Din funcția de senator pot face toate acestea!
Din inimă, tuturor sebișenilor mei,
Dr. Ec. Gheorghe Feieș
Așa să mă ajute Dumnezeu!

Dr. ec. Gheorghe Feieș
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BALUL
BALURILOR

Un eveniment important organizat de liceeni
a fost și Balul Balurilor, în cadrul căruia s-au
întrecut câștigătorii locurilor 1 şi 2 de la Miss
şi Mister Boboc de la Liceul Teoretic Sebiş și
Liceul Teoretic ‘’Mihai Veliciu’’ din Chişineu-Criş.
Organizat tot la Discoteca „Ring”, prin sprijinul acordat de către primarul Feieș concursul
a fost unul plin de scântei, cuprinzând cinci
probe pe care fiecare concurent a trebuit să le
parcurgă, în drumul său spre titlul cel mare.
Cele cinci probe la care au fost supusi concurentii au fost: proba de aptitudini artistice,
de îndemânare, de creativitate(confectionarea
unei ținute din materiale reciclabile), prezentarea unui ținute de seară si proba de spontaneitate care a constat din promovarea inedită
a unui produs. Între probe, cei prezenti au
avut parte de momente artistice realizate de
elevii de la Liceul Teoretic Sebis care au dansat pe muzică populară și de echipa de dans
modern a Liceului Teoretic ‘’Mihai-Veliciu ‘’
din Chisineu-Criș.
La final câștigătorii titlurilor de MISS și MISTER au fost Nemeș Roxana și Caltea Andrei,
ambii de la Liceul Teoretic din Sebiș.
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Atmosferă tinerească

Câștigătorii
marelui premiu
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FESTIVALUL NAŢIONAL AL ŞANSELOR TALE
EDIŢIA 2012 - Profesor Coordonator Zbîrcea Simona
În săptămâna 19.11.-25.11.12 profesori şi elevi ai Liceului Teoretic Sebiş
,au participat la Festivalul Şanselor Tale, care în acest an s-a desfăşurat sub
genericul ‘’Anul îmbătrânirii active şi al solidarităţii dintre generaţii’’.Printre acţiunile întreprinse de profesori se enumeră : ‘’Noi şi ai noştri’’ – dezbatere - Prof.coordonatori Darau Paula şi Susan Maria (clasele VII A,VII
C) ; ‘’Să fim activi şi sănătoşi’’ -competiţie sportivă – meci de baschet între
profesori şi elevi – Prof coordonator Zbîrcea Simona ; ‘’Cu dragoste pentru
bunicii noştri’’ - expoziţie pictură - Prof coordonator Ionescu Florica (clasa
a III a A); ‘’Lansarea firmelor de exerciţiu’’ –workshop - Prof coordonatori
Oarcea Viorica, Birău Sanda, Crainic Mărioara, Şchiop Norica ( clasele
XI D, XII E, XIII , XII D ) / Parteneri Universitatea de Vest Vasile Goldiş
Arad; ‘’Promovarea dimensiunii europene a programului Eco Şcoala’’ dezbatere,prezentare ppw - Prof. coordonatori Lazăr Olivia, Costea Angela
(clasele VIII, IX B, X B, XI B ) ; ‘’Generaţii solidare în oglindă’’ - prezentare de imagini foto - Prof coordonator Fereştean –Oancea Monica (clasa a
XII a A) ; ‘’Marketingul de zi cu zi’’ – dezbatere ,workshop - Prof Oarcea
Viorica, Deliman Leontin, Moga Mariana, Cândea Alina, Şchiop Norica,
Birău Sanda / parteneri Universitatea de Vest Vasile-Goldiș Arad (elevi din
clasele IX D,X D,XI D,XIID,);
În afara activitătilor realizate în cadrul Festivalului National al Sanselor
tale, tot în luna noiembrie, la Liceul Teoretic Sebiș, a avut loc o campanie
de colectare a fructelor si legumelor, ce se desfăsoară în fiecare an sub
egida activitătilor de voluntariat din cadrul Strategiei Nationale de Actiune
Comunitară, actiuni coordonate la nivelul liceului nostru de prof psiholog,
Zbîrcea Simona. Scopul acestei campanii a fost donarea de către elevii voluntari a unor fructe si legume, unor copii aflati în dificultate. Astfel, s-au
implicat un număr de 53 de elevi, colectându-se 146 de kg de fructe si
legume, de care au beneficiat 37 de familii aflate în dificultate.

ÎN VIZITĂ LA CLUBUL PENSIONARILOR

Primarul Feieș Gheorghe, împreună cu Eusebiu Pistru, vicepreședintele Consiliului
Județean Arad, au vizitat clubul pensionarilor
pentru a vedea cum mai pot să îmbunătățească
condițiile clubului, precum și să poarte discuții
cu reprezentanții vârstei a treia din Sebiș, în vederea identificării de soluții la problemele cu
care aceștia se confruntă. Vizita a fost una mai
mult decât benefică, vicepreședintele Consiliului
Județean Eusebiu Pistru afirmând că îi va sprijini
pe pensionarii din oraș pentru a-și putea organiza
activitățile cultural-recreative din viitor.

CONCERT DE COLINDE
Biserica Baptistă „Sfânta Treime” din Sebiș a
organizat o tradițională seară de colinde, intrând
astfel în atmosfera sărbătorilor care se apropie. A
fost o seară a colindului, a liniștirii sufletești. Îi
felicităm pe toți cei implicați în organizarea evenimentului.
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1 decembrie - Ziua Națională a României

Moment solemn cu ocazia Zilei Naționale
Ziua națională a României a fost marcată așa cum se cuvine și în Sebiș. Chiar dacă
vremea a fost una mohorîtă, ploioasă, importanța acestui moment istoric al țării,
Marea Unire, a fost sărbătorit solemn, cinstindu-se astfel memoria celor care s-au
jertfit pentru ca visul unității tuturor românilor să se împlinească, a acelor patrioți
care au pus umărul la înfăptuirea Marii Uniri. Ceremoniile ocazionate de acest eveniment istoric al neamului au început încă de dimineață, prin depunere de coronae
la monumenul din parc. Aici, primarul Feieș Gheorghe, viceprimarul Radu Demetrescu, vicepreședintele Consiliului Județean Arad- domnul Eusebiu Pistru, consilieri locali, precum și alte oficialități, au asistat la slujba religioasă oficiată special
pentru acest moment, după care a urmat depunerea coroanelor, totul încheindu-se
printr-un scurt discurs al primarului Feieș, care a dorit astfel să scoată încă o dată
în evidență importanța covârșitoare pe care Marea Unire o are în trecutul nostru ca
Națiune Română.

Moment de cinstire a memorie
eroilor neamului

Dragi sebișeni, cu ocazia sărbătoririi Zilei Naţionale
a ţării noastre doresc să vă transmit, tuturor, un
călduros „La Mulţi Ani”!
Toţi suntem români, aici ne-am născut, aici trăim,
România este ţara noastră. O iubim, o respectăm şi
suntem mândri de acest lucru. Această zi, 1 Decembrie 1918, este o zi specială pentru noi toţi, este ziua
Marii Uniri, ziua în care românii au hotărât că trebuie
să-şi ia soarta în propriile mâini, să nu mai fie conduşi
de către alţii, să fie uniţi „în cuget şi- n simţiri”. O
zi în care s-a creat România Mare. Visul nostru al
tuturor românilor!
Marea Unire din 1918 a fost și rãmâne o pagină sublimã a istoriei româneşti. Mãreția ei stã în faptul cã
desãvârșirea unitãții naționale nu este opera niciunui
om politic, a niciunui guvern, a nici unui partid; este
fapta istoricã a întregii națiuni române, realizatã întrun elan venit cu putere din strãfundurile conștiinței
unitãții neamului, un elan controlat de fruntașii
politici, pentru a-l cãlãuzi cu inteligențã politicã remarcabilã spre țelul dorit
Să nu uităm niciodată cine suntem şi că aceste meleaguri frumoase ale ţării ne aparţin şi ne reprezintă.
Să fim mândri că suntem români şi să nu uităm,
niciodată, acest lucru! La mulţi ani, România!
Primar Feieș Gheorghe

Colțul de istorie - Adunarea de la Alba Iulia
Adunarea de la Alba Iulia s-a ținut într-o atmosferă sărbătorească. Au
venit 1228 de delegați oficiali, reprezentând toate cele 130 de cercuri
electorale din cele 27 comitate românești, apoi episcopii, delegații
consilierilor, ai societăților culturale românești, ai școlilor medii și institutelor pedagogice, ai reuniunilor de meseriași, ai Partidului SocialDemocrat Român, ai organizațiilor militare și ai tinerimii universitare.
Toate păturile sociale, toate interesele și toate ramurile de activitate
românească erau reprezentate.
Dar pe lângă delegații oficiali, ceea ce dădea Adunării înfățișarea unui
mare plebiscit popular, era afluența poporului. Din toate unghiurile țărilor
române de peste Carpați, sosea poporul cu trenul, cu căruțele, călări, pe
jos, îmbrăcați în haine de sărbătoare, cu steaguri tricolore în frunte, cu table indicatoare a comunelor ori a ținuturilor, în cântări și plini de bucurie.
Peste o sută de mii de oameni s-au adunat în această zi spre a fi de față la
actul cel mai măreț al istoriei românilor. Spectacol simbolic și instructiv:
cortegiile entuziaste ale românilor ce umpleau drumurile spre Alba Iulia
se încrucișau cu coloanele armatei Mackensen care, umilite și descurajate,
se scurgeau pe căile înfrângerii spre Germania.
Mulțimea imensă urcă drumul spre Cetățuie printre șirurile de țărani
români înveșmântați în sumanele de pătură albă și cu căciulile oștenilor
lui Mihai Viteazul. Pe porțile cetățuii, despuiate de pajurile nemțești,

fâlfâie Tricolorul român. Poporul trece pe sub poarta lui Mihai Viteazul și se adună pe Câmpul lui Horea. De pe opt tribune, cuvântătorii
explică poporului măreția vremurilor pe care le trăiesc.
În acest timp, în sala Cazinei militare, delegații țin adunarea. Au participat și delegații Bucovinei și Basarabiei, care au ținut să aducă salutul țărilor surori, intrate mai dinainte în marea familie a statului român.
În mijlocul aprobărilor unanime și a unui entuziasm fără margini,
Ștefan Cicio Pop arată împrejurările care au adus ziua de astăzi, Vasile
Goldiș expune trecutul românilor de pretutindeni și argumentează
necesitatea Unirii, iar Iuliu Maniu explică împrejurările în care se
înfăptuiește aceasta. Socialistul Jumanca aduce adeziunea la Unire a
muncitorimii române.
Declarația Unirii a fost citită de episcopul greco-catolic Iuliu Hossu:
„Adunarea națională a tuturor românilor din Transilvania, Banat și
Țara Ungurească, adunați prin reprezentanții lor îndreptățiți la Alba
Iulia în ziua de 18 noiembrie / 1 decembrie 1918, decretează unirea
acelor români și a tuturor teritoriilor locuite de dânșii cu România. Adunarea proclamă îndeosebi dreptul inalienabil al națiunii
române la întreg Banatul, cuprins între Mureș, Tisa și Dunăre.”

SEBIȘ EXPRES

CMYK

SEBIȘ EXPRES

pag. 5

CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE VALEA DELIA
În oraşul Sebiş,judeţul Arad,
strada Crişului numărul 31,
telefon 0744556920, e-mail:
deliavalea@yahoo.com s-a
deschis primul cabinet de psihologie , cu orar flexibil, conform prevederilor Legii nr.
213/2004 privind exercitarea
profesiei de psiholog cu drept
de libera practica,înscris în
Registrul unic al psihologilor
cu drept de liberă practică din
Romania, H.G. nr. 788/2005,
Hotărârii Comitetului director nr. 1 din 10 martie 2006,
precum şi a altor acte normative relevante pentru exercitarea profesiei de psiholog
cu drept de liberă practică în psihologia transporturilor, psihologia
muncii şi organizaţională.
Psihologia muncii este acea ramură a psihologiei ce studiază comportamentul omului în activitatea de muncă. Acestă preocupare îi revine
psihologului specializat în psihologia muncii. Două din sarcinile
principale ale psihologului în acest domeniu sunt testarea psihologică
la angajare şi evaluarea psihologică periodică. Prin intermediul acestor testări sunt identificate persoanele apte pentru a desfăşura anumite
tipuri de profesiuni.
De obicei, testarea psihologică presupune susţinerea unui interviu şi
administrarea de probe psihologice. În urma acestui proces va fi eliberat avizul psihologic. Serviciul vine în completarea serviciului de

medicina muncii ,pe care compania /unitatea este obligată să-l deţină.
Astfel, vă stăm la dispoziţie cu următoarele tipuri de examinari psihologice:
Servicii integrate de psihologia muncii si organizationala
Servicii de testare şi evaluare psihologică a personalului în vederea
angajării, menţinerii în funcţie şi schimbării funcţiei.Examinare
psihologică în vederea autorizării exercitării meseriilor şi profesiilor
cu grad mare de risc şi periculozitate.Eliberare de avize psihologice
necesare la angajarea ,menţinerea în funcţie/periodice a următoarelor
categorii de salariati: persoane cu funcţii de decizie, cadre didactice,
electricieni, muncitori în construcţii, persoane care lucrează la inaltime, persoane care lucrează în condiţii de izolare, persoane care
lucrează in mediu toxic, persoane care lucrează în ture de noapte,
persoane care lucrează în subteran, persoane care lucrează în condiţii
de zgomot.
Servicii integrate de psihologia transporturilor
Evaluare psihologică şi avizare în vederea obţinerii permisului de
conducere, categoriile A1, A, B, B+E, C, C+E, D, D+E ..Evaluare
psihologică şi avizare în vederea angajării, menţinerii funcţiei şi
schimbării funcţiei în domeniul transporturilor şi sigurantei rutiere:
transport intern şi internaţional mărfuri generale şi periculoase, transport intern şi internaţional , transport intern şi internaţional de persoane, coordonator activitate de transport, instructor auto şi profesor
de legislaţie rutieră.
Psihologul va avea permanent în atenţie faptul că orice persoană are
dreptul să-i fie apreciată valoarea înnăscută de fiinţă umană şi această
valoare nu este sporită sau diminuată de cultura, naţionalitatea, etnia, culoarea sau rasa, religie, sex sau orientare sexuală, statut marital, abilităti fizice sau intelectuale, vârstă, statut socio-economic sau
orice altă caracteristică personală, condiţie sau statut.

Noi trotuare prind contur
În Sebiș se lucrează, nu se stă! Este un adevăr care poate fi probat
oricând. Avem o admnistrație locală eficientă, care continuă fără întrerupere planul de modernizare al orașului. Chiar și în campanile
electoral, primarul Feieș pune pe prim plan continuarea lucrărilor și a
investițiilor în oraș, lucru vizibil cu ochiul liber. Să luăm spre exemplu amenajarea trotuarelor. Dacă în numărul trecut al ziarului făceam
referire la faptul că s-au achiziționat pavele pentru construirea noilor
trotuare, acum trebue să remarcăm că s-a și trecut la montarea pavelelor pentru înlocuirea vechilr totuare cu unele noi. Lucrările recente
s-au derulat pe strada cu Biserica Ortodoxă, pe partea cu muzeul
orășenesc.

Se muncește la noile
trotuare
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Interviu cu Eusebiu Pistru - vicepreședinte al Consiliului Județean Arad,
candidat la Camera Deputaților în colegiul 5 Arad
- Domnule Eusebiu Pistru, aveţi o activitate intensă în Colegiul 5, unde candidaţi
pentru un loc în Camera Deputaţilor...
- Eu consider că în ultimele şase luni am
avut o activitate intensă în tot judeţul. Este,
de fapt, o obligaţie faţă de cetăţeni, faţă de
votul lor de la alegerile locale, prin care am
ajuns vicepreşedinte al Consiliului Judeţean.
- Recent s-a finalizat turneul de fotbal
organizat de dumneavoastră în această
zonă, a colegiului 5. De ce fotbal?
- Să le luăm pe rând. Fotbal, pentru că fotbalul
este cel mai popular sport, inclusiv în mediul
rural. Apoi, din activitatea noastră zilnică e
bine să nu lipsească sportul, mişcarea. Acesta a fost un al doilea argument. Au apărut
terenuri şi baze sportive noi aproape în fiecare comună, tineretul şi nu numai îşi doreşte
să facă mişcare. Şi, în cele din urmă, dar ca
argument mult mai important, am dorit să
aduc în acest colegiu un spirit de competiţie.
Sunt convins că întotdeauna competiţia
aduce progres, aduce dezvoltare.
La acest turneu a fost o rivalitate între echipe,
dar numai pe teren. În afara lui, înainte şi
după meciuri, am văzut unitatea oamenilor.
Cred că nouă, românilor, ne lipseşte această
unitate pe care am avut-o acum 10 sau 20
de ani. De asemenea, am trezit dorinţa de
competiţie între primari, între comunităţile
locale. Înainte de meciuri şi după, la discuţii
primarii au discutat între ei despre realizări
şi proiecte, s-au trezit ambiţii de genul „dacă
el a făcut eu de ce să nu fac?”. Dacă la fotbal,
şi în sport în general, există de obicei doar un
singur învingător, în această „competiţie”, a
primarilor, fiecare poate fi învingător.
- Deci acest turneu a fost doar un motiv
strategic pentru a-i atrage pe primari într-o competiţie de administraţie?
- Nu. Turneul a fost un prilej pentru a le
stimula primarilor spiritul de competiţie, dar
acest turneu se va desfăşura şi în viitor. Poate
că primarii vor avea şi alte prilejuri de a se
întâlni, nu doar la fotbal. Însă pentru cei care
au jucat efectiv, fotbalul va rămâne fotbal.
- Această „mutare” este o strategie
administrativă sau politică?
- Până la urmă, politica trebuie să se
regăsească în administraţie. Fac parte dintr-o
echipă care de 10 ani construieşte în judeţul

Arad, o echipă care a gândit pentru acest
judeţ o dezvoltare unitară. De aceea primarii trebuie să fie apropiaţi unul de celălalt,
indiferent de culoarea politică, pentru că
politică se face o lună-două, odată la patru
ani, dar administraţie se face zi de zi, timp
de patru ani. Nu poţi să ai apă şi canalizare
într-o comună, iar în cealaltă, aflată la doar
câţiva kilometri, să nu ai nici una, nici alta.
Omul, cetăţeanul, cel care pune ştampila,
la urma-urmei, nu este vinovat că vecinul
său are şi el nu. Toţi trebuie să avem acelaşi
statut, aceleaşi beneficii de la administraţie.
De aceea, ca vicepreşedinte al Consiliului
Judeţean, funcţia mea actuală, încerc să
contribui la o dezvoltare uniformă. Aşa am
procedat şi ca secretar de stat, aşa voi proceda şi ca parlamentar.
- Tot la administraţie ne întoarcem.
Dar cum poate un parlamentar să
ajute administraţia, să-şi ajute primarii din propriul Colegiu?
- Sigur, în mod direct, rolul parlamentarilor în această ţară este să facă legi, nu
administraţie locală. Dar, în acelaşi timp,
parlamentarul trebuie văzut ca un ambasador
al Colegiului la Bucureşti, care reprezintă
interesele oamenilor. Eu consider că un parlamentar poate, chiar trebuie, să sprijine dezvoltarea localităţilor din colegiul său. Cum o
poate face? Simplu...
Dezvoltare se poate face prin proiecte, care
urmează să fie finanţate, fie din bani de la
Bugetul Naţional, fie din bani europeni, fie
din bani de la Consiliul Judeţean. Pentru ca
un proiect să fie aprobat are nevoie de două
lucruri foarte importante. Primul: proiectul
să fie bine întocmit, atât din punct de vedere
tehnic, cât şi ca oportunitate. Al doilea aspect este voinţa politică. Nu trebuie să ne
ascundem după deget, fără voinţă politică e
greu să promovezi proiecte pentru că posibilitatea de finanţare e întotdeauna mai mică
decât cererea.
Eu cred că îndeplinesc ambele criterii. Pot
ajuta primarii pentru ca proiectul promovat
să fie bun, ceea ce în limbaj administrativ
înseamnă că e eligibil. Şi, mai ales, pot fi
un parlamentar care se bate pentru Colegiul său şi are voinţă politică. Am demonstrat acest lucru atunci când m-am luptat ca

O echipă hotărâtă
SEBIȘ EXPRES

ing. Eusebiu Pistru
Aradul să aibă autostradă, ca Aradul să
aibă pasaje rutiere, ca Aradul să aibă o linie de cale ferată modernă. Acum, cei care
ne reprezintă la Bucureşti dovedesc că nu
au voinţă politică măcar pentru a continua
proiectele începute de mine: pasajele peste
calea ferată din marginea Aradului nu mai au
finanţare, drumul Arad – Şiria, pe care trebuie să-l repare Guvernul, a fost abandonat,
iar exemplele pot continua.
- Credeţi că lucrurile se vor schimba după
9 decembrie?
E obligatoriu să se schimbe. De când a venbit USL la guvernare au fost blocate poriecte
importante pentru județul Arad. Dacă este
să mă refer la Colegiul 5 pot să vă spun că
s-a blocat reabilitarea a peste 57 km de drum
în această zonă, lucrări care trebuiau făcute
prin Programul Național de Dezvoltare a Infrastructurii! Asta e diferenţa: un politician
responsabil face administraţie raţională, în
funcţie de interesele oamenilor, nu de interesele partidului. Nu putem să abandonăm
la infinit proiecte începute, numai pentru că
au fost demarate de alţii. Când este vorba
de interesul public, cum este cazul drumului Şiria-Arad sau a pasajului rutier de la
intrarea în Arad, atunci fiecare politician
responsabil, indiferent de culoarea politică,
trebuie să se zbată, după posibilitate, pentru
interesul oamenilor. Din păcate, n-am văzut
această zbatere la actualii parlamentari din
acest Colegiu, deşi aceştia sunt la Putere.
Nu i-am văzut să se zbată pentru reabilitarea
străzilor din Sebiș, Brazii, Cărand, Buteni,
Șiria sau Tauț.
- În încheiere, ce le transmiteţi cetăţenilor?
Să aibă încredere în oamenii de cuvânt, care
atunci când promit se şi ţin de promisiune.
Un astfel de om este, de exemplu, primarul Feieș Gheorghe, împreună cu care am o
strânsă colaborare.
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Caravana tradițiilor a poposit în Sebiș
În dupăamiaza zilei de decembrie, la Casa de Cultură a avut
un spectacol folcloric dedicat Zilei Naționale. În cadrul acestui
spectacol, organizat cu sprijinul Centrului Cultural Județean,
pe scena Casei de Cultură au evoluat o serie de ansambluri
artistice împreună cu mai mulți interpreți de muzică popular,
care prin joc și cântec popular au încântat asistența numeroasă
venită special pentru acest eveniment. S-au interpretat cântece
patriotice, melodii tradiționale populare, colinde, practic, a fost
un adevărat regal folcloric. Primarul Feieș și Vicepreșeidntele
Consiliului Județean, Eusebiu Pistru, au ținut scurte discursuri
cu privire la necesitatea promovării tradițiilor noatre, ce ne defines ca popor, neuitînd însă să scoată în evidență importanța
zilei de 1 decembrie, Ziua Națională a Romîniei. Totul s-a încheiat apoi, în spiritul zilei de 1 decembrie, cei care au dorit
putând servi sărmăluțe și ciocni un pahar de vin fiert.
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Feieș senator înseamnă creștere economică pentru oraș!
Să aflăm părerile consilierilor locali despre candidatura primarului Feieș pentru poziția de senator

Consilierul Local Gavrilă Cornel
Feieș senator ar însemna pentru
Sebiș o dezvoltare economică
fără precedent! Afirm cu tărie
acest lucru, deoarece prin tot ce a
făcut, primarul Feieș a demonstrat
că pentru el, dezvoltarea orașului
Sebiș este prioritatea numărul 1.
A avut încă de la început o viziune clară despre cum ar trebui să
arate orașul, despre ce ar trebui
realizat în Sebiș pentru creșterea
condițiilor de trai ale cetățenilor.
Domnul
Această viziune a sa s-a dovedit a
fi cea corectă, toată lumea putând
Gavrilă Cornel
vorbi astăzi despre un oraș Sebiș
modern, tocmai datorită faptului
că primarul Feieș a pus în practică viziunea proprie de modernizare a
Sebșului, împreună cu satele aparținătoare. Cu siguranță că nu a fost
ușor să facă acest lucru, însă, printr-o administrare corectă a bugetului
local, printr-o defalcare a cheltuielilor pe mai mulți ani, a reușit ca
lună de lună să continue planul de modernizare al orașului. Rezultatele se văd în străzile asfaltate, rețeaua de canalizare, edificiile moderne, baza sportivă, trotuarele refăcute, un spital funcțional, școli bine

Consilierul Local Șchiop Iustin

Domnul
Șchiop Iustin

Nu mai stau acum să vorbesc despre tot ce a făcut primarul Feieș
pentru Sebiș, pentru sebișeni.
Cred că toată lumea a înțeles că
orașul nostru a prosperat și s-a
dezvoltat continuu cu Feieș primar. Acest fapt nu poate nimeni
să-l tăgăduiască. De aceea, prefer să vorbesc despre ce ar putea
primarul Feieș să facă din postura
de Senator. Numai lucruri bune
pentru oraș! Avându-l senator pe
primarul Feieș, avem siguranța că
Sebișul se va dezvolta în continuare, avem certitudinea că totul în

puse la punct etc precum și în modul în care funcționează activitățile
economice, sportive, culturale din oraș. De asemenea, a implementat
la nivel administrativ o politică de atragere și sprijinire a investițiilor
private, care să aducă un aport suplimentar la bugetul local și implicit
să sporească numărul locurilor de muncă pentru cetățeni. Toate aceste
lucruri le-a făcut pentru Sebiș din postura de primar al orașului, an
de an, mandate de mandate, punând câte o cărămidă la modernizarea
orașului. Nici nu se putea altfel, căci dintr-o dată, toate aceste lucruri
nu se puteau realiza, mai ale datorită limitării resurselor financiare.
Dacă însă, primarul Feieș ajunge senator, atunci ritmul de realizare a obiectivelor importante din oraș care sunt în lucru la momentul actual va crește cu siguranță exponențial. Din poziția de senator
va putea face loby pentru a sprijini proiectele orașului nostru astfel
încît să primim finanțare pentru acestea. Sunt convins că se va bate
în Parlament pentru a promova interesele Sebișului, astfel încăt, prin
obținerea unor finațări suplimentare față de bugetul local, să poată
grăbi terminarea marilor lucrări la edificiile din oraș, va putea rezolva
problema străzilor rămase neasfaltate, va putea obține resursele necesare modernizării și extinderii spitalului și va avea posibilitatea de a
influența investitorii să vină și să deschidă noi fabrici în Sebiș. Ca atare, noi, sebișenii avem numai de câștigat dacă primarul Feieș ajunge
senator!
De aceea, terbuie să ne mobilizăm, fiindcă este șansă mare pentru
Sebiș ca primarul Feieș să devină Senator, o șansă pe care nu trebuie
să o ratăm. Sebișul are numai de cîștigat!
oraș va merge și pe mai departe în direcția cea bună! Mă văd nevoit
să specific aceste lucruri, fiindcă i-am auzit pe mulți întrebându-se
că, vezi doamne, ce ne facem dacă Feieș ajunge senator? Merge la
București și ce o să fie apoi cu Sebișul? Aceste gînduri nu-și au rostul,
deoarece dacă va ajunge senator, va putea să-și deschidă cabinetul
senatorial în Sebiș, lucru pe care-l va face cu siguranță. Ba mai mult,
el, împreună cu familia, tot în Sebiș vor locui.
Pe mine, atât ca și consilier local, dar mai ale ca cetățean al orașului,
mă interesează să văd că primarul Feieș ajunge senator. De ce? Fiindcă,
din poziția de senator va putea să sprijine proiectele de modernizare
continuă ale orașului, proiecte inițiate chiar de el. Ba mai mult, ca și
senator poate influența în mod pozitiv și politica țării, legislația în
special. Feieș senator înseamnă un câștig pentru noi toți, de acest lucru sunt ferm convins, motiv pentru care voi fi alături de primarul
nostru și la aceste alegeri parlamentare. Iar ca un ultim argument în
întărirea celor ce am spus, vreau să avem și noi, sebișenii un senator
de-al nostru!

gândit că o viaţă „uşoară” ar fi soluţia la sărăcia în care trăiau. Sfântul Nicolae a avut însă un
alt plan cu ele şi le-a salvat sufletele, pe rând, punându-le la fereastră câte o pungă cu bani.
Se mai povesteşte că Sfântul ar fi salvat de la naufragiu, prin rugăciune, niște marinari, iar
de atunci aceştia îl cinstesc şi îl consideră ocrotitorul lor. Popularitatea sa a crescut atât de
Potrivit tradiţiei, Sfântul Nicolae s-a născut în secolul IV, în provincia Lichia, orașul Patara mult încât în Rusia aproape toate bisericile au colţ de rugăciune închinat Sfântului Nicolae.
(Turcia). Părinţii au fost oameni înstăriţi, dar şi foarte credincioşi. Şi-au dorit mult un copil. După o viaţă aspră, dar plină de credinţă a trecut la viaţă veşnică pe 6 decembrie 343, iar din
Şi Dumnezeu le-a dăruit unul, a fost singurul. Unul milos, foarte înţelept şi extrem de cura- anul 1087, moaştele sale sunt păstrate la o biserică din Bari, în sudul Italiei.
jos. A învăţat viaţa duhovnicească de la unchiul său, Nicolae, episcopul Patarelor. Rămas
orfan devreme, Sfântul Nicolae şi-a împărţit averea moştenită fără să păstreze nimic.
S-a gândit apoi să-şi petreacă viaţa în tăcere şi singurătate, însă vestea lui Dumnezeu a
fost alta: „În mijlocul poporului să-ţi săvârşeşti nevoinţa ta, dacă voieşti să fii încununat
de Mine”. Înălţat Arhiepiscop al Mirelor Lichiei, Sfântul s-a dovedit un bun păstor al turmei
sale. Este părintele bun şi înţelept care dăruieşte lumină şi har credincioşilor, este ocrotitor
al copiilor şi apărător al credinţei ortodoxe.
În vremea prigoanelor lui Diocleţian împotriva creştinilor, Sfântul a fost aruncat în temniţă, însă
şi de acolo îi vorbea poporului despre Legea lui Dumnezeu. A fost eliberat după urcarea pe tron
a Sfântului Constantin. Potrivit tradiţiei, Nicolae a fost unul dintre Sfinţii Părinţi participanţi la
Sinodul de la Niceea.
Sfântul Nicolae a apărat dreptatea printre oameni şi a mântuit de la condamnare trei
Urăm tuturor celor care și-au sărbătorit
bărbaţi. A fost considerat sfânt de popor chiar din timpul vieţii. Oamenii îl chemau având
credinţa că necazurile lor vor fi mântuite. Două dintre minunile sale au marcat profund
ziua de nume un sincer La mulți ani!
conştiiţa creştinilor şi stau la baza convingerii că Moş Nicolae aduce daruri în noaptea de 5
Primar, Viceprimar, Consiliul Local
spre 6 decembrie.
Se spune că o familie săracă avea trei fete. Şi, atunci când acestea au crescut, părinţii s-au

Sfântul Nicolae,
ocrotitorul copiilor

De Ziua Sfântului Nicolae
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