
Iubiți credincioși și credin-
cioase, ne mai despart doar 
câteva ore până la intrarea în 
marele post al Paștelor.  La 
Ioil, II cu 12 citim :”Intrați cu 
tânguire” - așa îndemna odi-
nioară Dumnezeu pe popo-
rul său, prin gura prorocului 
Ioil și cu același îndemn se 
adresează El nouă, tuturor, 
prin glasul Sfintei Biserici.
Cu ziua de mâine intrăm în 

Postul cel Mare al Sfintelor 
Patimi. Biserica, mireasa lui 
Hristos, își dezbracă azi po-
doabele și veșmintele strălu-
citoare și se îmbracă cu hai-
ne de doliuși luând trâmbița 
prorocului vestește fiilor săi 
că  vremea sfântă a înfrână-
rii, a învierii sufletești, prin 
taina mărturisirii a venit. 
”Întoarceți-vă la mine cu 

toată inima, cu post, cu lu-
mină, și cu tânguire.” prin 
acest îndemn, Sfânta Bise-
rică n- așteaptă ca oamenii 
să-și presare cenușă pe cap, 
nici să-și bată pieptul pe ulițe 
în semn de tânguire cum fă-
ceau jidovii de demult. Însă 
Sfânta Biserică dorește ca 
la vestirea Postului, fii ei să 

fie pătrunși de simțirile înal-
te ale înfrânării și a învierii 
sufletești prin post și rugă-
ciune. 
Dacă vom cerceta cum stau 

lucrurile în vremea noas-
tră, constatăm că oamenii nu 
înțeleg și nu prețuiesc postul 
cum se cuvine. 

Mult așteptatele partide de 
fotbal au reînceput vineri, 
când Național Sebiș a primit 
vizita celor de la Oșorhei. 
Emoțiile au reînceput să 
curgă prin venele iubitori-
lor fotbalului din oraș odată 
cu reînceperea goanei după 
puncte, în vederea meciu-

rilor de play-off. Până să 
ajungem acolo însă, este im-
portant fiecare punct pus în 
joc pentru ca echipa să poată 
intra în play-off cu o zestre 
bogată de puncte care să-i 
ofere un avantaj substanțial 
în fața contracandidatelor la 
promovare.
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Legenda mărţişorului şi semnificaţia 
zilei de 1 respectiv 8 martie, ne trimit 
în vremuri străvechi, pe vremea dacilor, 
când simbolurile primăverii erau reali-
zate pe timpul iernii şi se purtau după 
ziua de 1 martie. Aceste simboluri erau 
defapt, pietricele colorate în alb şi roşu 
sau monede înşirate pe şnururi albe cu 
roşu. Acestea se purtau până la inflori-
rea copacilor crezându-se că aduc no-
roc şi belşug în anul proaspăt trezit din 
adormire. 

Acum, obiceiul este ca orice femeie – 
doamnă sau domnişoară – să primeas-
că un mărţişor de la bărbatul iubit, co-
leg sau cunoştiinţă, pe care să îl poarte 
până în momentul în care înfloresc 
trandafirii sau vişinii. Atunci, mărţişorul 
primit se pune pe o ramură de vişin sau 
trandafir iar dacă planta respectivă va 
rodi înseamnă că posesoarea mărţişo-
rului va avea noroc în anul respectiv. De 
asemenea există în alte locuri tradiţia 
ca acesta să fie aruncat după o pasăre 

pentru ca purtătorul să fie uşor precum 
aceasta. 

Putem spune că luna martie este o 
lună a sărbătorii pentru că practic în 
această perioadă a anului natura se 
trezeşte la viaţă. După 1 martie, după 
alegerea “Babelor” urmează 8 Martie – 
ziua femeii, în special a mamei.  Mama 
este cea mai importantă fiinţă din lume 
este cea care ne dă viaţă, care ne învaţă 
primele cuvinte, ne ajută să facem pri-
mii paşi în lume şi care este în stare să 
îşi dea viaţa pentru copilul ei. 

Fiecare femeie aşteaptă cu nerăbdare 
ziua de 8 martie, zi în care doreşte să se 
simtă iubită şi apreciată de persoanele 
dragi – soţ, copii, prieteni, colegi…Toc-
mai de aceea nu trebuie să uităm să ne 
preţuim ce avem mai scump pe lume 
– mama, iubita, soţia, bunica sau fiica. 
Să rupem din activitatea noastră puţin 
timp pentru ca ele să se simtă iubite şi 
apreciate.  

Ţin să urez pe această cale tuturor fe-
meilor din oraşul nostru ca luna bucu-
riei, vestitoarea primăverii şi dătătoarea 
de speranţă şi lumină să le aducă împli-
nirea celor mai frumoase vise, să le dea 
putere sănătate şi încredere în ele şi în 
capacităţile lor. Doresc ca nu doar de 
8 martie să fie iubite şi apreciate ci ca 
acest lucru să se întâmple de-a lungul 
vieţii lor, iar copiii, soţii sau prietenii lor 
să fie mereu conştienţi de însemnăta-
tea şi rolul lor.

Primar Feieș Gheorghe

Un mărţişor plin de sinceritate şi admiraţie! Am intrat în Marele Post al Paştelui

A reînceput lupta pentru play-off!

Urăm tuturor o primăvară frumoasă și plină de realizări. De ase-
menea, cu prilejul zilei de 8 martie, dorim tuturor femeilor din Sebiș, 
Prunișor, Donceni și Sălăjeni un sincer și călduros ”La mulți ani!” 

Primar, viceprimar, Consiliul Local!

Primar 
Feieș Gheorghe
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O seamă de 
creștini provesc postul cu 
nepăsare. Pentru ei zilele ce 
vin nu aduc nicio schimbare 
în viața lor, nu se deosebesc 
întru nimic de rostul zilelor 
de peste an. 

Alții, din respect față de 
legile bisericii, nu nesoco-
tesc vremea postului și nu-l 
disprețuiesc dar, privind 
greutățile lui, îl așteaptă cu 
amărăciune și cu silă. 

Abia o parte dintre 
credincioși întră în răstim-
pul acesta sfânt cu simțiri 
de bucurie, cu fața veselă cu 
înțelegere creștineacă. Prin 
urmare, nu toată lumea-i lă-
murită cu privire la rostul și 
foloasele postului. Așa că as-
tăzi vom arăta însemnătatea 
postului, vom întări inimile 
și cugetele și vom arăta roa-
dele postului. 

Iubiți credincioși și cre-
dincioase, când ținem post, 
gândul nostru cel dintâi ne 
duce la abținerea de la mân-
căruri și băuturi în vederea 
desăvârșirii sufleteși, din dra-
goste față de Dumnezeu. Ne 
punem acum întrebarea: ”Ce 
rost are această înfrânare și 
pentru ce se face ea?”. Ființa 
noastră omenească este alcă-
tuită din două părți bine de-
osebite: din trup și din suflet. 

Între ele trebuie să dom-
nească cea mai desăvârșită 
armonie adică sufletul trebu-
ie să fie cârmaciul vieții iar 
trupul să asculte de legile lui 
și să i se supună. 

Dar lucrurile nu merg așa, 
ci între trup și suflet este de 
cele mai multe ori gâlceavă 
și neînțelegere. În acest sens, 
Sfântul Apostol Pavel la Ro-
mani cap.VII, v. 23: ”Văd în 
mădularele mele o altă logică 
care se luptă împotriva legii 
minții mele adică împotriva 
sufletului și mă țin rob păca-
tului.”

Dar asta nu se cade să se 
întâmple, iar ca să nu se în-
tâmple, trebuie slăbite pute-
rile cărnii. De aceea, Sfân-
ta noastră biserică a așezat 
postul încă din cele mai 
vechi timpuri. Prin înfrâna-
rea din zilele postului, iese 
la iveală biruința sufletului 
și descătușarea din lanțurile 
poftelor trupești și înălțarea 
lui liberă către Dumnezeu. 

După cum se vede, în post 

abținerea de la mâncare și bă-
utură este doar un mijloc în 
vederea unui scop mai înalt, 
acela a abținerii de la păcat și 
a desăvârșirii sufletești.

Că ce folos ar avea cine-
va dacă ar mânca toată ziua 
numa fasole și cartofi și nu 
s-ar opri de la păcate? Ce ne 
ajută să nu punem fărâmă 
de carne în gură, dacă toată 
ziua înjurăm, bârfim, bles-
temâm, înșelăm sau poftim 
lucruri străine? Postirea deci, 
are rost și aduce folos, numai 
dacă merge mână în mână 
cu ajunarea sufletului, cu 
abținerea lui de la orice rău-
tate sau păcat. 

În sfârșit, postul mai este un 
minunat mijloc pentru a face 
căință pentru păcatele trecu-
tului și pentru a-l împăca pe 
Dumnezeu prin milostivirea 
pe care trebuie să o avem față 
de cei în nevoi și suferință.

Noi oamenii suntem 
păcătoși cu toții, și de ne-
numărate ori, în fel și fel de 
chipuri, ne abatem de la po-
runcile sfinte și-l supărăm pe 
Bunul Dumnezeu. 

Dumnezeu văzându-ne răi 
și îndărătnici, se mânie, ri-
dică brațul și lovește. Pentru 
păcatele oamenilor El ne tri-
mite tot felul de pedepse: boli, 
necazuri, lipsuri și nu de rare 
ori, războaie(cum de altfel și 
există, după cum știm cu toții 
în Orientul Mijlociu). 

Dar ce mijloc ne stă  la în-
demână ca să potolim mânia 
Domnului, ca să scăpăm din 
nevoi? - Postul, căința și la-
crimile de îndreptare va aju-
ta. Voi lua drept exemplu o 
întâmplare din Sfânta Scrip-
tură: Era în vechime o cetate 
cu numele Ninive Aceasta, pe 
cât de mare era ca întindere și 
popor pe atât mare era și în 
fărădelegile sale.  Fărădelegile 
ei, spune prorocul, s-au urcat 
până la cer. Atunci Domnul a 
hotărât să o nimicească. Însă 
înainte de a nimici cetatea, 
Dumnezeu l-a trimis acolo pe 
prorocul Iona ca să vestească 
ce-i așteaptă.. 

Prorocul Iona  s-a dus, a pro-
rocit și cuvântul său n-a fost 
zadarnic. Poporul când a auzit 
de primejdia ce stătea deasupra 
capului său, n-a zăbovit o clipă: 
a hotărât un post obștesc, s-au 
pus să postească toți: bărbați și 
femei, tineri și bătrâni. 
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Pentru a beneficia de sprijinul financiar, tre-
buie să te prezinţi la sediul APIA în perioada 
menţionată în invitaţia trimisă prin poştă, 
pentru a completa şi a depune cererea de 
plată în format standard.

Prezintă-te la data şi ora stabilite şi vei fo-
losi din plin timpul pe care APIA l-a rezervat 
pentru tine!

Pentru depunerea cererii după data de 15 
mai, se vor aplica penalităţi de 1 % la sută 
pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere. După 
data de 9 iunie, cererea de plată nu mai este 
admisă la calculul plăţii pentru anul în curs!

Condiţii Generale
Să exploatezi un teren agricol cu o suprafaţă 

de cel puţin 1 ha, iar suprafaţa parcelei agri-
cole să fie de cel puţin 0,3 ha; în cazul viilor, 
livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor 
pomicole, pepinierelorviticole sau arbuştilor 
fructiferi, suprafaţa minimă a parcelei tre-
buie să fie de cel puţin 0,1 ha.

Obligaţiile fermierilor
Să depui o singură cerere de plată la 

centrul local / judeţean APIA unde eşti 
arondat;

Să declari corect toate suprafeţele şi culturile;
• Să identifici şi să delimitezi corect fie-

care parcelă agricolă exploatată;
• Să te prezinţi pentru clarificări la APIA 

cu documen¬tele solicitate, dacă ţi se so-
licită acest lucru;

• Să declari toate parcelele agricole şi să 
respecţi normele de ecocondiţionalitate 
(GAEC şi SMR) pe toată suprafaţa agrico-
lă a fermei. Nerespectarea uneia dintre 
aceste norme atrage după sine reducerea 
plăţilor, în funcţie de gravitatea, amploa-
rea şi caracterul repetat al nerespectării 
acestora;

• Să respecţi cerinţele minime privind 
utilizarea produselor de protecţie a 
plantelor şi a fertilizanţilor pentru toată 
suprafaţa fermei, în cazul în care soliciţi 
plată pentru măsura de agromediu;

• Să respecţi cerinţele specifice fiecărui 
pachet de agromediu, în cazul în care so-

liciţi plată pentru măsura de agromediu;
• Să păstrezi evidenţa activităţilor agri-

cole corelate cu implementarea cerinţelor 
de agro-mediu (Caietul de agro-mediu) 
pe o perioadă de 5 ani începând de la data 
la care ai semnat Angajamentul cu APIA. 
Caietul trebuie păstrat pe toată perioada 
angajamentului, pentru toate campa-
niile, inclusiv pentru o perioadă de 3 ani 
după încheierea acestuia. Toate lucrările 
trebuie înregistrate la data când sunt 
efectuate;

• Să permiţi efectuarea controalelor, de 
către APIA sau de către alte organisme 
abilitate în acest sens. în caz contrar, poţi 
fi exclus de la plată!

Documente Necesare
Cererii de sprijin trebuie să îi ataşezi:
- Copie CI/BI/paşaport;
- Dovadă cont bancar activ;
- Pentru persoanele juridice: actele care 

atestă forma de organizare, înregistrarea 
fiscală şi numirea/ desemnarea unui admin-
istrator, după caz, în original;

- Documentele domveditoare ale dreptului 
de utilizare a terenului agricol declarat;

- Adeverinţa care atestă utilizarea terenu-
lui, conform înscrisurilor din Registrul ag-

ricol al localităţii pe raza căreia este situată 
suprafaţa utilizată;

- Dacă eşti administratorul numit al unei 
forme de

asociere simplă (fără personalitate juridică), 
trebuie să prezinţi şi contractul de societate;

- Dacă depui cererea printr-un împuternicit, 
acesta trebuie să prezinte documentul de îm-
puternicire valid şi copia după CI/BI personal. 
De asemenea, ataşează la dosar şi copia CI/BI 
a titularului cererii;

- Dacă utilizezi apă pentru irigaţii, vei 
depune dovada /zile a dreptului de utilizare 
a apei;

- Codul exploataţiei zootehnice cu care 
eşti înregistrat în Registrul Naţional al 
Exploataţiilor la ANSVSA;

- în cazul accesării Pachetului 5 agricultură 
ecologică, trebuie anexate următoarele doc-
umente:

- copie a contractului încheiat între organ-
ismul de inspecţie şi certificare şi beneficiar;

- copie după fişa de înregistrare a beneficia-
rului în agricultura ecologică;

- copie după certificatul de conformitate 
sau maşter certificat;

- Dosarul cererii cuprinde şi documentele 
aferente Ajutoarelor Naţionale Tranzitorii 
(ANT) şi cele aferente măsurilor de dezvoltare 
rurală, după caz.

Dacă nu respecţi toate condiţiile şi şi 
obligaţiile care îţi revin, se aplică sancţiuni 
sau chiar excluderea de la plată!
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Toți n-au 
mâncat și n-au băut nimic 
vreme de trei zile. Ba însuși 
regele s-a coborât de pe 
tron și lepădându-și man-
tia de purpură a îmbrăcat 
un sac și a șezut în cenușă 
în semn de mare întristare. 
Și iată minunea s-a săvârșit! 
Dumnezeu când a văzut că 
poporul s-a întors de la ca-
lea lui cea rea, când a văzut 
această aspră postire, când a 
auzit suspinele de căință, s-a 
milostivit și nu i-a mai lovit 
pe cei din Ninive după cum 
citim în Sfânta Scriptură - 
”Atunci Dumnezeu s-a căit 
de răul pe care hotărâse să-l 
facă și nu l-a mai făcut.”

Iubiți credincioși și credin-
cioase oare nu suntem și noi 
o Ninive păcătoasă? Suntem. 
Atunci ne punem întrebarea, 
ce ne rămâne de făcut ca să 
scăpăm de urgia cerului și să 
ne putem mântui? Să luăm 
ca pildă cetatea ninivenilor. 
Să postim, să ne lăsăm de 
răutăți, să ne întoarcem la 
Dumnezeu și de vom face 
așa, să fim încredințați că 
Domnul nu ne va pedepsi. 
Părintele care ne va privi la 
umilințele și la zdrobirea in-

imilor noastre, ne va scoate 
din suferințele în care ne 
aflăm. 

Pentru toate acestea, iubiți 
credincioși și credincioase 
să privim zilele ce vin cu bu-
curie și recunoștiință pen-
tru că postul ne îmblânzește 
învingerea poftelor trupești 
și biruința sufletului. 

Postul ne ajută să putem 
face milostenie.

Postul are darul să ne poată 
izbăvi din cumplita suferință 
și din încercarea în care ne 
aflăm. Este tot ce poate fi mai 
trebuită în aceste zile. 

Postul este închinat Mântu-
itorului Iisus Hristos și deci 
să pornim pe acest drum 
sfânt cu inimile înălțate. Să 
vă ajute bunul Dumnezeu ca 
după ce vom fi făcut închin-
area creștinească, după cene 
vom fi căit și după ce ne vom 
fi curățit sufletul în apele Ha-
ruli și a Sfintei Taine a Spove-
daniei și a Împărtășaniei să 
putem  ajunge cu fericire la 
luminatul Praznic al Învierii 
Domnului nostru Iisus Hris-
tos, căruia i se cuvine toată 
cinstea și închinăciunea, în 
vecii vecilor, amin.
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În atenția fermierilor:
În anul 2014 puteți beneficia de sprijin 

financiar din fondurile europene şi de la 
bugetul naţional în cadrul următoarelor 
scheme de plată / măsuri de sprijin:

• Schema de plată unică pe suprafaţă 
(SAPS);

• Ajutoarele Naţionale Tranzitorii (ANT):

ANT 1: culturi în teren arabil ANT; 
2: in pentru fibră ANT; 3: cânepă pentru 

fibră ANT; 4: tutun; ANT 5: hamei; ANT 6: 
sfeclă de zahăr

• Schema de plată separată pentru zahăr;
• Plăţi compensatorii pentru măsurile de 

dezvoltare rurală.
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CLASA I A
Urează tuturor  doamnelor din Sebiș și 
din împrejurimi  o primavară cu mult 

soare și un călduros ”La mulți Ani!”

Ziua de 8 Martie este recunoscuta pe intreg Ma-
pamondul ca sarbatoarea internationala a femeii. 
Luna martie este prima luna a primaverii cand toata 
natura renaste si razele soarelui incepe sa ne man-
gaie usor. Pura coincidenta sau nu, in acesta luna 
se sarbatoreste pe langa martisor si ziua femeii, a 
mamelor. Femeia este cea mai importanta fiinta din 
lume, mama si iubita, elemente fara de care intregul 
Univers nu ar exista. Cum si unde a luat nastere ziua 
femeii? Care sunt semnificatiile in plan international 
si la noi?   Ziua mamei se sarbatorea inca de pe vre-
mea zeilor din Olimp cand exista un festival dedicat 
mamei tuturor zeilor si zeitelor pe nume Rhea in 
Grecia Antica.

Ziua femeii a fost recunoscuta ca sarbatoare inter-
nationala in 1977, devenind o traditie in majoritatea 
tarilor din Europa si S.U.A.In Romania in ziua de 8 
Martie se sarbatoreste Femeia. Pana in decembrie 
1989 se vorbea de ziua mamei. Din acest motiv 
se organizau spectacole dedicate mamelor. Dupa 
Revolutia din 1989 notiunea de ziua mamei este 
inlocuita cu ziua femeii. 

Orice femeie asteapta cu nerabdare ziua aceasta, zi 
in care isi doreste sa fie rasfatata atat de sot,prieten, 
cat si de copii, rude si chiar colegi.

Îmi amintesc de primele serbări de grădiniță or-
ganizate cu ocazia zilei de 8 Martie. Îmi amintesc 
de felicitările pe care le confecționam, le scriam 
și le ofeream mamei în anii de scoală în semn de 

recunoștință.Acele obiceiuri frumoase s-au transmis 
din generatie in generatie cu multa gingasie.

Sarbatoare traditionala pe meleagurile noastre, 
martisorul constituie o contributie specific roma-
neasca la zestrea de traditii si obiceiuri cu care am 
intrat in Uniunea Europeana.

Cunoscutul snur din fire impletite din culori albe si 
rosii, reprezentand simbolul primaverii, norocului si 
bunastarii a fost si este nelipsit la aceasta sarbatoare 
fiind daruit indeosebi fetelor si femeilor incepand cu 
1 martie. 

Impreuna cu elevii am descoperit in saptamana 
premergatoare fericitului si mult asteptatului eve-
niment o frumoasa legenda a martisorului.Ast-
fel copiii au fost foarte incantati sa afle povestea 
Brandusei,o orfana care se alipise la stana batranei 
Dochia. Aceasta era o fata harnica, cuminte si toto-
data priceputa la toate treburile gospodariei. Trimisa 
de baba Dochia in munti pentru a-i aduce miere din 
stup,descopera intr-un bordei pe Martisor.Acesta 
era un flacau asemeni ei:harnic,frumos si intelept.
Intre cei doi se infiripa o dragoste care nu a fost pe 
placul Dochiei. Din acest motiv cand cei doi indra-
gostiti reusesc sa fuga,Dochia porneste involburata 
in cautarea lor. Urcand muntele aceasta isi lepada 
cate un cojoc dintre cele noua pe care le imbracase. 
Acesta este si motivul pentru care in poporul nostru 
exista convingerea ca primele noua zile din martie 
sunt atat de capricioase si imprevizibile.Odata de-

scoperiti cei doi, Dochia arunca peste ei un blestem 
in urma caruia Brandusa se transforma in floarea 
care-i poarta numele iar Martisor ia chipul snurului 
specific martisorului.Datorita rautatii de care a dat 
dovada, Dochia este transformata de catre Vifor intr-
o stana de piatra ce se zareste si astazi in Ceahlau.

Semnificatia culorilor alb si rosu sau modul de 
purtare al acestui snur a cunoscut variante de inter-
pretare dea lungul timpului sau a zonelor teritori-
ului nostru.

Cu o vechime de peste 8000 ani, atestata prin 
descoperiri arheologice, sarbatoarea martisorului 
a cunoscut un bogat bagaj de obiceiuri cu originea 
in credintele si practicile agrare. Amintesc cate ceva 
din aceste obiceiuri, cateva din ele pastrandu-se si 
astazi in unele sate: Femeile purtau la inceputuri 
snururi confectionate din fire de canepa, lana sau 
mai tarziu bumbac. De ele atarnau pietricele din rau 
vopsite in al alb sau rosu, monede de aur, argint sau 
muguri si flori. Martisorul era prins la copii la gat, 
la mana sau la picior. Martisorul se purta pana la 
sfarsitul lunii martie cand el era atarnat intr-un pom 
inflorit, in crengile visinilor, ciresilor,pe caisul sau 
prunul inflorit ca sa  faca poame multe. Credinta era 
ca martisorul va fi ridicat spre soare de catre rand-
unele, aducand noroc celui ce l-a pus in pom. Apoi 
monedele erau folosite pentru a cumpara cas si vin 
rosu pentru ca toata vara fetele sa aiba fata alba si 
bucuroasa. Cu alb si rosu se impodobeau si primele 

oi care intrau in stana sau primul plug iesit la arat.
Semnificatia celor doua culori a cunoscut si ea 

diferite interpretari: rosul a reprezentat culoarea 
focului, a sangelui, a primaverii si era atribuita vietii. 
Albul reprezenta limpezimea apelor,albul norilor 
sau a iernii si intelepciunea barbatului. Snurul in-
semna impletirea inseparabila a celor doi,femeia si 
barbatul, permanenta miscare a materiei sau conti-
nuitatea vietii dupa moarte.

Snurul este insotit de mici cadouri, obiecte decora-
tive: flori, animalute sau reprezentativul ghiocel. De 
multe ori aceste obiecte transmit un mesaj, sau ur-
maresc sa dea gestului o anumita semnificatie fiind 
astfel un prilej de bucurie.

Ziua de 8 Martie este ziua feminitatii, a frumusetii, 
a dragostei, ziua in care femeia este in centrul at-
entiei, este sarbatorita de copii, de soti, de prieteni. 
Femeia, fiinta delicata si sensibila,este cea care da 
viata si poate de aceea, in momentele grele, se 
dovedeste mai tare decat barbatul, iar in viata de zi 
cu zi, nu are voie sa oboseasca nici la serviciu, nici ca 
mama, nici ca sotie. Raspanditi caldura si iubire de 
ziua femeii si nu uitati ca iubirea innobileaza si face 
viata mai frumoasa alaturi de cei printre care traiti.

Profesor invatamant primar, 
Igaș Cristina Daniela.

   MULTE ,MULTE MULTUMIRI CUMPARATORILOR NOS-
TRI DRAGI ! Copiii clasei I B au vandut 110 martisoare.

Sa va poarte noroc ! O primavara frumoasa tuturor !
Inv. Turnea Irina

Târg de Mărțișor La Liceul din Sebiș
La liceu, activitățile 

extrașcolare sunt la ordinea zi-
lei, ceea ce denotă implicarea 
dascălilor în a organiza o serie 
de activități pentru elevi și cu 
elevi. Aceste inițiative merită 
aprecierile tuturor, deoarece sti-
mulează creativitatea elevilor. 
O astfel de acțiune s-a 

desfășurat și în perioada re-
centă, când cei din clasele mai 
mici au organizat la școală un 
adevărat târg de creacție și 
producție de mărțișoare, elevii 
confecționând o gamă largă de 
mărțișoare pe care apoi le-au 
expus publicului spre vânzare. 
Acest târg inedit s-a bucurat 

de un real succes, dovadă stând 
multitudinea de mărțișoare 
vândute. 
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Spitalele din Sebiș și Prăjești

Târg de Mărțișor 

Modernizare totală!

La Liceul din Sebiș

În momentul de față spitalele din 
Sebiș și Prăjești sunt cuprinse într-
un amplu program investițional de 
modernizare.
Dacă anul trecut s-a investit în mo-

dernizarea laboratorului, inclusiv 
prin cumpărarea echipamentelor 
necesare, acum s-a trecut la reabi-
litarea totală a celor două spitale, 
investiție importantă în vederea asi-
gurării unor condiții superioare a 
asistenței medicale pentru cetățeni. 
Lucrările desfășurate la cele două 

spitale cuprind atât renovarea inte-
rioară, cât și cea exterioară.
S-au executat lucrări de pavare, 

de amenajare a curților interioare 
și peste tot în spitale se muncește 
de zor pentru renovarea completă 
a holurilor, secțiilor, camerelor de 
urgență, birourilor. Primarul Feieș 
Gheorghe prezent zilnic la cele două 
spitale pentru a verifica stadiul lu-
crărilor, ne-a declarat: „Investițiile 
pe care le facem în modernizarea 

spitalelor sunt investiții majore, de 
amploare! Dorim să modernizăm 
total cele două unități sanitare, care 
după ce vor fi reabilitate complet 
vor constitui două spitale moderne 

Investițiile le realizăm aproape în 
totalitate din resurse proprii și con-
sider că ele sunt necesare deoare-
ce în momentul când vom finaliza 
lucrările pe care ni le-am propus, 
Sebișul va dispune de două spita-
le la standarde europene. Nu este 
ușor să facem față financiar aces-
tui program de modernizare pe 
care ni l-am propus, dar sănătatea 
cetățenilor orașului este mai impor-
tantă decât orice.” 
Am fost și noi să vedem cum de-

curg lucrările și am constatat că nu 
se face rabat de la calitate și toate lu-
crările aflate în derulare în momen-
tul de față se desfășoară într-un ritm 
susținut, intenția fiind finalizarea lor 
cât mai rapidă. Imaginile vorbesc de 
la sine!

Clasa a III-a B si clasa pregatitoare B au 
realizat martisoare facute de mana pe care 
le-au vandut. O parte din banii stransi i-au 
retinut,iar o parte o vor dona copiilor de la 
orfelinat.

Inv. Bun Arabela

Am confectionat lalele pe care copii le-au 
vandut cu 1 leu bucata , in scopul colectarii de 
fonduri pentru copii de la cele doua orfelinate.

In demersul lor au folosit sloganul: 
,,CUMPARAND O FLOARE , AJUTI UN COPIL!!,, 

Actiunea caritabila desfasurata a ajutat la 
colecatrea unei frumoase sume de 266 lei 
, bani ce vor ajuta ,, Iepurasul de Paste,,  sa 
ajunga la copii celor doua orfelinate din oras. 

Au reusit sa vanda toate florile confec-
tionate de mainile lor harnice , dar mai 
ales s-au descurcat foarte bine in actiunea 
de promovare a acestei activitati carita-
bile, care a inceput cu ,, o lalea rosie ,, si 
care a ajuns acolo unde trebuie: in inimile 
si sufletele curate ale copiilor.

Inv. Ionescu Florica

La Spitalul din Prăjești

La Spitalul Orășenesc din Sebiș
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Ca atare 
această primă partidă oficială din 
acest sezon s-a desfășurat sub sem-
nul emoției, tensiunea făcându-se 
simțită atât în teren cât și în tribune. 
Asta mai ales că, în ciuda eforturi-
lor depuse de jucători, golul mult 
așteptat de toți sebișenii nu a apărut, 
scorul final fiind 0-0. Un rezultat care 
nu ne mulțumește deoarece speram 
ca Național Sebiș să obâină toate cele 
3 puncte puse în joc. Din păcate însă 
jocul nu a fost cel pe care ni l-am fi 
dorit, caracterizându-se prin lipsa 
fazelor clare de gol, echipa noastră 
având pe parcursul celor 90 de minute 
doar o bară, șansă importantă pentru 
a înscrie care însă nu a fost fructificată. 

Rămânem tot în fruntea clasamen-
tului însă datorită rezultatului recent, 
presiunea este una mult mai mare, 
obiectivul fiind clar: Promovarea în liga 
secundă. În acest sens primarul Feieș 
ne-a declarat: “M-a nemulțumit jocul 
de azi, mai ales că echipa beneficiază 
de toată susținerea noastră și are cele 
mai bune condiții de pregătire față 
de toți adversarii din serie. Avem la 
Sebiș cea mai modernă bază sportivă, 
dotată recent inclusiv cu un punct 
sanitar, suntem cu plățile față de 
jucători la zi și le-am pus la dispoziție 
acestora tot ceea ce au nevoie pentru 
a obține promovarea. Nu învinuiesc 
pe nimeni pentru rezultatul obținut, 
dar îmi pun un semn de întrebare 
cu privire la seriozitatea jucătorilor 
fiindcă ei trebuie să dovedească în 

teren că merită să fie apreciați de noi 
și că merită să evolueze la Național 
Sebiș. Acest nume reprezintă în mo-
mentul de față un adevărat blazon al 
orașului și toți jucătorii trebuie să se 
ridice la nivelul așteptărilor noastre. 
Promovarea nu este o obțiune, ea tre-
buie realizată și dacă vom constata că 
trebuie să facem și schimbări la echipă 
pentru a o obține, cu siguranță vom 
face aceste schimbări.”

Așadar Remiza obținută de a-i noștri 
pe teren propriu a adus o anumitp 
supărare atât primarului nostrum cât 
și suporterilor veniți să vadă meciul. 
Sperăm însă ca următoarele rezultate 
să fie positive și să ne continuăm dru-
mul către țelul mult dorit: Promovarea 
în liga secundă!

Ceea ce a fost însă cu adevărat fru-
mos și trebuie amintit în paginile zia-
rului nostru, a fost atmosfera readusă 
în oraș, odată cu începerea sezonului 
fotbalistic: peste tot s-au reînceput 
discuțiile despre fotbal, au reapărut 
opiniile cu privire la c ear trebui făcut 
ca echipa să meargă ca unsă, lumea 
a început să calculeze cu clasamen-
tele în față, Sebișul parcă a renăscut! 
La noi în oraș sportul rege a reapărut 
odată cu primăvara, Sebișul înflorind 
parcă sub bagheta jocului cu balonul 
rotund. Se vede și din imaginile sur-
prinse de noi, când toată lumea a ve-
nit la stadion pentru a vedea, a trăi și a 
simți spectacolul sportiv atât de drag 
sebișenilor. Un spectacol care se leagă 
de un singur nume: NAȚIONAL SEBIȘ!

>>> pag. 1

A reînceput lupta pentru play-off!
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Momente din istoria Prunișorului!
S p i c u i r i  d i n  m o n o g ra f i a  s c r i s ă  d e  î n v.  Va s i l e  B ră i l o i u

PRIMUL RĂZBOI MONDIAL
In vara anului 1914, nouri negri, ameninţă-

tori a furtună, pluteau pe deasupra Europei. 
Apăruseră neînţelegeri între popoare. Spre 
sfârşitul verii, s-au încleştat,  dezlănţuind pri-
mul război mondial. Se înfruntau doua gru-
pări de state: de-o parte era Franţa, Anglia, 
Rusia, Belgia şi Serbia, iar de cealaltă parte 
era Germania şi Austro-Ungaria, Alături de 
Germania au mai intrat: Turcia- hv noiembrie 
1914 şi Bulgaria, în septembrie 1915. Alături 
de Franţa a intrat Italia, în mai 1915.

România a păstrat neutralitatea arma-
tă până la 14 august 1916, când a intrat în 
război alături de Franţa şi Anglia, cu care în-
cheiase un tratat prin care i s-a promis că va 
primi Transilvania, Bucovina şi Banatul, la 
încheierea păcii.

În acest război devastator au participat şi 
locuitorii din Prunisor. Au rămas în sat nu-
mai bătrânii, femeile si copiii. Cei înrolaţi 
erau încadraţi în unităţi militare ungureşti 
sau austriece şi trimişi sa lupte pe fronturile 
din Italia ori din Galitia. După trei ani de răz-
boi, în Rusia a izbucnit revoluţia.

În martie 1918, ruşii au încheiat pact cu 
Puterile Centrale. Armata austro-ungară, în 
descompunere, a părăsit frontul italian, iar 
cea germană a fost silită că ceară încetarea 
luptelor, în noiembrie 1918.

La 2 noiembrie 1918, Ungaria şi-a declarat 
independenta de stat faţă de Austria. In acest 
timp, în Transilvania, Maramureş, Crisana si 
Banat, iau fiinţă gărzi militare si consun na-
ţionale romaneşti. Consiliul National Român, 
constituit la Budapesta, convoacă pentru 1 
decembrie 1918, la Alba-Iulia, Adunarea Na-
ţională a naţiunii române... aflătoare în Tra-
nailvania, Maramureş, Crisana si Banat, unde 
s-a hotărât unirea acestor români si a teritori-
ilor locuite de ei cu România.

La această adunare au participat si preotul 
Sabin Milclutia din Prunisor, învăţătorul Co-
vaci Patriciu din Sebiş şi mulţi alţii.

Armata română intrase în Ardeal la 24 no-
iembrie 1918 si ajunsese până la izvoarele 
Mureşului. După adunarea de la Alba-Iulia, 
se stabilise linia de demarcaţie între Ardeal 
si Ungaria pe la satele: Aciua, Aciuta, Tălagi, 
Bodeşti, Pleşcuta şi Guravăii (T. Mager, Ţinutul 
Hălmagiului, voi. II, pag.9).

Când au părăsit fronturile de luptă, osta-
şii s-au întors pe la casele lor cu arme şi mu-
niţii. încă în luna noiembrie 1919, în Ungaria 
a izbucnit o revoluţie violentă. Militarii şi ci-
vilii unguri s-au constituit în bande înarmate 
numite „gărzi roşii”. Devastau magazinele din 
localităţi şi prigoneau pe românii care partici-
paseră la adunarea de la Alba-Iulia. Urmăreau 
mai ales pe învăţători si preoţi.

Când a izbucnit revoluţia, învăţătorii români 
au participat la constituirea gărzilor naţiona-
le, care trebuiau să instaleze autorităţile loca-
le româneşti, unde era cazul şi să apere popu-
laţia şi avutul împotriva gărzilor roşii.

La Prunisor au făcut parte din garda naţi-
onală Cofan Pantelie-Coercău, Săbău Pavel, 

Matcău Teodor-Dodi si alţii. Aveau sediul în 
casa nr. 44, la Hada Marioara.

Ca să scape de persecuţii, învăţătorul Co-
vaci Patriciu din Sebis, preotul Sabin Mi-
cluţia din Prunisor, preotul Ţirla din Bârsa 
şi mulţi alţii s-au refugiat în pădure la Co-
dru, îmbrăcaţi în haine ţărăneşti. Şi-au con-
struit colibă si acolo au petrecut iarna anu-
lui 1919. Cu alimente îi aproviziona preotul 
Ioan Ardelean şi învăţătoarea Dascăl Ecate-
rina din Nădălbeşti. (Inf. Radu Emilia, fiica 
învăţătorului Covaci). „Către finea lunii ia-
nuarie 1919, trupe maghiare demoralizate 
dezarmează gărzile româneşti şi se plimbă 
cu trenuri blindate, ameninţând că vor tre-
ce până la Brad, să alunge armata română 
de pe linia demarcatională. Din 14 februa-
rie, ungurii încearcă să rupă cordonul de la 
graniţă. în noaptea de 15/16 februarie, gar-
da naţională din Hălmagi distruge podul de 
fier de la Ciuciu (Vârfurile) si începe lupta. în 
16 februarie, garda se retrage la Brad, înro-
lându-se în corpul voluntarilor Horia, reve-
nind la Hălmăgel numai peste 6 săptămâni, 
odată cu armata română. (T, Mager, Ţitiutul 
Hălmagiului, voi II, pag. 133)

Armata română a pornit ofensiva de la Hăl-
magiu, în 16 aprilie 1919 (op.cit., pag. 107), 
pentru dezarmarea gărzilor roşii şl elibera-
rea ţinuturilor româneşti ocupate de resturi-
le armatei maghiare. Pe locurile noastre, ar-
mata română a ajuns în săptămâna Paştilor. 
în ziua de Joia Mare a fost eliberat satul Că-
cârău de lângă Revetiş. în amintire acestui 
eveniment, locuitorii au cerut ca satul lor să 
se numească Joia Mare.

La podul peste Crişul Alb, spre Buteni şi-a 
pierdut viaţa colonelul român Paulian. In 
amintirea lui, satul Găvojdia s-a numit Pau-
lian (din 1926).

În seara zilei de Vinerea mare, pe la orele 
22 armată* română a intrat în Prunişor, fiind 
primiţi eu multă bucurie de către locuitori.

Din Prunişor s-au înrolat ca voluntari în ar-
mata română: Bogdan Pavel, Moldovan Şte-
fan, Popa Giuri 32, Hirina Nicolae, Toma Mi-
lente, Ţîca Emilian, Sas Ambrosie, Tocoian Ion.

Sâmbătă, în ajunul Paştilor s-a întors si 
preotul din refugiu, putând să oficieze ser-
viciul „învierii” în libertate si siguranţă depli-
nă. Poporul era nespus de bucuros că în sfâr-
şit, după suferinţe de veacuri, s-a împlinit 
visul de a se uni cu patria mamă, România.

De la Prunişor, armata română a continuat 
înaintarea spre vest până a eliberat de sub 
ocupaţia străină toate localităţile româneşti. 
în cei patru ani de război, şi-au pierdut viaţa 
un număr de 26 bărbaţi din Prunişor, rămâ-
nând în urma lor văduve si orfani. Au lup-
tat pentru un ideal pe care n-au avut ferici-
rea să-1 vadă îndeplinit, în urma jertfei lor şi 
a altor sute de mii, libertatea si unitatea na-
ţiunii române.

Printre cei ce au rămas să îngrase pămân-
turi străine cu trupurile lor amintim pe: Co-
drean Teodor nr.12 v., Sărac Gheorghe nr.22, 
Mos Pavel nr.22, Popa Nicolae nr.32, Popa 
Pavel-Păvut nr.33, Bun Pavel nr. 34, Fi-
lip Gheorghe nr. 41, Posa Ioan nr. 49, Cri-

şan Nica nr. 52, Hălmăgean Antonie nr.53, 
Bogdan Gheorghe nr. 55, Benea Teodor nr. 
58, Săbău Moisă nr. 62, Cofan Nicolae nr. 76, 
Roşu Filimon nr. 79, Herbei Ioan nr. 81, Hârja 
Gheorghe nr. 89, Cofan Teodor nr. 84, Cofan 
Ioan nr. 87, Roşu Vasile nr. 91, Rat Gheorghe 
nr. 98, Lunga Dumitru nr. 101, Roşu Gheor-
ghe nr. 102, Balaş Pavel nr. 103, Balaş Moisă 
nr. 103 si Cofan Vasile-Lica. Herbei Ioan nr.18 
v. si-a lăsat braţul drept pe câmpul de luptă, 
iar Toader Todor nr. 18 v. şi-a lăsat un picior. 
Statul român a căutat să uşureze suferinţele 
si greutăţile văduvelor, invalizilor si orfanilor, 
acordându-le şi pământ, prin împroprietărire, 
cfe la reforma agrară din anul’ 1921. Şi volun-
tarii au primit câte 2 iug. pământ.

În amintirea eroilor căzuţi pe câmpul de 
luptă, a fost construită o cruce de lemn în 
anul 1928, pe care s-a săpat numele fiecăru-
ia. Crucea a fost aşezată în uliţa a doua, lân-
gă casa nr.42 v.

În fiecare an, la ziua eroilor, se făcea proce-
siune religioasă la acest monument.

REFORMA AGRARĂ DIN 
ANUL 1921

La sfârşitul primului război mondial, s-a 
făcut o reformă agrară, fiind împroprietă-
riţi cu pământ din moşiile boiereşti, luptăto-
rii care s-au întors de pe front, invalizii, vă-
duvele si orfanii. Comunile au primit păşuni 
şi păduri comunale.

În hotarul comunei Prunişor se află moşia 
contelui Wenekheim compusă din mii de iu-
găre de pământ arabil, păşuni şi păduri. în 
anul 1921, s-a expropriat o parte din aceas-
ta moşie.

La 15 martie 1921, primarul comunei Pru-
nisor, Crisan Ioan, aduce la cunoştinţa „re-
prezentanţei-comunale” că „bunul contelui 
Wenekheim s-a expropiat în întregime pen-
tru stat în favorul comunelor”. (Proces ver-
bal de şedinţă).

S-a făcut împroprietărirea îndreptăţiţilor, 
dar nu s-au împărţit toate terenurile. Casa 
centrală pentru expropriere mai administra 
o mare parte din terenurile expropriate. Pen-
tru acest fapt a fost impusă în plata impozi-
tului către comuna Prunişor. Pentru anul fis-
cal 1925, trebuia să achite suma de 74.749 lei 
şi 12 bani, înscrisă la poziţia 249, în registrul 
„Rolul taxelor comunale pe anul 1925”

După multe tărăgăneli, prin hotărârea 
nr.72/1928, a Comisiunii de ocol pentru îm-
proprietărire, moşia Cristinei Weackheim, 
din hotarul comunei Prunişor, s-a parcelat şi 
s-a împărţit locuitorilor. 

Păşunile comunilor: Susani, Nădălbeşti si 
Miniad erau situate între păşunea Prunisoru-
lui şi hotarul spre Cărând, în continuarea ţari-
nei topiiţenilor. Păşunea prăjeştenilor era si-
tuată la marginea de sud a comunei Prunişor. 
In continuare era păşunea Ignestilor si apoi a 
sebişenilor se întindea până la Teuz.

Păşunile comunelor Minead şi Nădălbeşti 
au fost folosite de locuitorii din Prunisor 
până în anul 1932. Când s-au gândit mine-
danii şi nădălbanii să vină cu vitele Ia pă-

şune, locuitorii din Prunisor s-au opus. Ba, 
când aceştia au venit cu primarul Mişca din 
Sebiş, prunişorenii, m frunte cu Bogdan Sa-
vel, au răsturnat căruţa cu ei. După aceea, 
minedanii şi nădălbanii au adus sentinţă ju-
decătorească şi au intrat in folosinţa păşuni-
lor. De data aceasta a venit la fata locului si 
primpetorul plasei Sebiş, Plorian Stefanică şi 
notarul Crâsnic. Primpretorul a ordonat păs-
torilor să scoată vitele din păşunile mineda-
nilor si nădălbenilor. Apoi a ordonat notaru-
lui să trimită proces verbal la judecătoria de 
ocol Buteni pentru a fi despăgubite comu-
nele Minead si Nădălbeşti. „După aceea s-a 
făcut raport la prefectură. In raport se arăta 
că „spiritele în comuna Prunisor erau agita-
te”. (Procesul verbal din 18 mai 1932).

La vest de sosea, lângă păşunea prăjeşte-
nilor, s-a delimitat o porţiune de teren care 
a fost împărţită în 44 loturi de casă, în extin-
dere de câte 0,12 ha fiecare. Cu aceste loturi 
au fost împroprietăriţi unii locuitori din Pru-
nişor. Astfel s-a format o tablă de sat care s-a 
numit Satul Nou sau Butuci. Un lot de grădi-
nă a fost atribuit pentru şcoală. Dar n-a fost 
folosit niciodată în acest scop.

La început au fost construite mai multe 
case aci, dar unii locuitori s-au mutat în sa-
tul vechi, pentru a fi mai aproape de insti-
tuţiile comunale. (Vancu Ioan, Covaci Petru).

La recensământul populaţiei, efectuat în 
1956, mai erau şase gospodării în Satul Nou.

La Vest de Satul nou, până lângă vale, a 
fost parcelată o bucată de pământ în extin-
dere de două jugăre, cu destinaţia pentru 
„sport şi tir”.

Păduri comunale
De la această reformă agrară s-au pri-

mit si păduri comunale. Prunisorul a primit 
219 iug de pădure pe Dealul Hotar, în con-
tinuarea pădurii urbariale (nr. top. 606/b/l). 
Se spune că s-a primit pădure puţină pen-
tru că în tabelele întocmite de primărie s-ar 
fi omis 100 de fumuri. Comuna Sebiş a pri-
mit lOOO iugăre, iar comuna Bârsa 692 iu-
găre. Cea mai mare parte de pădure a rămas 
în proprietatea statului. In anul 1937, comu-
na Sebiş, sprijinită de doctorul din localitate 
Ioan Groza, care atunci era prefect la Arad, 
a mai primit şi pădurea din jurul ţarinii Pru-
nisorului (Cerîştea, Delutul, Ciotoaia si Jupul 
Dotii). In acest mod, grădinile pe care sunt 
construite cinci case ale ţiganilor şi grădina 
lui Bun Pavel, situate în colţul de nord-est al 
satului - peste drum - au devenit proprieta-
tea Sebisului.

Pentru consolare, şi comuna Prunisor a pri-
mit, tot atunci, 30 ha pădure în Cioaca Ul-
mului, ca şi completare la păşune.

Prin anul 1945, s-a tăiat pădurea din Cioa-
că. Lemnul de foc a fost repartizat locuitori-
lor. Lemnul de stejar a fost donat de locuitori 
pentru reconstruirea bisericii.

Venind inflaţia şi reforma monetară din 
1947, biserica a pierdut aproape toţi banii. 
S-a ales cu 15 mii bucăţi de cărămizi.

(... continuare în numărul viitor al ziarului)
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O bază sportivă de invidiat! Mărțișorul la Sebiș!

Cu ocazia acestui prim meci disputat de Național Sebiș, s-a 
pus în funcțiune și prima stație sonoră recent adusă la baza 
sportivă. Astfel toți suporterii prezenți au putut auzi imnul 
echipei din difuzoarele noului sistem recent achizționat. De 
asemenea prin folosirea acestui sistem sonor modern și at-
mosfera creată înainte meciului precum și în pauză a fost una 
specială, la fel ca la marile cluburi sportive.

De 1 Martie, am avut la Sebiș cu 
adevărat o zi a primăverii. O zi în care 
bucuria s-a simțit din plin peste tot, 
o zi a Mărțișorului. Ca în fiecare an, 
centrul civic s-a însuflețit de prezența 
coloratelor mărțișoare aduse de 
comercianți, spre încântarea tuturor. 

Am putut vedea astfel un Sebiș în care 
doamnele și domnișoarele au primit în 
dar câte un mărțișor ca semn de cinste 
și respect, ca semn al primăverii!

Sebișul a fost cuprins de această 
atmosferă a bucuriei, renașterii natu-
rii, atmosferă surprinsă atât de frumos 
și în imaginile noastre.

Acesta este cunoscut în tradiţia 
populară românească sub numele 
de „funia anului”. Mărţişorul adună 
laolaltă săptămânile si lunile celor două 
anotimpuri vară şi iarnă, simbolizate de 
şnurul bicolor.
În această zi, doamnele si 

domnişoarele primesc cadouri sub 
formă de mici obiecte decorative leg-
ate cu un şnur roşu şi alb. Roşul este 
culoarea dragostei, a verii iar albul este 
culoarea iernii. Mărtişoarele primite 
sunt pline de noroc si bunăstare. Sim-
bolul se regăseşte sub diferite forme 
tradiţionale precum nelipsitul hornar, 
trifoi cu patru foi, aducător de noroc şi 
sănătate celor ce îl poartă.
La început, marţişorul era sub forma 

unei monede de aur care se ataşa de o 
sfoară şi se punea la gât. Moneda avea 
o semnificaţie aparte, era aducătoare de 
putere şi noroc.
Un obicei povestit de bătrâni este ace-

la că părinţii puneau copiilor mărţişoare 
ca să fie curaţi ca argintul şi să nu-i scu-
ture frigurile, iar fetele le poartă ca să 
nu fie arse de soare. Se spune că cine 
nu le poartă se ofileşte.

S-a montat și tunelul glisant prin care fotbaliștii vor intra în 
viitor pe teren, încetul cu încetul pregătindu-ne pentru vi-
itoarele meciuri din liga secundă.

Și la loja oficială s-au făcut noi schimbări în sensul că au 
fost aduse scaune pentru ca invitații, precum și oficialitățile 
federației și a cluburilor care ne onorează cu prezența să 
beneficieze de condiții optime de vizionare a partidelor de 
fotbal.

Vorbe din bătrâni - Martie
De va fi frig în 7 martie, vine iarna cea mică. De multe griji va scăpa 
plugarul, dacă în noaptea de „Bunavestire” va fi senin. Martie răcoros 
nu aduce an mănos. Cu cât mai uscat va fi martie, cu atât mai umed va 
fi aprilie. Zăpada de la sfârșitul lui martie împuținează vinul. Roua din 
martie se face ploaie în aprilie. Tunete în martie arată an mănos. Pulberea 
de pe drum se cântărește cu aur, iar tunetele din vreme vestesc foamete 
târzie.

Zodia berbecului (9 mar. - 9 apr.)
Aduce femei frumoase, domoale din fire, curioase și umblând după găteli, 
le place să audă laude. 
Bărbații sunt cam iuți, le sare țandăra pentru nimica toată. Buni de gură, 
uită lesne făgăduiala. Le place să stea în capul mesei și repede iau hotărâri.
Sursa: După calendarul pe 140 de ani, editat în anul 1947.

Recomandăm cetățenilor să-și plătească taxele și impoz-
itele locale până în data de 31 martie. Dacă vor face aceste 
plăți până la data menționată mai sus vor beneficia de o re-
ducere cu 10% a valorilor impozitelor pe clădiri și terenuri. !Nu uitați

Semnificația Mărțișorului
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