ANUL 2013

Nr. 31

SEBIȘ
EXPRES

PUBLICATIA
,
LOCALĂ
A ORASULUI
,
SEBIS,

Apare lunar, şi se distribuie gratuit în Orașul Sebiș și localitățile Donceni, Prunișor și Sălăjeni

Primar
Feieș Gheorghe

Stimați cetățeni,

Anul 2013, an care se apropie de
final a fost unul cu multe împliniri
cu toate că, la nivelul administrației
locale, în încercarea de a găsi soluții
pentru realizarea unor obiective prioritare în oraș ne-am confruntat cu o
serie de probleme. Chiar dacă resursele financiare au fost destul de mici,
am reușit să realizăm o împărțire a
bugetului local de așa manieră încât
să putem susține toate activitățile
importante pentru comunitatea locală. În colaborare cu Consiliul Local,
precum și cu aparatul administrativ
al primăriei am gestionat corect și
coerent resursele financiare în încercarea de a pune în aplicare ceea ce
dumneavoastră, cetățenii ne-ați so-

licitat.
Pot afirma că în ciuda tuturor
greutăților, Sebișul a reușit să continue ritmul de dezvoltare, având
realizări în toate domeniile de activitate. Am atras noi investitori în
oraș, pe plan sportiv suntem lideri,
investițiile în infrastructură au continuat, învățământul a constituit o
prioritate și s-a reușit și realizarea
unor investiții de modernizare la
spitalul orășenesc. Pe plan cultural
anul curent a fost unul bun pentru
Sebiș, reușind promovarea imaginii
orașului prin intermediul multitudinii de manifestări cultural artistice
desfășurate în Sebiș.
Toate cele de mai sus sunt realități
concrete pentru acest an și sper
că sunteți mulțumiți de modul în
care a fost administrat orașul. Vă
mulțumesc fiindcă și în acest an dificil ați fost alături de mine.
Acum, pe final de an, vă doresc tuturor Sărbători Fericite alături de cei
dragi, numai bucurii și împliniri! Să
sperăm că anul 2014 va fi unul mai
bun pentru toată lumea, cu mai multe realizări. Un an nou mai prosper!

Serbările școlare
Un spectacol dedicat Crăciunului

Serbările școlare de anul
acesta au reprezentat un adevărat spectacol artistic în care
elevii fiecărei clase s-au întrecut pe sine în a arăta părinților
și tuturor celor prezenți,
reprezentații artistice care mai
de care mai spectaculoase. Au
fost, serbări complexe care au
avut ca tematică Crăciunul, ca
sărbătoare a noastră a tuturor.
Piese de teatru, colinde, poezii și dansuri, toate au fost

SĂRBĂTORI FERICITE!
LA MULȚI ANI!

Primar Feieș Gheorghe

Noul teren sintetic de sport
a fost dat în folosință

Finalizarea lucrărilor de amenajare a
terenului de sport sintetic de la liceu a
prilejuit o festivitate de inaugurare cu
participarea primarului Feieș, a cadrelor
didactice, precum și a elevilor școlii, beneficiarii direcți ai investiției.
Noul teren sintetic de sport a fost conceput ca o investiție prin care să se asigure elevilor școlii condiții optime pentru
desfășurarea orelor de sport și pentru
stimularea practicării sportului de masă
la nivelul orașului.
>>> pag. 3
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interpretate de copiii veniți
costumați adecvat Crăciunului. Sălile de clasă s-au umplut
de culorile hăinuțelor celor
mici, care, putem spune că au
adus mai repede Crăciunul în
Sebiș. A fost o zi de spectacol
în care toți cei veniți la serbări și-au amintit cu drag de
anii tinereții, când așteptau ca
Moș Crăciun să poposească în
pragul casei lor.
>>> pag. 4
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Din activitatea Liceului din Sebiș
În perioada 18-24 noiembrie 2013,
s-a desfăşurat a XIV-a ediţie a săptămânii educaţiei permanente - „Festivalul Naţional al Şanselor Tale”, sub
genericul „CETĂŢEAN ROMÂN
– CETĂŢEAN EUROPEAN”. Cu
această ocazie, profesorii şi elevii de
la Liceul Teoretic Sebiş au desfăşurat
dezbateri, prezentări de imagini foto,
video, colaje, prezentări de filme, diseminare de bune practici. Elevii claselor a XI-a de la profilul SERVICII
au organizat „Lansarea Firmelor de
Exerciţiu”, îndrumaţi de profesorii
coordonatori. Partenerii acestor activităţi au fost părinţii şi comunitatea
locală.

elevii clasei a IV-a A;
• „Să descoperim Europa!” (prezentare imagini foto-video) – activitate desfăşurată de către prof. Cornea
Cristina şi elevii clasei a VI-a B;
• „Sunt cetăţean european şi am
drepturi!” (dezbatere) – activitate
desfăşurată de către prof. Cornea
Cristina şi elevii clasei a VII-a C;
• „Dreptul la liberă circulaţie” (dezbatere) – activitate desfăşurată de către prof. Dărău Paula şi prof. Susan
Maria cu elevii claselor a VIII-a A şi
a VIII-a C;
• „Cetăţean european, cetăţean activ” (prezentare imagini foto-video)
– activitate desfăşurată de către prof.

• „Copil român-copil european”
(prezentare imagini foto, colaje, filme) – activitate desfăşurată de către
prof. Leahu Mona şi elevii clasei a
X-a D;
• „Cetăţean român –cetăţean european?” (dezbatere) – activitate desfă-

Activităţile desfăşurate, profesorii
coordonatori şi clasele implicate sunt
prezentate în continuare:
• „Să ne cunoaştem vecinii europeni” (prezentare imagini foto)– activitate desfăşurată de către prof. Bun
Teodor şi elevii clasei pregătitoare B;
• „Estetica creativă – suflet de copil”
(educaţie estetică) – activitate desfăşurată de către prof. Igaş Cristina şi
elevii clasei I A;
• „Micul cetăţean european” (elaborarea unei reviste) – activitate desfăşurată de către prof. Bun Arabela şi
elevii clasei a III-a B;
• „Cetăţeni sebişeni, cetăţeni
europeni!”(formare în parteneriat cu
Primăria Sebiş) – activitate desfăşurată de către prof. Ionescu Florica şi

Oancea-Fereştean Monica şi elevii
clasei a IX-a A;
• „Drepturi şi îndatoriri ale cetăţenilor europeni” (dezbatere, prezentare film) – activitate desfăşurată de
către prof. Cristea Florina şi elevii
clasei a IX-a C;

şurată de către prof. Oancea Marius
şi elevii clasei a XI-a A;
• „Drepturile consumatorului în
spaţiul european” (dezbatere) – activitate desfăşurată de către Dir. prof.
Costea Angela şi elevii clasei a XI-a
C;

• „Toleranţa faţă de semeni” (prezentare imagini foto) – activitate
desfăşurată de către prof. Ilieş Elisabeta şi elevii clasei a XII-a C;
• „Drepturile cetăţeanului european” (dezbatere) – activitate desfăşurată de către prof. Cornea Dorel şi
elevii clasei a XII-a F;
• „Lansarea Firmelor de Exerciţiu!”
(prezentare, diseminare de bune
practici) – activitate desfăşurată
de către prof. Oarcea Viorica, prof,
Şchiop Norica, prof. Vulpeş Titiana.
Prof. Birău Sanda şi elevii claselor a
XI-a D, a XI-a F şi a XII-a D).
Săptămâna 18.11.2013 – 22.11.2013
a fost o săptămână încărcată cu evenimente interesante pentru elevi şi
participanţi, bine organizate şi coordonate cu responsabilitate de profesorii coordonatori.
„Festivalul Naţional al Şanselor
Tale” organizat la Liceul Teoretic
Sebiş a fost o reuşită, atât din punct
de vedere al organizării, cât şi din
punct de vedere al „urmelor” lăsate
pe „micii cetăţeni români – cetăţeni
europeni”.

Termoconstruct, locul I în topul
societăților arădene

Cu ocazia decernării de către Camera de Comerț, Industrie și Agricultură
Arad a premiilor pentru companiile
cele mai eficiente din județ, societatea
Termoconstruct, aflată în subordinea
Primăriei Sebiș, a obținut locul întâi
în clasamentul societăților care au ca
obiect de activitate asigurarea serviciilor comunitare de utilitate publică. Este
un premiu extrem de merituos, care face
cinste nu doar companiei, ci orașului
Sebiș, managerul general, Claudiu Feieș
reușind obținerea unei eficiențe maxime
sub raportul de asigurare a unor servicii
de utilitate publică complete și bugetul venituri-cheltuieli. Aceste rezultate
excepționale din punct de vedere administrativ, au făcut ca la nivelul județului
Arad, societatea orașului nostru să fie
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premiată cu locul I în cadrul galei organizate de către Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Arad.
Este de apreciat faptul că orașul Sebiș
este singurul oraș din județ care și-a
menținut serviciile de utilitate publică
în regie proprie, în momentul de față nivelul de asigurare a canalizării și rețelei
de apă fiind de 100% pe raza orașului.
Un lucru deloc de neglijat, care demonstrează două aspecte: grija administrației
pentru asigurarea unor condiții cât mai
bune pentru locuitorii orașului, precum și modul de administrare eficient
al companiei, care a permis și permite
în continuare gestionarea exemplară a
investițiilor derulate în cadrul societății
Sebișului. Rezultate excepționale, recompensate la nivel județean!

Director
Dr. Ec. Feieș Claudiu

Imagini de la festivitatea de premiere
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Grupul de Colindători de la Liceul Teoretic
Noul teren sintetic de
Sebiș la festivalul „Venite Adoremus” sport a fost dat în folosință

Joi 19 decemrie, la Gurahonț s-a desfășurat
festivalul interjudețean de colinde, denumit
„Veite Adoremus”. În cadrul acestui eveniment au fost invitate să susțină recitaluri de
colinde, o serie de coruri, din județul Arad
și județele învecinate. Am avut plăcerea ca
printre aceste coruri de seamă să se numere
și grupul de colindători al Liceului Teoretic
din Sebiș, care împreună cu profesorii co-

ordonatori au susținut în cadrul festivalului un adevărat spectacol de colinde. Repertoriul corului orașului nostru a fost unul
complex, toată lumea aplaudând la scenă
deschisă recitalul reprezentanților liceului.
Felicităm membrii corului pentru
prestația deosebită și le dorim ca și la anul
să colinde la fel de frumos, aducând prin
cântecele lor vestea Nașterii Mântuitorului!

>>> pag. 1 Amenajarea noului teren de sport s-a făcut într-un timp record, primarul Feieș dorind finalizarea investiției
pe în acest an. Terenul a fost conceput ca unul multifuncțional,
cu o suprafață de joc de calitate superioară, care să permită
desfășurarea mai multor ramuri sportive: handbal, volei, fotbal,
tenis, etc. Prevăzut a fi dotat și cu instalație de nocturnă, terenul se înscrie în cadrul lucrărilor de calitate derulate la nivelul
orașului. În cadrul ceremoniei de inaugurare, primarul Feieș,
adresându-se elevilor a precizat: „Doresc ca liceul din Sebiș să
dispună de toate condițiile de școlarizare, pentru a rămâne în
topul liceelor din județ. Avem dascăli pregătiți, iar investițiile în
asigurarea unor condiții deosebite de învățământ vor fi făcute
în continuare. Prin acest nou teren de sport, voi elevii școlii,
veți putea de acum încolo să vă desfășurați orele de sport în
cele mai bune condiții. De asemenea, cei care practică sportul
de performanță în cadrul echipelor școlii, vor avea la dispoziție
cele mai bune condiții de pregătire.”
Evenimentul de inaugurare a adus la teren o mulțime de elevi,
unii dintre ei fiind deja echipați și grupați pe echipe, imediat
după tăierea panglicii începând partidele de fotbal. Putem concluziona afirmând că o nouă investiție importantă pentru oraș a
fost inaugurată!

ȘTIAȚI CĂ... OBICEIURI DE IGNAT

Sarbatoarea din 20 decembrie, inchinata Sfantului
Ignatie al Antiohiei, este cunoscuta in popor sub denumirea de Ignatul porcilor sau Inatoarea. Se crede ca in
noaptea de Ignat porcii viseaza ca vor fi taiati. De acum
incolo nu se mai ingrasa, nu mai pun carne pe ei si nu
mai mananca, pentru ca si-au visat taierea. Singura
activitate permisa in aceasta zi era taierea porcului.
Femeile insarcinate, de teama de a nu naste copii cu
infirmitati, respectau cu strictete interdictia de a lucra.
Persoanele care lucrau in aceasta zi, erau pedepsite de
cea care patrona ziua: Inatoarea - o femeie batrana,
lacoma si urata. Potrivit credintei din popor, ea le ispiteste pe femei sa lucreze, dupa care le opareste.
Prin multe parti porcii sunt taiati in aceasta zi. O
credinta musceleana ne indeamna: „Chiar de n-ai taia
un porc, taie cel putin o pasere: gaina, rata, gasca; ori
inteapa creasta la o gaina neagra ca sa dea sangele,
ca asa e bine: sa vezi sange in ziua de Ignat, ca numai
atunci vei fi ferit de boale”.
La taierea porcului nu trebuie sa stea nimeni prin apropiere, dintre cei care sunt milosi din fire, caci se crede
ca porcul moare cu mare greutate, iar carnea unui asemenea porc nu va mai fi buna. Cel ce taie porcul, nu
trebuie sa stranga din dinti, ca sa nu iasa carnea porcului tare si sa fiarba cu greutate.
Exista si obiceiul ca porcul taiat sa fie incalecat. Ion
Creanga marturiseste in „Amintiri din copilarie”: „La
Craciun, cand taia tata porcul, si-l parlia, si-l oparia, si-l
invalia iute cu paie, de-l inadusii, ca sa se poata rade
mai frumos, eu incalecam pe porc deasupra paielor si
SEBIȘ EXPRES

faceam un chef de mii de lei”.
Tudor Pamfile mentioneaza ca „Prin unele parti se
crede ca daca se da copiilor cari se scapa, noaptea in
pat cu udul, sa manance coada porcului si vor scapa de
aceasta slabiciune”.
In credinta populara, diferite organe sau parti din
carnea porcului taiat sunt utilizate ca remedii in tratarea unor boli ale oamenilor si animalelor:
- Untura de la porcul negru e buna pentru sanatatea
oilor.
- O bucata din untura de porc negru era dusa la biserica de Boboteaza, pentru a fi sfintita. Cu aceasta se
ungeau cei care aveau dureri de picioare ori junghiuri.
- Sangele porcului, amestecat cu mei si lasat sa se
usuce, era folosit pentru a-i afuma pe copiii care se
speriau sau aveau guturai.
- Cu parul de porc se afumau copiii atunci cand erau
deochiati.
Gospodarii cred ca pot cunoaste daca in viitor nevestele lor vor naste fete ori baieti, dupa cum se arata
o bucata de carne asezata in osanza. Daca in inima porcului se va gasi mult sange inchegat, aceasta era semn
ca stapanul va avea noroc de multi bani.
Splina porcului este cea care descopera durata iernii:
daca splina este groasa in capat, e semn ca vom avea
o iarna grea, cu multa zapada, insa, daca este subtire,
arata ca va fi iarna saraca in omat, iar anul nou nu va
fi imbelsugat.

Colectivul Asociației Grupul de Acțiune Locală ( GAL) ,, Valea Superioară a Crișului Alb,, dorește tuturor locuitorilor de pe teritoriul GAL (orașul Sebiș și comunele: Bocsig, Bârsa, Buteni, Chisindia,
Dezna, Almaș, Dieci, Gurahonț, Brazii, Pleșcuța, Hălmagiu, Hălmăgel, Vârfurile și Cristiorul de Jos ( jud Bihor) și tuturor colaboratorilor ca sarbatorile de iarna sa va aduca bucuria Craciunului prin
speranta, spiritul Craciunului prin pace, emotiaCraciunului prin dragoste și un an nou prosper. La Mulți Ani!

Serbările școlare - Un spectacol dedicat Crăciunului
Pregătirile
pentru
serbări au început cu mult
înainte, fiecare profesor
repetând cu elevii clasei
lui cântecele, poeziile sau
scenetele pe care apoi le-a
putut prezenta publicului
la serbare. Iar faptul că au
repetat din timp s-a văzut
în modul în care copiii s-au
comportat pe scenă, adică
cu lecția învățată. Chiar dacă
au mai fost momente când
dascălii i-au mai ajutat pe cei
mici, totul a decurs perfect,
în ciuda emoțiilor pe care
evident că toți copiii le-au
avut, la vederea sălii pline de
părinți și cunoscuți.
Primarul Feieș a dovedit
încă o dată că este preocupat
ca elevilor să nu le lipsească
nimic, având grijă și să
achiziționeze cadourile pe
care, la final, Moș Crăciun
le-a oferit copiilor. Astfel,
copiii au primit și în acest
an cadouri oferite de
administrația
orașului,
dăruite de Moș Crăciun. Un
gest frumos, care trebuie
apreciat și felicitat!
Toată lumea a pus umărul
pentru ca elevii să aibă
parte de serbări de care să
ne aducem cu țoții cu drag
aminte.
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Moș Crăciun a poposit și la Grădinița PP SEBIȘ unde a venit încărcat cu daruri. Aici copiii îndrumati de
doamnele educatoare au prezentat o frumoasă serbare artistică, la final fiind răsplatiți cu dulciuri și jucării.

“Iarna vine cu mare veselie !”. Acesta este mesajul
pe care elevii clasei I A au învățat cu mult entuziasm
sa-l transmită in scris in ultima săptămana de
scoala din acest an calendaristic.Intradevar,privind
in spatele acestei propoziții descoperim atmosfera
minunata specifica sărbătorilor de iarna.Glasul
cristalin al copiilor ne încânta cu mesajul profund
al colindelor :”Se naște Isus!” Ecoul acesta străbate
veacurile amintindu-ne încă o data fiecăruia care este
conditia omului pe acest Pământ. Bucuria aceasta
o împărtășim din plin: orașul strălucește in lumini
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multicolore iar noi ne putem bucura de caldura
căminului in mijlocul celor dragi...
Un an nou înseamnă o noua șansa de a începe
din nou ceva frumos! Privim înapoi cu emoție si
ne dorim ca orce neajuns sa se spulbere in lumina
sărbătorilor si sa fie înlocuit de Speranta unei vieți
mai bune pentru fiecare. Colectivul clasei noastre va
urează cu ocazia Sfintelor Sarbatori ale Crăciunului
si ale Noului An: Sărbători fericite!
Cu stima, prof.Cristina Igas

Serbările școlare
Un spectacol dedicat Crăciunului
Și clasele au fost pregătite în spiritul Crăciunului, fiind
împodobite cu globuri colorate,beteală și brăduleți de Crăciun.
Pe rând în clasele lor, copii însoțiți de profesori, au prezentat câte
un spectacol aparte. Am putut vedea așadar o mare diversitate
de scenete, fiecare clasă organizându-și propria prezentare în
cadrul sebărilor după cum a dorit și după inspirația artistică a
fiecăruia.
Fiecare clasă a intrat în pielea personajelor pe care leau interpretat, au colindat și au cântat sau au spus poezii.
Doamnele învățătoare și educatoare au dat dovadă de o mare
răbdare și pricepere în pregătirea serbărilor, sub îndrumarea lor
spectacolele oferite de cei mai mici școlari fiind apreciate de toți
părinții.
Clasa a III-a B de la Liceul
Teoretic Sebiș, condusă de Bun
Andreia Arabela a pregătit
pentru cei dragi un program
artistic cu ocazia Nașterii
Mântuitorului Iisus Hristos.
Prima scenetă,,Ce este
Crăciunul?” a prezentat o
familie din zilele noastre
pentru care această sărbătoare
este doar un prilej de a face
cumpărături, de a pregăti multe
feluri de mâncare, de a cheltui
o grămadă de bani...,,bani,
bani, bani”... vorba tatălui.
Colindătorii nu mai colindă de
plăcere, ci pentru bani, mama
nu mai poate de obosită, după
atâta muncă și nu se mai bucură
de această sărbătoare, iar copiii
stau toată ziua în mall-uri sau
pe facebook. Cu toate acestea,
Andrei, băiatul cel mai mic, se
întreabă ce semnifică această
sărbătoare, doamna profesoară
de religie spunându-i că nu
trebuie decât să îl primească
pe Iisus în suflete. El îi trimite
moșului o scrisoare în care îl
roagă să îl ajute să înțeleagă
spiritul
acestei
sărbători.
Astfel, moșul cel drag și bun
îi face pe toți să înțeleagă că
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Ceea ce a încântat cel mai mult audiența au fost nu doar scenetele
prezentate de copii ci și costumațiile acestora. De la îngerași, magi, moși
crăciuni și crăciunițe, elevii ne-au adus încă o dată aminte de cât de
frumoasă este această sărbătoare a Crăciunului, a Nașterii Mântuitorului.

această sărbătoare înseamnă:
Familie,Iubire și Credință.
Acesta e Crăciunul!
A doua scenetă s-a numit
,,Pățania Anului Nou” și
prezintă trăsăturile morale ale
oamenilor redate prin animale
ca: vulpe, veveriță și iepure.
Viclenia, răutatea, minciuna,
dar și hărnicia și bunătatea
reies din această scenetă, care
are o morală și un scop, acela
de a învăța din greșeli, dar și
de a fi mai buni, mai răbdători,
mai îngăduitori și mai iertători.
Această scenetă este și comică
în același timp. S-a colindat, s-a
zâmbit și s-a dansat.
Prin aceste scenete și serbări
încercăm să cultivăm la copii și
spiritul artistic, creativ și să îi și
educăm, nu doar să îi învățăm.
Închei mica mea prezentare
prin urări de sănătate și liniște
sufletească tuturor părinților,
elevilor, cadrelor didactice și
nedidactice,dar și cunoscuților
noștri,tuturor colaboratorilor
cu ocazia acestei minunate
sărbători, a Nașterii Domnului
Iisus Hristos.
Înv. Bun Andreia Arabela
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Crăciunul văduvelor - un eveniment devenit tradiție

Sambata, 21.12. 2013, la orele 11:00,
in sala restaurantului din Sebis a avut
loc “Craciunul vaduvelor”, eveniment
special organizat de pastorul Cristian
Toader impreuna cu Primaria din
Sebis, la care au participat in jur de 100
de persoane, vaduve si vaduvi din oras,
precum si invitati de la bisericile baptista, penticostala, ortodoxa si reformata. Invitati de onoare au fost domnul
primar Gheorghe Feies si domnul deputat Eusebiu Pistru.
Dupa cuvantul de salut al domnului
pastor, Cristian Toader, care a vorbit
despre semnificatia acestui eveniment,
au luat cuvantul pastorul Lucian Rauca, pastorul Teodor Dronca de la biserica pensticostala Betania- Sebis, preotul
reformat Prem Imre-Csaba, domnul
primar Feies Gheorghe, domnul deputat Eusebiu Pistru, cu totii dorind vaduvelor si vaduvilor multa sanatate si bu-
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curii in viata.
S-au spus rugaciuni, s-au ascultat
colinde interpretate de Vasile Nicula,
venit special din Timisoara pentru
aceasta intalnire de suflet, intercalate cu
poezii citite de doamna Rodica Vekas,
presedintele Filialei Pensionarilor din
Sebis si anume 2 poezii scrise de pastorul baptist Petru Dugulescu-Iisus e
viu! si Intrebari de Craciun. Lenuta Miclea a comentat un citat din Biblie, iar
Lenuta Sbarcea s-a rugat pentru toti cei
prezenti, evenimentul incheindu-se cu
Tatal Nostru si o masa servita in incinta restaurantului.
La plecare, fiecare participant a primit
un cadou, fiindca a darui a fost, este
si va fi o caracteristica a sarbatorii de
Craciun.
Vekas Rodica-Maria, presedinte
Asociatia Pensionarilor din Sebis.

SEBIȘ EXPRES

Inaugurarea noilor investiții
de la laboratorul spitalului!

Cele mai recente investiții realizate pentru laboratorul de analize al spitalului s-au concretizat prin aducerea și instalarea
aparatului modern de radiologie prin care Sebișul devine al
doilea oraș după Arad care dispune de o secție de radiologie
dotată cu cea mai modernă tehnică. Investițiile propuse de primarul Feieș pentru modernizarea spitalului sunt investiții de
anvergură, finalitatea dorindu-se a fi atât mărirea capacității
spitalului, dar mai ales asigurarea unor condiții de dotare și
spitalizare la standarde europene.
Primii pași s-au făcut deja, iar rezultatele se vad la noul laborator de analize care pe lângă aparatul de radiologie la care am
făcut referire mai sus a fost dotat și cu: analizatoare biochimie
umedă și uscată, analizator hematologie, microscop binocular, sterilizator, etc.
În această lună a avut loc sfințirea laboratorului, în prezența
primarului Feieș, precum și a cadrelor medicale care deservesc
aceste servicii de sănătate publică în Sebiș. Cu această ocazie
primarul Feieș ne-a declarat: „Investițiile în modernizarea
spitalului nu se vor opri aici. Pe lângă lucrările de reabilitare care se desfășoară constant, punem accent pe dotarea
cu aparatură modernă a tuturor secțiilor. Am reușit în momentul de față aducerea pentru laborator a tuturor aparatelor medicale necesare, care sunt cele mai actuale de pe piață.
Doresc ca Sebișul să dispună de toate facilitățile și condițiile
pentru un act medical modern și eficient.”

Aparatură de ultimă generație
pentru laborator

Imagini de la sfințirea lucrărilor de renovare a laboratorului
să se joace cu artificii.
10 măsuri simple pentru un Crăciun fericit piii
9. Verificaţi integritatea

1. Până pe 24 decembrie
depozitaţi bradul afară, într-un
recipient cu apă pentru a-şi păstra
prospeţimea un timp îndelungat.
2. Montaţi bradul într-un suport
stabil şi sigur. Asiguraţi alături un
vas cu apă.
3. Montaţi lumânările în suporturi incombustibile.
4. Nu lăsaţi niciodată copiii să se
joace în apropierea lumânărilor
aprinse.
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5. Folosiţi doar instalaţii
şi decoraţiuni electrice fără
defecţiuni ori improvizaţii.
6. Nu amplasaţi lumânări aprinse în apropierea bradului,
decoraţiunilor ori materialelor
combustibile
7. Distanţa de protecţie dintre brad
şi materiale combustibile sau aparate
electrice este de cel puţin 30 cm.
8. Achiziţionaţi artificii doar din
magazine autorizate. Nu lăsaţi co-

şi

curăţenia coşurilor de fum.
10. Inainte de culcare, stingeţi
soba, lumânările şi deconectaţi
aparatele electrice de încălzit ori
decoraţiunile electrice.
In caz de incendiu, apelaţi serviciul voluntar pentru situaţii de
urgenţă al comunei sau serviciul
profesionist pentru situaţii de
urgenţă la nr. 112.
CRACIUN FERICIT SI UN
AN NOU 2014 CU IMPLINIRI!

pag. 7

Serbările școlare
Un spectacol dedicat Crăciunului

Colindele în viața și spiritualitatea
credincioșilor români

Incepand cu noaptea de 23 spre
24 Decembrie, de la miezul noptii
si pana la revarsatul zorilor ulitele
satelor rasunau de glasul micilor
colindatori. In orase intalnim
colindatori odata cu lasarea serii si
pana in miez de noapte. Cu traista
dupa gat, cu batul in mana si caciula pe urechi, colindatorii merg din
casa-n casa si striga la ferestrele luminate.
Sarbatorile crestine ale Nasterii
Domnului, Anului Nou si Bobotezei au in viata credinciosilor o
semnificatie aparte. Ele trezesc rezonante afective de inalta sensibilitate si de puternica intensitate, creand o atmosfera de bucurie si un
farmec cu totul specifice in trairea
religioasa. La aceasta contribuie
in cea mai mare masura traditia
veche si scumpa a colindelor, care
infatiseaza evenimentul de extraordinara importanta al venirii
in lume a Fiului lui Dumnezeu intrupat, intr-un nimb de deosebita
frumusete si duiosie.
Ca parte integranta a folclorului
religios, colindele prezinta o valoare nepretuita prin originea si mai

ales prin vechimea lor. Ele reprezinta cantecul nostru stramosesc si
una din cele mai vechi forme de
manifestare a folclorului religios
romanesc. Oricare ar fi parerea
specialistilor in aceasta privinta,
un lucru este sigur si anume ca
ele sunt foarte vechi, formanduse odata cu poporul roman si cu
raspandirea crestinismului pe
meleagurile noastre. Prezenta in
colindele si plugusoarele noastre a numelui lui “Badica Traian”
ne aminteste de timpul formarii
poporului roman si de stramosii
neamului nostru. Dupa parerea
unora, cele mai vechi colinde ar fi
acelea care au refrenul “Lerui Doamne” sau “Alilerui Doamne”, care
ar fi forma arhaica, pe cat se pare, a
cuvantului bisericesc “Aliluia”.
Putine popoare din lume au insotit minunea venirii Fiului lui
Dumnezeu cu o imbratisare asa de
calda si de duioasa si au exprimato asa de bogat in forme artistice,
cum a facut-o poporul roman.
In colinde, simplitatea, usurinta
si cursivitatea versului popular,
exprima o mare bogatie de idei,
intr-o forma plina de frumuseti
artistice, in care figurile de stil
abunda, comparatiile se intrec una
pe alta, iar epitetele si mai ales diminutivele nu lipsesc aproape din
nici un vers. Este, de altfel, tot ceea
ce da gingasie, frumusete, farmec
si duiosie colindelor.
Sub raportul maiestriei artistice
a versului si a melodiei, colindele
ocupa un loc de seama in creatia
poporului nostru.
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Noi investiții în infrastructură
Finalul anului a însemnat pentru Sebiș, derularea unor noi investiții
în modernizarea infrastructurii. Facem referire aici la lucrări de
amenajare a trotuarelor din Prunișor, la pregătirea celor zece străzi ce
urmează a fi asfaltate în Sebiș, precum și la pavarea străzii Crinului.
Cu privire la această ultimă lucrare, pavarea a fost finalizată pe tronsonul prevăzut, lucrările fiind efectuate într-un ritm susținut, astfel
încât în momentul de față ele sunt finalizate, nemaidepinzând de capriciile vremii.

Tribună acoperită la stadion!

Și lucrările prevăzute la baza sportivă pentru acest an au fost executate la timp. S-a montat astfel copertina care acoperă primele cinci
rânduri ale tribunei, de acum încolo spectatorii având condiții optime
pentru vizionare partidelor de fotbal ale echipei, indiferent de capriciile vremii.

Sebișul pregătit de sărbători!

Ca în fiecare an, atmosfera sărbătorilor de iarnă se face simțită în
oraș și prin modul în care este împodobit Sebișul. Bradul de Crăciun a
fost împodobit, orașul fiind luminat în viile culori specifice sărbătorii
Crăciunului. Administrația locală s-a preocupat astfel de aspectul de
sărbăoare al Sebișului, dând tonul pregătirilor pentru Crăciun.
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