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SEBIŞ, ÎNTRE PREZENT ŞI VIITOR

Interviu cu domnul primar Feieş Gheorghe

Domnule primar Feieş, nici nu ştim cu ce să începem acest interviu, sunteţi la cârma oraşului Sebiş de mai
multă vreme şi, probabil că, în acest timp aţi dat zeci sau, poate, sute de interviuri în care au fost abordate o
multitudine de probleme legate de cele mai diverse aspecte ale vieţii din Sebiş. Considerăm insă, că mai sunt
multe de spus, locuitorii oraşului fiind interesaţi să vă afle opiniile precum şi modul în care preconizaţi dezvoltarea acestuia, pornind din prezent spre viitor. Oricum, oraşul arată bine. Aţi crezut, la momentul iniţial
al venirii dumneavoastră în funcţia de primar, că vom ajunge astăzi să avem un Sebiş atât de dezvoltat?
„Cea mai mare răsplată la care poate năzui un om politic este de a găsi, în adâncul convingerilor sale, sentimentul
că şi- a slujit comunitatea cu credinţă pentru progresul civilizaţiei acesteia”, v- am citat din cel care a fost marele
om de stat şi intelectual de marcă, Nicolae Iorga. Probabil că nu m- am ridicat la nivelul mesajului transmis de
către Iorga dar, prin tot ceea ce am întreprins în toată această perioadă de când sunt primar, am încercat să fiu cât
mai aproape de acest mesaj, să- l confirm. Pot să vă informez că am avut, chiar de la început, o strategie de dezvoltare pe termen mediu şi lung a oraşului Sebiş şi a satelor aparţinătoare. Trebuie să vă spun că nu întotdeauna
lucrurile au mers aşa cum mi- am dorit. Au fost şi sincope. Dar, nefiind singur în demersul meu, am realizat multe
lucruri bune, realizări cu care ne mândrim. Când spun că nu am fost singur în demersul meu mă refer la faptul
că am avut un sprijin, substanţial, venit din partea cetăţenilor prin intermediul consiliului local, al colegilor din
D-NUL FEIEŞ GHEORGHE
administraţia primăriei şi, nu în ultimul rînd, am găsit înţelegere din partea familiei mele pentru multele ore petrecute zilnic „alături” de problemele care trebuiau rezolvate şi care nu suportau amânare. Este îndeobşte cunoscut
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faptul că munca în administraţie nu este normată, nu prea mai ai timp liber şi, dacă îţi doreşti cu ardoare să fii
de folos comunităţii din care faci parte, îţi asumi acest lucru. Sigur că au existat, la un moment dat, şi mulţi contestatari care, aşa cum se mai întâmplă pe la noi aveau
grijă să vadă paiul din ochiul altuia şi nu bârna dintr- al lor, parafrazând un vechi proverb românesc. Am acceptat, şi accept în continuare orice sugestie, însă aceasta
să fie constructivă şi realistă. Mă întrebaţi dacă credeam că vom avea un oraş aşa dezvoltat? Bineânţeles că da. Totul ţine de viziune pe termen lung. Fără o prognozare
judicioasă a evoluţiei viitoare ne se poate face nimic. Din păcate, eu doream ca astăzi să avem mult mai multe la Sebiş, însă din diverse motive, care nu au ţinut de mine ,
nu s-a putut mai mult. Fac referire aici la factori externi administraţiei locale, un exemplu fiind resursele financiare insuficiente raportate la ţelurile mele de dezvoltare a
oraşului. Eu totdeauna sunt nemulţumit, fiindcă, evident, dacă am avea mai mulţi bani la buget, am putea face mai multe lucrări de investiţii pentru comunitatea locală.
De multe ori, dorinţele şi planurile pe care le am de a avea cât mai multe investiţii, sunt legate de câţi bani rămân in bugetul orşului, respectiv de ce posibilităţi financiare
avem. Practic, se poate face o comparaţie cu situaţia oricărei familii, şi anume, toţi vor mai mult, însă nimeni nu se poate întinde mai mult decât îi permite buzunarul. Cred
însă, că orice om de bună credinţă observă că există un real progres în Sebiş, progres care este din ce în ce mai vizibil.
Mi-am pus toată puterea şi priceperea pentru realizarea acestui deziderat, şi nu vreau ca vreodată să-mi fie ruşine să
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ies în faţa comunităţii, ci dimpotrivă, doresc să ştiu că şi eu am pus câteva cărămizi la construcţia oraşului Sebiş.
În numărul trecut al ziarului nostru am introdus rubrica „Ştiaţi că…?”, rubrică în care sunt prezentate realizările
administraţiei locale. Spuneţi- ne câteva cuvinte despre aceasta.
Trebuie să recunosc că am citit cu plăcere acea rubrică. Dar, pentru că există un dar, una este să citeşti şi alta să
înfăptuieşti. Nu a fost uşor să răzbim, să realizăm tot ceea ce s- a realizat. A fost nevoie de muncă, multă muncă, sacrificii şi un efort conjugat al tuturor acelora care ne- am dorit, şi ne dorim în continuare, propăşirea comunităţii noastre
în toate domeniile: economic, social, cultural, sportiv, învăţământ etc.Nu mai doresc să reamintesc toate realizările pe
care le-aţi enumerat deja în rubrica respectivă, dar sunt convins că şi dumneavoastră conştientizaţi că nu a fost uşor să
ajungem astăzi să vorbim de un oraş cu canalizare 100%, contorizat 100%, cu infrastructură reabilitată, cu o industrie
în continuă creştere, un oraş pe care căutăm în permanenţă să-l modernizăm pentru beneficiul întregii comunităţi. Fac
o paranteză şi precizez că atunci când vorbesc despre oraş, nu mă refer doar la localitatea Sebiş, ci la oraşul Sebiş ca
un întreg, adică împreună cu toate localităţile aferente, fiindcă totdeauna am încercat să fac o distribuire judicioasă a
fondurilor, astfel încât în funcţie de priorităţi, toate localităţile să cunoască o modernizare constantă.
Multe dintre realizările administraţiei oraşului au prins viaţă în ultimii doi ani, într- o perioadă dificilă din punct
de vedere economic, vorbim despre teribila criză care a afectat pe toată lumea. Cum a fost ea resimţită la nivel
de administraţie şi cum v- a afectat?
Ne- a afectat şi pe noi, desigur. De când sunt Primar, nu am avut o perioadă mai grea. Am alergat pe la toate instituţiile
ca să pot aduce bani pentru investiţii in oraş, dar numai pentru investiţii ? ce să mai vorbim de acoperirea cheltuielilor
curente, fiindcă multă lume nu ştie, dar tot la mine apar problemele de zi cu zi din Sebiş,de la asigurarea iluminatului
public,intreţinerea infrastructurii, a spitalului, instituţiilor de învăţământ,etc.. Am încercat să limităm impactul negativ
al acestei perioade de criză economică. Cum? Printr- o politică echilibrată şi o bună gospodărire a banului public,
am reuşit atragerea de resurse financiare externe, chiar dacă, din punctul meu de vedere, am fost net defavorizaţi în
ceea ce priveşte accesul la fonduri guvernamentale. Cu toate aceste condiţii vitrege cauzate de criză, ne- am atins
ţelurile. Am investit în activităţile care vizează reabilitarea infrastructurii oraşului, în sport şi cultură, care înseamnă
dotarea noii săli de sport cu utilităţi pentru practicarea unui numar mai mare de discipline sportive, dotări la uzina de
apă, amenajarea unui parc al copiilor, pavarea pieţei agroalimentare şi a parcărilor din oraş. Am schimbat tot sistemul de iluminat public, printr-un contract cu Elba, iar lucrările de modernizare a infrastructurii oraşului continuă.
Soluţia a constat în politica dusă de administraţia locală, respectiv ,de valorificare a potenţialului local de dezvoltare
economică, de o gospodărire exactă şi echilibrată a bugetului local şi prin atragerea de investitori. Nu am neglijat
nici satele aparţinătoare, Sălăjeni, Donceni şi Prunişor, care la rândul lor au beneficiat de resurse financiare alocate
pentru dezvoltare economică. Chiar în această perioadă se execută asfaltarea drumurilor dintre Sebiş şi Prunişor. Am
redus birocraţia din administraţia locală, dacă vine omul, stăm de vorba cu el, îl ajutăm să- şi facă actele mai repede,
să primeasca urgent autorizaţiile necesare. La ora actuala, avem în Sebiş societati comerciale de toate tipurile, ceea
ce demonstrează încă o dată că am dus o politică bună, de încurajare a investiţiilor. În viitor preconizăm să se creeze
noi de locuri de muncă, ne dorim acest lucru atât de necesar.
Sportul? Ştim că sportul este la rang de cinste în Sebiş!
Întradevăr, am iubit şi iubesc sportul. Fără sport şi cultură, nici o comunitate locală nu se poate desăvârşi. Pornind de
la acest considerent, pot afirma că în Sebiş sportul a fost încurajat în permanenţă.Astfel, în prezent avem două săli de
sport moderne, avem o bază sportivă modernă, echipă de fotbal competitivă, doua echipe de karate, avem handbal. Ne
mândrim cu faptul că echipa de handbal a Liceului din Sebiș a fost vicecampioană natională, in semifinală învingând
echipa Bucureştiului. Prin politica administraţiei locale se alocă, in fiecare an, din bugetul local, sume importante de
bani pentru a asigura participarea echipelor noastre la competiţiile sportive, asigurarea de echipament sportiv, asigurarea facilităţilor necesare exercitării acestor sporturi. Încuraţăm în permanenţă tinerii să practice sportul, fiindcă
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asigurarea facilităţilor necesare exercitării acestor sporturi. Încuraţăm în permanenţă tinerii să practice sportul, fiindcă nu au fost proşti
cei care au spus “Mens Sana In Corpore Sano”. Mai sunt şi alte realizări şi proiecte despre care am vorbit cu alte prilejuri, fapt pentru care
nu le mai reamintesc şi acuma.
Ce ne puteţi spune despre spitalul din Sebiş? Cum aţi reuşit să- l păstraţi?
Da, într- adevăr am avut mari probleme cu spitalul. A fost foarte greu să- l menţinem. Cu eforturi foarte mari am reuşit să le asigurăm locuitorilor oraşului nostru accesul la actul medical reuşind prin acest lucru să rezolvăm o problemă socială delicată. Ne dorim însă, mai mulţi
medici specialişti care să poată răspunde prin competenţa lor tuturor nevoilor pe care cetăţenii oraşului nostru le au. Vom investi pentru a
asigura condiţii cât mai bune la spital, astfel încât scopul pentru care a fost creat, şi anume, deservirea oamenilor bolnavi, să se realizeze.Voi
acţiona ca să văd la Sebiş un spital deschis cetăţeanului, şi eficient. Ceea ce a depins de mine am făcut, şi voi face în continuare. Adică, am
reuşit să opresc desfiinţarea spitalului, şi voi avea grijă să asigur condiţii bune de desfăşurare a actului medical. În acest scop am numit un
manager care are ca atribuţii asigurarea bunului mers al spitalului. Restructurarea şi reaşezarea activităţii din spital pe o linie de normalitate, conform cu scopul pentru care există orice spital revine managerului. Aşadar, găsirea de soluţii viabile de desfăşurare a activităţii în
spital este una dintre atribuţiile managerului, după cum tot el trebuie să urmărească ca schema de personal să fie echilibrată, pe primul plan
să avem medici şi personal specializat, şi abia pe planul doi personal auxiliar.Am auzit că, prin alte părţi, personalul administrativ din spitale
era mai numeros decât cadrele medicale. La Sebiş însă, vom avea grijă să asigurăm un echilibru între aşa- numitul, pe vremuri, personal
TESA, şi specialiştii care se ocupă, în mod direct de actul medical.
Am văzut, în oraş, mai multe şantiere ale administraţiei. Merg lucrurile într- o direcţie bună?
Sunt, într- adevăr. Trebuie să finalizăm lucrările la care ne- am angajat. În prezent avem în lucru trotuarele din centrul oraşului pentru care
am achiziţionat, deja, pavelele necesare iar la blocurile ANL finalizăm trotuarele şi parcările. Mai urmează şi alte investiţii în oraş, dar despre
acestea prefer să vorbesc la momentul derulării lor. Eu sunt un om al faptelor şi nu al poveştilor.
Care sunt perspectivele, cum va arăta oraşul în viitor, în următorii ani?
Perspectivele sunt bune, direcţia la fel. Mă voi ocupa de lucrările de asfaltare pentru a- l încheia în tot oraşul şi pe drumurile adiacente, trotuarele pentru cetăţeni, lucrările de la Palatul Administrativ şi de la stadion vor continua, vom executa lucrări de modernizare la compania
de apă- canal din localitate, la satele aparţinătoare vom continua investiţiile în infrastructură. Vom urmări să atragem resurse financiare
suplimentare, prin proiecte şi fonduri externe, propunându- ne, în continuare, realizarea dezideratului de dezvoltare a comunităţii noastre, din
toate punctele de vedere: social, cultural, sportiv, educaţional, toate acestea bazate pe o dezvoltare economică solidă. Pas cu pas, lucrurile
trainice nu se fac de azi pe mâine! Scopul meu în calitate de primar, şi anume, îmbunătăţirea calităţii vieţii în Sebiş nu este doar un moft, ci
este chiar un stil de viaţă, aşa că, voi avea grijă ca şi pe viitor oraşul nostru să fie tot pe un trend ascendent, astfel ca toţi să vorbească de
Sebiş ca de un model de urmat.
Ce doriţi să le transmiteţi concetăţenilor dumneavoastră, în final?
Le doresc sănătate, spor în tot ceea ce îşi propun să realizeze şi, împreună să ne unim eforturile pentru a realiza tot ceea ce ne- am propus,
pentru că numai împreună vom reuşi să ne atingem obiectivele, majore, de dezvoltare a comunităţii locale.
DACĂ DRAGOSTE NU E…NIMIC NU E
Singurătatea ? O boală a sufletului, izolare şi depresie. Gândurile ne macină,
liniştea din jurul nostru ne copleşeşte, nu avem cu cine vorbi, nu avem cui împărtăşi bucuriile,
atât de puţine cât sunt ele. O stare pe care nimeni nu şi- o doreşte şi din care, cu toţii, dorim
să ieşim cât mai repede. Şi atunci când singurătatea ne apasă cel mai greu apare ea, raza de
lumină. Este persoana iubită care vine, alături de fiecare dintre noi, să ne umple sufletele şi
inimile de dragoste, să ne aline durerile şi să ne stea alături în armonie şi fericire. Acest moment al descoperirii iubirii este cel mai frumos din viaţă. Fiecare dintre noi avem o poveste,
povestea unică a întâlnirii jumătăţii, care prin frumuseţea ei ne umple inima de o atât de mare
bucurie încât ne face să o împărtăşim şi altora. Acest sentiment al dragostei ne împlineşte ca
oameni şi ne schimbă viaţa. Acum suntem doi, greutăţile trec mai uşor, bucuriile vieţii sunt
mai intense, iubim şi suntem iubiţi, avem o familie pe care să ne bazăm. Aşa arată un viitor
luminos: în doi, nu singur. Primul pas spre acest ţel este scânteia care aprinde dragostea,
consolidat apoi prin actul căsătoriei. Am fost şi noi prezenţi la două astfel de evenimente,
când, într- o atmosferă demnă, solemnă, emoţionantă, la primăria din Sebiş două perechi de
tineri din comunitatea noastră au renunţat la singurătate unindu- şi destinele spunând DA,
în faţa primarului Gheorghe Feieş şi a ofiţerului stării civile, d- na Florica Miclea.Plini de
emoţie, unii râzând alţii plângând, aceşti tineri minunaţi şi- au unit destinele, pornind pe
un nou drum în viaţă, cuvintele primarului nostru, Feieş Gheorghe, consfinţind oficializarea
căsătoriei. Noi le urăm tuturor tinerilor căsătoriţi din oraşul nostru „casă de piatră” şi mulţi
copii care să vină să întregească comunitatea locală.

D-NUL PRIMAR FEIEȘ GHEORGHE ȘI
D-NA FLORICA MICLEA OFIȚERUL DE STAREA
CIVILĂ, CU OCAZIA OFICIERII CĂSĂTORIILOR LA
PRIMĂRIA SEBIȘ

CĂSĂTORIŢII LUNII IULIE
ŞERB PAUL CRISTIAN ŞI HĂRDĂUŢ ENIMA
HUNDERT NICOLAUS RALF ŞI CRIŞAN ROXANA CLAUDIA
MONTA FLAVIUS CĂTĂLIN ŞI COSTEA MĂDĂLINA ŞTEFANIA
CÂRPACI SAMUEL ŞI COVACI MIRABELA
MĂRGĂIAN DAVID ŞI LELA RALUCA
COVACI VASILE ŞI GLIGOR MIHAELA DANIELA
DUBEŞTEAN CRISTIAN ŞI BONDAR CLARA
ANGHEL GURAN ŞI COVACI VIOLETA
Primarul Gheorghe Feieş împreună cu tot personalul primăriei le urează tuturor “casă de piatră”, multă sănătate şi numai bucurii în viaţă!
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SEBIȘ EXPRES

MONTA FLAVIUS CĂTĂLIN ŞI COSTEA MĂDĂLINA ŞTEFANIA

SEBIȘ EXPRES

TĂRÂMUL FĂGĂDUINŢEI –PIAŢA DIN SEBIŞ

Vizita noastră în piaţa din Sebiş a avut loc într- o clasică zi de joi, în jurul orelor
12.30, nu de alta dar nu am dorit să ne călcăm în picioare când piaţa era plină, preferând
spartul târgului. Dacă este joi, la Sebiş este piaţă, şi nu orice piaţă ci cea mai importantă
din zonă. ( aşa ne- au spus toţi comercianţii din piaţă), cu mult peste Ineu sau Beliu. Chiar
dacă am fost la mijlocul zilei, era încă lume, unii pentru a vinde şi să facă un ban, alţii ca să
cheltuie umplându- şi burţile cu mici şi cu bere, iar alţii, curioşi, să vadă ce mai este nou şi
să cumpere fructe şi legume pentru acasă. Poliţia veghează! Fără incidente la noi în oraş.
Cum intrăm în piaţă cu apararul foto şi cu agenda în mănă, forfotă mare. Aştia- s în
control? Toţi ne priveau cu suspiciune. Abia după ce au aflat că suntem de la ziarul local
au apărut şi zâmbetele pe feţele oamenilor. Intrând în vorbă, cu unul, cu altul, am aflat
preţul unor fructe şi legume. Iată- le: roşii- doi lei, verdeaţă- un leu, morcovi- 1,5 lei, usturoi- 20 de lei, vinete- doi lei, ardei- 2,5 lei, castraveţi- un leu, ceapă- 2,5 lei, cartofi- 1,5
lei. Prea puţini sebişeni erau cu legume în piaţă, la vânzare. Grosul celor veniţi să vândă
legume era format din cetăţeni din Mânerău, Aldeşti şi Seleuş, lubeniţe vindeau cuvinenii.
Am găsit 2- 3 vânzători din Sebiş şi, imediat, le- am făcut poză. Sunt de- ai noştri şi trebuie
să- i promovăm. Celorlalţi, comercianţi veniţi din afara oraşului Sebiş, nu le- am făcut
poze. Sebiş este pentru ei locul în care se învârt cei mai mulţi bani din zonă, cu piaţa cea
mai profitabilă, practic aşa cum Germania este motorul Europei, Sebiş este la fel pentru
această zonă. În timp ce stăteam de vorbă cu oamenii şi făceam poze, un curier nervos,
aleargă la administratorul pieţei, Dance Lazăr- un adevărat Don Corleone al pieţei-, să- l
anunţe de prezenţa noastră. Ne- am deplasat şi noi la biroul administraţiei unde, Dance
Lazăr, prietenul nostru de altfel, ne aştepta pentru a ne prezenta piaţa. După ce am ieşit
din biroul lui ne- a izbit din nou mirosul îmbietor de mici, de astă dată ne-am abţinut şi am
părăsit, în grabă piaţa, având şi alte treburi. Şi iată cum vă informarăm şi pe voi despre
preţul legumelor şi despre atmosfera de acolo.

LA PIAȚĂ ÎN SEBIȘ

LEGUMICULTORI DIN SEBIȘ LA PIAȚĂ

LĂPUȘAN MARIUȚĂ

TOMA CODRUȚA

LAZĂR TEODOR

”CARTELUL MICILOR” DIN PIAŢA ORAŞULUI SEBIŞ

CHUCK NORRIS

II CARSNIK

Trei sunt cei care formează durul cartel al micilor din piaţă. Cum intri în piaţă
reprezentanţii lui JJ RAŢ, primii pe dreapta îţi flutură un mic pe sub nas. Nu de alta,
dar este primul pas în a te cuceri ca şi client. Mirosul îmbietor şi micul suculent te
fac imediat să purcezi la fapte. Minimum trei mici, vă rog! Şi iată cum te- au ademenit
şi mai vii şi joia viitoare. Treci de ei, pe la mijlocul pieţei te întâlneşti cu „CHUCK
NORRIS”. Şi aici, el şi oamenii lui, cu arsenalul de mici, cârnaţi, virşli şi grătare, la
vedere. Mirosul îmbietor te ademeneşte iar sfârâitul plăcut al grătarului îți sună pe
la urechi. Înarmaţi cu cuţite şi furculiţe cu mici şi cîrnaşi în vârf, te vrăjesc imediat.
Soluţia pentru a scăpa de vrajă? Comanzi repede o porţie de mici şi intri în salonul
lui CHUCK NORRIS pentru a- i savura produsele şi să- i admiri trofeele, care în
loc de terorişti afgani sau vietnamezi sunt coarne de cerb şi alte animale împăiate.
Te- ai săturat şi aici şi mergi mai departe prin piaţă. În capătul pieţei te învăluie,
din nou, acelaşi miros atrăgător de mici, grătare şi cârnaţi. Aici, un alt membru al
„cartelului”, JJ CARSNIK. Şi aici grătarul tronează fălos, plin de bunătăţi. În jurul
lui bucătarii de seamă de la JJ CARSNIK întorc micii şi grătarele parcă în ciuda
noastră. Nu ne putem abţine şi facem, repede, încă o comandă de trei mici. Şi aceştia
au fost buni, exact pe gustul nostru. Şi iată oameni buni, cum- necum, ne îndoparăm
cu nouă mici, spre bucuria întregului „cartel” fiecare dintre membri săi susţinând,
sus şi tare, că ai lor mici şi cârnaţi sunt cei mai buni. Încheiem periplul nostru culinar prin piaţă, renunţăm la tonul glumeţ şi vă spunem tuturor că toate cel trei firme,
respectiv JJ RAJ SRL, SC CHUCK NORRIS SRL şi CARSNIK SRL au produse proaspete şi bune aşa că vă puteţi înfrupta liniştiţi din ele.
Preţuri practicate: un mic- 2,5 lei, un cârnat- 5 lei, perechea de virşli- 2,5 lei, 100
gr. Grătar- 5 lei.
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DANCE LAZĂR, ADMINISTRATORUL PIEȚEI
DIN SEBIȘ - UN VERITABIL DON CORLEONE
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SĂ NE ADUCEM AMINTE DE FOSTII ELEVEI AI
CLASELOR A XII -A VIITORI STUDENȚI
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Și iată că s-a terminat și bacalaureatul, examenul care le-a dat multe bătăi de cap elevilor din anii terminali.
Școala noastră a avut șase clase terminale cu elevi care au susținut probele de bacalaureat: clasa a XII-a A- profil Filologie, a XII-a
B - profil Științe ale naturii, a XII-a C Matematică-informatică-intensiv engleză, a XII-a D- profil Economic, a XIII-a SAM - rută progresivă
și clasa a XIII-a seral. Pe lângă aceștia au mai susținut examenul și trei candidați din seriile anterioare. Tot la școala noastră au mai
susținut examenul de bacalaureat elevii de la Grupul Școlar Industrial din Beliu, în total ajungându-se la un număr de 202 elevi.
Probele orale au început la fel pentru toată lumea, din data de 6 iunie până în 23 iunie. În școala noastră câțiva elevi au fost “scutiți”
de competențele digitale și cele lingvistice, deoarece au obținut pe parcursul liceului diplome care au echivalat probele. Este vorba despre
Certificatul European de Conducere al Calculatorului și despre Certificatul Cambridge.
Examenele scrise s-au ținut din 27 iunie până în 1 iulie, iar în 3 iulie s-au afișat rezultatele. Notele au variat între cea mai mare, 10 și
cea mai mică, adică nota 1. Nu toți au fost încântați de rezultate, deoarece din cei 169 de elevi ai liceului nostru, care au susținut examenul
de bacalaureat, doar 86 au reusit să promoveze, restul își vor susține examenul în sesiunea a doua. Cea mai mare medie finală 9,36 a fost
obținută de eleva Bora Roxana Alina Ioana din clasa a XII-a A, profilul Filologie.
Elevii claselor a XII-a C si a XII-a D au optat pentru sustinerea unor atestate, astfel clasa de matematică-informatică a dat două
atestate, informatică și limba engleză, iar clasa cu profil Economic atestatul de Tehnician în activități economice. Notele de la atestate au
fost foarte bune, majoritatea elevilor obținând nota 10.
Noi le dorim elevilor nostri să reusească să se realizeze pe drumul pe care si-l vor alege si să nu uite niciodată că la școala din Sebiș
a început procesul lor de inițiere pentru viață.
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LENEA ESTE MARE PĂCAT!
Parcă dorind să ne arate că la Sebiş nu există acest “păcat”, al lenei, administraţia locală face ce
face, şi ori de câte ori venim în oraş descoperim noi şantiere publice, noi lucrări în derulare. Dacă
luna trecută am inspectat lucrările de asfaltare a drumuli Crişului şi ale străzilor din centru, luna
aceasta ne-am trezit că în Sebiş se lucrează din nou. De astă dată, la rând au venit trotuarele din oraş.
Pe noi nu poate decât să ne bucure faptul că vedem noi lucrări în derulare, mai ales că ele vin să finalizeze noi obiective de interes general, spre folosul tuturor cetăţenilor. Constatăm că, pas cu pas, fără
să se uite înapoi, ci mergând doar înaite, primarul Feieş nu-şi iese din ritm, şi reuşeşte să facă lucrare
după lucrare. Cum se termină una, începe alta! Cum reuşeşte asta? Treaba lui, munca lui, norocul
nostru! Că de aceste lucrări beneficiem noi toţi. Dar să revenim. Pe strada Crişului au fost făcute
lucrări de amenajare a trotuarelor, după cum, în jurul parcului continuă tot lucrări de montare a
pavelelor pentru trotuare. Aici, în centrul oraşului se munceşte de zor, viceprimarul Radu Demetrescu
fiind cu ochii pe muncitori, aşa încât treaba să meargă bine, să nu se fuşerească, şi să se termine cât
mai repede. Noile trotuare arată bine! Sunt în ton cu estetica oraşului, şi vin să înlocuiască vechile
trotuare degradate.Alte lucrări se desfăşoară la blocurile ANL. Aici se execută lucrări de amenajare a
parcărilor, dar şi a trotuarelor, tot prin folosirea de pavele. Bănuim că locatarii blocurilor ANL nu vor
face reclamaţii că este zgomot, fiindcă ei vor fi beneficiarii principali? Şi cum la noi în Sebiş modernizarea infrastructurii este prioritate, şi cum primarul Feieş când spune Sebiş, spune inclusiv Prunişor,
Donceni şi Sălăjeni, iată că se asfaltează şi drumul Sebiş- Prunişor, lucrările la acest drum fiind în
curs de finalizare. Noi am fost în inspecţie peste tot, nu de alta dar ne place să vedem cu ochii noştrii,
numai aşa putându-vă informa corect. Am fost mulţumiţi de calitatea acestor lucrări de infrastructură
din oraş, aşa că am făcut şi câteva poze pe care vi le arătăm tuturor.

NOILE TROTUARE DIN CENTRU

TROTUARELE DE LA BLOCURILE ANL
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VICEPRIMARUL RADU DEMETRESCU, ÎN
INSPECŢIE LA LUCRĂRILE DE AMENAJARE A
TROTUARELOR.

DRUMUL SEBIȘ - PRUNIȘOR
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LA BISERICA ORTODOXĂ SFINȚII ARHANGHELI MIHAIL ȘI GAVRIL
BISERICA ORTODOXA DIN SEBIS- INTRE TRECUT SI PREZENT
Cand iti propui sa descoperi Sebisul trebuie sa privesti in trecutul lui si sa identifici cei mai importanti piloni pe care s-a cladit aceasta frumoasa asezare situata pe
cursul Crisului Alb . Se ştie prea bine că o comunitate nu se poate naste si nu poate
evolua daca nu are ancorat puternic in constiinta conceptul sacralitatii.
In ceea ce priveste spectrul autohton un articol din revista ,,Biserica si scoala,,
nr.47/1933 consemna ca una dintre cele mai vechi parohii ortodoxe din Eparhia
Aradului era cea din comuna Sebis care s-a infiintat in anul 1542.Marturii scrise
care fac referire la acest fapt nu s-au pastrat din cauza contextului politic,cultural si
si religios al acelei perioade.Abia pe la sfarsitul secolului al XVIII-lea apar anumite
notite ale unor preoti pe marginea cartilor bisericesti.
Este consemnat ca in jurul anului 1800 a fost adusa din zona actualei gari CFR o
bisericuta din lemn care a fost asezata in parcul cu goruni numit pe atunci Parcul
Elisabeta. Bisericuta de la gorunii din parc era veche si neincapatoare asa ca se
impunea zidirea unei noi biserici (actualul lacas de cult cu hramul ,,Sf.Arhangheli
Mihail si Gavril,,) a carei zidire a inceput in anul 1829 si s-a incheiat in anul 1836.
In paralel cu Biserica Ortodoxa a functionat si o scoala confesionala la care au
activat invatatori confesionali care au slujit si in strana bisericii.
Datorita dezvoltarii economice,Sebisul devine oras in anul 1968.Odata cu cresterea demografica se simte nevoia construirii a inca unui Sfant Locas ceea ce s-a
infaptuit in perioada postrevolutionara prin stradania credinciosilor in frunte cu
parintele Mihail Popa.
Astazi comunitatea ortodoxa din Sebis spre deosebire de inceputurile ei cand dispunea de o bisericuta de lemn,are doua biserici frumoase incapatoare si primitoare.
Trupul bisericii a crescut si s-a intarit sustinut de o coloana vertebrala regasita in
lungul sir de preoti devotati misiunii lor.
Memoria colectiva i-a retinut pe :Atanasie Rosu,Gheorghe Mazovici,Augustin
Mihulin,Ioan Vesa,Teodor Vesa,Gheorghe Vesa,Teodor Onaga,SimeonTomuta , Ioan
Bogdan,Petru Salajan, Ioan Popa, Ioan Nadaban, Pavel Dan, Petru Bejan,Ioan
Oprea,Ioan Bradean ,Mihail Popa si Beni Ioja.
Pentru noi cei care astazi ducem mai departe traditia Bisericii Ortodoxe si mostenirea spirituala a inaintasilor e important sa ne cunoastem trecutul pentru ca fara
trecut nu exista prezent si cu siguranta nu vom putea cladi un viitor durabil. Acesti
“apostoli” asa cum ii numea marele poet al Ardealului Octavian Goga au fost si vor
ramane un reper important in viata spiritualitatii romanesti pentru ca au modelat
suflete si au format caractere,ne-au invatat ca in vremuri grele sa ne inarmam cu
credinta nadejde si dragoste .
Biserica ramane ca o mama buna asteptandu-si fii iar slujitorii ei vor fi faclii aprinse
gata sa ne calauzesca pasii in marea trecere prin aceasta lume.
PREOT, PROTOPOP BENIAMIN IOJA
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Ganduri despre Maica Vietii
Peste putine zile,la 15 august, Biserica Ortodoxa praznuieste Adormirea Maicii
Domnului,sarbatoare numita in popor Sfanta Maria Mare care trzeste in noi doua stari sufletesti : tristete si bucurie.
Tristetea este sentimentul care se traieste langa orice sicriu in care se afla inchis cineva
drag.Cu acest sentiment au privegheat Sfintii Apostoli linga sicriul Maicii Domnului.Statusera
atata vreme in preajma ei,de la nunta din Cana si pana in varful Golgotei.Cu acelasi sentiment
au inmormantat-o in gradina cu maslini,in care se plecasera genunchii Fiului Ei in noaptea
dureroasa a calvarului.
Si ca un reflex indepartat in strafundul a doua mii de ani de istorie tristetea se aseaza si
peste sufletele noastre.
A urmat insa si un al doilea moment.Intarziat, ca si la Inviere,a sosit si Toma a treia zi dupa
inmormantare.Impreuna cu toti ceilalti s-au dus sa-i vada si el trupul in mormant.In loc de
trup s-au incredintat de minune gasind mormantul gol.Maica Domnului a fost luata cu trupul
la cer.
Bucuria lui Toma si a celor dinpreuna cu el a strabatut pe deasupra tristetii toata istoria
crestinatatii.Ea a fost cuprinsa in vers de strana pentru a fi traita de noi si de cei ce vor mai
veni pe cararile crestinatatii: ,,Mutatu-te-ai la viata ceea ce esti Maica Vietii,,

PREOT, PROTOPOP BENIAMIN IOJA

A FOST ODATĂ CA NICIODATĂ…CĂ DE N- AR FI NU S- AR POVESTI
„O generaţie care nu- şi respectă trecutul şi înaintaşii nu poate avea viitor”- Feieş Gheorghe, primar al oraşului Sebiş
Aceste cuvinte ale primarului nostru ar trebui să ne preocupe pe toţi. Ele au
fost rostite cu prilejul lansării cărţii fostului jucător al echipei Crişana Sebiş, Iosif
Halja, „Sebiş 50 de ani de fotbal 1922- 1972”, carte apărută recent la Editura
Concordia, cu sprijinul primarului oraşului Sebiş, Feieş Gheorghe . Evenimentul
a avut loc la data de 16 iulie a.c., la Motelul Onyx din Sebiş. Ce reprezintă o
comunitate care nu- şi cunoaşte şi nu- şi respectă trecutul? Este o comunitate
goală, fără substanţă, fără valori, fără viitor. Dacă nu ştim de unde am plecat
nu putem emite pretenţii că vom şti, vreodată, unde vom ajunge. Orice lucru bun
se construieşte cărămidă cu cărămidă, temelia fiind construită de către predecesori, fiecare dintre noi având obligaţia de a aduce un plus de valoare la ceea
ce aceştia au realizat. Acesta este parcursul pe care trebuie să- l urmeze orice
comunitate care- şi doreşte un viitor prosper. Că astăzi oraşul Sebiş a reuşit să
ajungă acolo unde este se datorează tocmai faptului că noi toţi gândim la fel. Ne
respectăm tradiţiile, pe înaintaşii noştri cu realizările lor şi încercăm să înaintăm
în viaţă pe linia pa care aceştia au început odată să clădească acest oraş. „Toţi cei
din prezent trebuie să răspundem prin fapte pentru a continua ceea ce odinioară
alţii au început în comunitatea locală. Dacă eşti primar trebuie să studiezi istoria
comunităţii. Numai cunoscând istoria poţi pune o cărămidă la construirea prezentului şi a viitorului. Fiecare trebuie să ne îndeplinim mandatul, atât ca oameni cât
şi ca cetăţeni ai acestei comunităţi, astfel încât să lăsăm ceva important în urma
noastră”- a adăugat Feieş Gheorghe, primarul oraşului nostru.
În acest context, după cum am amintit la începutul articolului nostru, a avut FOSTELE GLORII ALE FOTBALULUI DIN SEBIȘ, ALĂTURI DE PRIMAR SI VICEPRIMAR
loc lansarea cărţii „Sebiş 50 de ani de fotbal”. Prin intermediul acestei cărţi autorul, împreună cu cei doi colaboratori apropiaţi, Şerban Constantin şi preot dr. Pavel
Vesa, şi- a propus să amintească încă odată, dacă mai era necesar, de evoluţia sportivă în timp a oraşului Sebiş, punând accent pe ceea ce a însemnat Crişana Sebiş, echipa
de fotbal a oraşului, a cărei continuitate este reprezentată astăzi de Naţional Sebiş. „O comunitate fără sport şi cultură este ca şi o mâncare fără sare şi piper; sportul şi
cultura reprezintă condimentele unei comunităţi locale sănătoasă şi completă”, a mai precizat primarul nostru. Pentru domnia- sa aceste cuvinte nu sunt simple vorbe, ele
se constituie într- un principiu de la care nu s- a abătut niciodată dovadă fiind, atât sprijinul important acordat pentru apariţia acestei istorii sportive a oraşului Sebiş cât
şi, în prezent, sprijinirea necondiţionată a actului sportiv sebişan. Ce este important de ştiut despre această carte? Nu este o carte făcută la fuşereală ci, dimpotrivă, este
o adevărată lucrare, foarte bine şi minuţios documentată pentru realizarea căreia au fost studiate arhivele personale ale multor oameni, oameni care au fost şi sunt legaţi
de fenomenul fotbalistic din Sebiş, autorul reuşind finalizarea cărţii după, aproximativ, 20 de ani de muncă asiduă. Au fost adunate peste 800 (!) de fotografii- document,
unele chiar din Germania, pentru a se putea scoate această carte cu valoare istorică pentru oraşul nostru. În continuare să- i amintim pe foştii fotbalişti prezenţi la lansarea
cărţii: Avram Bârlete ( decanul de vârstă- 93 de ani), Voicu Văgălău, Ioan Tipei, Nicolae Bărbătei, Constantin Şerban, Valeriu Horga, Zaharia Susan, Iuliu Farcaş, Pavel
Frlaus, Pavel Şucan şi Ioan Gaiţă, aparţinând generaţiei mai vechi şi Ioan Rozether, Florea Mihulin, Ioan Boloş şi Emilian Urs, din generaţia mai tânără. Nu au lipsit
momentele emoţionante, unii dintre foştii fotbalişti reîntâlnindu- se după 50 de ani. La eveniment au parcipat: primarul oraşului Sebiş, Feieş Gheorghe Petru, viceprimarul
Radu Demetrescu şi actualul preşedinte al clubului Naţional Sebiş, Pavel Cristea.
Ca dovadă a respectului faţă de trecut, actualmente, există în oraşul nostru, inclusiv, un muzeu care prin exponatele sale reliefează evoluţiile echipelor din oraş, de
la Crişana Sebiş şi până la actuala Naţional Sebiş. Vă informăm, pe această cale, că toţi cei prezenţi la eveniment au afirmat, la unison, că, dacă astăzi există echipă de
fotbal în Sebiş, acest lucru i se datorează primarului. Acesta, în ciuda greutăţilor şi a obstacolelor de tot felul cu care s- a confruntat, a reuşit înfiinţarea echipei Naţional
Sebiş, astfel încât noi, astăzi, să putem spune tuturor că oraşul nostru nu şi- a pierdut tradiţia fotbalistică. Pentru aceia dintre dv- stră care nu ştiu trebuie să vă spunem că,
în anul 2002, oraşul s- a trezit în situaţia de a face faţă cu greu unui adevărat taifun, datorat conducătorilor de atunci ai clubului fapt care era să lase oraşul fără echipă
de fotbal. Atunci s- a reuşit constituirea noii echipe, Naţional Sebiş, prin preluarea locului de liga a IV- a de la Naţional Sintea Mare. Aşa s- a ajuns ca, astăzi, să putem
vorbi despre fotbal la Sebiş având o echipă care continuă tradiţia celei care a fost cândva Crişana Sebiş, păstrându- ne astfel blazonul oraşului.
La finalul festivităţii legată de lansarea cărţii, primarul Feieş Gheorghe s- a adresat fostelor glorii ale fotbalului sebişan cu următoarele cuvinte: „Frumuseţea
vieţii constă în faptul că noi, cu toţii, trebuie să înlăturăm ura şi răutatea dintre noi, să găsim punţi de legătură care să ne unească, să eliminăm politicul, să fim cât mai
sinceri şi corecţi asfel încât, în permanenţă, să construim şi să ne aducem contribuţia, pas cu pas, la echilibrul vieţii”.

D-NUL PRIMAR FEIEȘ GHEORGHE ALĂTURI
DE D-NUL IOSIF HALJA, AUTORUL CĂRȚI
SEBIȘ EXPRES

IMAGINI DE LA LANSARE CĂRȚII „SEBIŞ 50 DE ANI DE FOTBAL 1922- 1972”

SEBIȘ EXPRES

pag. 8

S.C. TERMO-COSTRUCT S.A. SEBIŞ
Apă curată, tarife mai mici ca la Arad, canalizare utilă nouă tuturor, curăţenie în oraş,
profit. Toate sub mandatul managerial al lui Feieş Claudiu. Aşa ar suna pe scurt o succintă
prezentare a societăţii de utilitate publică a oraşului, S.C. TERMO-COSTRUCT S.A.
SEBIŞ. Mare lucru, ar putea spune unii, este uşor să fi pe plus când ai asemenea activităţi
în portofoliu! Prostie mare dovedesc cei ce spun aşa ceva, zicem noi! Să argumentăm.
O societate de acest tip are de făcut în mod constant investiţii, fiindcă este de utilitate
publică, deci vine să deservească toată comunitatea, scopul este să asiguri apă tuturor,
apa să fie curată, scopul este să asiguri canalizare pentru toţi locuitorii, canalizarea trebuie să fie desfundată, scopul este să avem un oraş curat, curăţenia trebuie făcută. Ce
implică toate acestea? Investiţii şi modernizări în staţii de epurare, bazine de colectare,
laboratoare de verificare a purităţii, canale colectoare care să nu se colmateze, activităţi
curente de asigurare a personalului necesar, etc. Vedeţi? Nu este chiar aşa simplu. De
aceea când spunem că este pe profit, o spunem cu mirare, iar când am afat că la cârma
acestei societăţi este un tânăr al oraşului Sebiş, iarăţi ne-am bucurat fiindcă înseamnă
că oraşul nostru dispune pentru viitor de mangeri pricepuţi, ceea ce nu e de ici de colo.
A absolvit Facultatea de Studii Economice din Timișoara, și-a finalizat masteratul, este
doctorand la Universitatea de Vest Timișoara, la Facultatea de Economie și Administrarea
Afacerilor, și pe lângă toate acestea, din 2009 de când a preluat mangementul societății
a reușit să o mențină pe profit. S-a ajuns la un grad de contorizare de 100%, și societatea merge brici! Când a preluat societatea, exista următoarea situație: societatea nu
avea nici o licență sau autorizație de funcționare de la ANRSC, DSP, Direcția Ape Crișuri
Oradea, ISCIR, ARR etc.,și din punct de vedere tehnic s-au constatat deficiențe: avarii
neremediate la timp, hidranți și vane defecte, instalație semnalizare turn (la bazinele de
stocare) improvizată și defectă. Realizări ale tânărului nostru manager: s-au plătit toate
datoriile, s-au redus cheltuielile cu salariile și cu contribuțiile și impozitele aferente, s-au
redus pierderile de apă prin repararea vanelor, hidranților și rezolvarea la timp a avariilor, s-au redus cheltuielile cu materialele nejustificate, în toată această perioadă, pentru
desfășurarea activității nu s-a apelat la credite sau alte surse de finanțare externe. S-a realizat un număr de 158 branșamente la rețeaua de apă și 175 la canalizare, s-a intervenit
la un număr de 219 avarii, gradul de contorizare a crescut la aprox100 %., s-a montat
instalație de clorinare automată, care înlocuiește, astfel, instalația veche de 40 ani. S-a
înlocuit turbidimetrul de la captare. S-a realizat un dren orizontal de-a lungul Văii Dezna
în lungime de 270 m cu scopul îmbunătățirii calității apei potabile din punct de vedere al
turbidității. S-a achiziținat un contor pentru măsurarea debitelor de apă captate și pompate în rețea.( măsură impusă de DAC Oradea). S-a montat o instalație de semnalizare
electronică wirless care indică cu o precizie milimetrică nivelul apei din bazinele de la turnul de apă. S-a montat o pompă de 55 kw(cea mai puternică existentă în uzină) în vederea
creșterii capacității de pompare pe timp de vară, cu un consum estimat mai mic de curent
electric. S-au înlocuit pompele de la stațiile de repompare Buteni, Bârsa și stația de pompare Prunișor. La Prunișor stația funcționează automat începând cu decembrie 2010. S-au
refăcut 250 m de conductă de aducțiune de la Bârsa. Sa pus în funcțiune al-II-lea decanto
IMHOFF cu o capacitate de 2500 locuitori. Astfel, s-a dublat capacitatea de epurare,
aceasta ajungând la 5000 locuitori. S-au pus în funcțiune paturile de uscare a nămolului
cu suprafața de 500 mp fiecare. S-au montat cele două aeratoare în bazibul de aerare în
vederea punerii în funcțiune a treptei biologice de epurare. Stația a funcționat până în
acest an numai cu treapta mecanică. S-a realizat un nou deversor al apei epurate prevăzut
cu sistem de măsurare a debitului. Am putea încă continua, din păcate însă spațiul ziarului nu ne mai permite. Considerăm însă că este suficient pentru ca voi, cititorii ziarului
să vă faceți o idee cu privire la investițiile de aici. Concluzia finală? Aici se lucrează, nu
se doarme, iar dacă se lucrează, se lucrează eficient, nu haotic! Avem o societate, S.C.
TERMO-COSTRUCT S.A. SEBIŞ, bine organizată, care prin activitatea desfășurată vine
în întâmpinarea nevoilor comunității din orașul nostru.

FEIEȘ CLAUDIU, MANAGERUL S.C. TERMO-CONSTRUCT S.A. SEBIȘ

SUNTEM ÎN GRAFIC!
Naţional Sebiş, echipa noastră de suflet este pe un trend ascendent! Primarul Feieş, aşa cum îl ştim
cu toţii, a acţionat imediat, şi după ce a chibzuit bine, a trecut la fapte. A negociat dur şi a reuşit
întărirea lotului echipei, scopul fiind promovarea! Avându-l alături pe viceprimarul Radu Demetrescu, a reuşit asigurarea cantonamentului echipei în Ungaria, astfel încât lotul să se sudeze şi să
se găsească cea mai bună formulă a primului 11 pentru a ataca noul sezon.Până acum, în meciurile
amicale pe care echipa le-a avut, rezultatele au fost pozitive. I-am bătut pe toţi! Am avut un amical cu UTA, i-am bătut cu 1-0. Apoi au venit amicalele din Ungaria. Au fost alte două victorii, cu 6
goluri marcate şi niciunul primit, 2-0 cu Bekescsaba (marcatori Şuteu şi Ember) şi 4-0 cu Jamina
(Ivancea 2, Băd 2). Ultimul amical, cu Ineul, a însemnat încă o victorie pentru noi! I-am bătut
cu 1-0. În stagiul din Ungaria, Dan Cuedan şi Lucian Ciba au avut la dispoziţie 25 de oameni:
Merşca, Şoltez (portari), Jude, Feieş, Cornea, Lung, Viderok, Burlacu, Budur, Francescu, Bârdan,
Necşulescu, Gornic, Gavrilaş, S. Leucuţa, Ivancea, Şuteu, Băd, Mihuţ, Toader, Susan, Jurcă, Bozian,
Ember, Şodincă. Viceprimarul Radu Demetrescu, susţinător înfocat al echipei ne asigură că acum
vom ataca promovarea. Mulţumit de actualele achiziţii, dar şi de cum acestea s-au integrat la echipă,
ne-a tras un pic de urechii fiindcă nu am alocat mai mult spaţiu în ziar echipei de fotbal a oraşului.
Promitem însă că în numărul următor al ziarului vom prezenta echipa Naţional Sebiş, şi pe jucătorii
acesteia mult mai pe larg.
OPINII
Foştii jucători ai Crişanei Sebiş din urmă cu câteva decenii, Liptak Iosif şi Şerban Constantin susţin că cei mai buni fotbalişti pe care i- a avut oraşul Sebiş, în întreaga sa istorie,
au fost: fundaşul Balaj Oca, mijlocaşul Molnar Miki şi portarul Avasilcăi Emil. Toţi trei au
jucat la Crişana Sebiş şi au reprezentat cu cinste culorile clubului peste tot pe unde au jucat,
prestaţiile lor fotbalistice făcându- ne să ne amintim şi astăzi de ei. Probabil că unii sunteţi
de acord cu opinia celor doi, alţii nu. Părerile pot fi împărţite dar, cei doi şi- au exprimat opiniile, opinii pe care noi le respectăm şi le facem cunoscute prin intermediul ziarului nostru
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