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Sustinerea investiţiilor private în oraş reprezintă un principiu de la care primarul Feieş nu se abate niciodată!
„Orice primar este ales de către oameni pentru a conduce administrativ o comunitate spre
beneficiul şi prosperitatea acelei comunităţi. Ca atare, principala îndatorire a oricărui primar este să vadă că acea comunitate care l-a ales prosperă şi oamenii o duc tot mai bine.
Astfel, una dintre priorităţile mele a fost să văd că în Sebiş se fac investiţii private care să
aducă plus valoare în oraşul nostru. Am sprijinit, sprijin şi voi susţine, în continuare, orice
investiţie privată care se va face în Sebiş.”
Acestea sunt cuvintele primarului Feieş, care vin să ne confirme, încă o dată, că orice
investiţie privată are uşile deschise în oraşul Sebiş.
În aceste condiţii nu ne-a mirat faptul că în ziua în care a avut loc inaugurarea drumului
Sebiş-Prunişor, profitând de prezenţa unor oficiali judeţeni, Nicolae Ioţcu - preşedintele
CJArad, Adrian Ţolea şi Drăgan Cristian - vicepreşedinţii CJArad, primarul nostru i-a invitat pe aceştia să inaugureze şi două investiţii private din oraş. Este vorba despre ştrandul
din Sebiş (am scris în numărul trecut al ziarului despre el), investiţie a familiei Ghimboaşă
şi de inaugurarea a două terenuri de sport, pentru tenis şi fotbal, investiţie a d-lui Tall Aurel. Terenurile de sport sunt amplasate în spatele ştrandului, ele fiind dotate cu nocturnă,
vestiare şi grupuri sociale. Totul la cele mai înalte standarde şi de cea mai bună calitate.
Vă invităm la ştrand, când vremea va permite, şi la fotbal sau tenis, după preferinţe. După
inaugurare a avut loc o masă oferită de către familia Ghimboaşă, la ştrandul din Sebiş. Au
fost invitaţi: primarul Feieş Gheorghe, viceprimarul Radu Demetrescu, consilieri locali,
oficialităţile judeţene precum şi cetăţeni care au participat la eveniment.

Domnul Primar Feieș împreună cu domnul Tal Aurel,
proprietarul terenurilor de sport

Datorită domnului Ghimboașă avem
astăzi ștrand la Sebiș

Imagini de pe terenul sintetic și din vestiare
Legenda continuă!
Cufărul nemuritor şi ariciul dansator!

D- na Pele Violeta (dreapta)

Orice loc plin de istorie îşi are povestea lui. O poveste izvorâtă din negura timpului, din
generaţie în generaţie. O poveste care are în spate fapte reale, confirmate prin existenţa a
câte unui artefact care vine să- i confere veridicitate. Aşa se nasc legendele. Avem oare, în
Sebiş, astfel de legende? Le cunoaștem noi, oare? Ei bine, orașul nostru își are propriile sale
legende. Una dintre ele este aceea a cufărului nemuritor şi a ariciului dansator. Să vedem
dacă locuitorii din Sebiş cunosc această legendă.

D-nele Horna Dorina şi Eppel Cristina (frizeriţe)

Ştiţi că în Sebiş există un cufăr care a ajuns la Waterloo, a făcut şi două
războaie mondiale şi încă este întreg? Acest cufăr este supranumit „valiza”.
N-am auzit despre aşa ceva.
Dar că proprietarul lui a dresat arici pentru prima dată în lume?
A dresat cineva arici aici în Sebiș? Nu credem.

Octavian

Aţi auzit că avem în Sebiş un cufăr care a trecut prin două războaie mondiale? Dăinuie
încă din 1875.
Habar nu avem. Nu am auzit.
Cum nu ştiţi că acest cufăr a aparţinut primului dresor de arici din lume? Este de notorietate.
Nu cunoaştem aceste lucruri şi nici nu am auzit pe nimeni vorbind despre ele. Dresor de
arici ziceţi? Nu credem.
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Ai auzit despre cufărul
din Sebiş care a ajuns, inclusiv la Waterloo?
N-am auzit despre aşa
ceva.
Dar că în acest cufăr a fost
dresat un arici să danseze
şi să facă tumbe?
Cum adică?
Păi cufărul a aparţinut
primului dresor de arici
din lume, aşa că,la un moment dat “lada” a devenit
“casa” ariciului dresat.
Nu ştiu, nu am auzit.
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A început şcoala!
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„A început noul an şcolar, fapt pentru care, în calitate de primar al oraşului Sebiş, doresc
să vă transmit câteva cuvinte, atât elevilor cât şi părinţilor şi dascălilor. Dragi elevi, nu
doresc să vă plictisesc cu cuvintele mele, însă ţin să vă dau câteva sfaturi pe care, sper, că
le veţi lua în considerare. Vă doresc doar binele şi mă bucur când văd că elevii şcolilor din
oraş obţin rezultate bune şi foarte bune la învăţătură. Voi sunteţi viitorul oraşului Sebiş.
În voi ne punem toate speranţele şi pentru voi muncim astfel încât, atunci când veţi termina facultatea şi veţi veni la conducerea oraşului, să aveţi fundaţia oraşului făcută deja
de către noi, pentru ca voi să puteţi construi în continuare, tot mai sus. Napoleon spunea:
„Fiecare soldat are în raniţă bastonul de mareşal.” Prin aceste cuvinte dorea să spună că
oricine poate ajunge pe trepte superioare ale societăţii, bazându- se pe propria- i valoare.
Această valoare o veţi dobândi prin muncă, şi învăţătură. Doar învăţând veţi putea acumula cunoştinţele necesare pentru a putea trece peste marile obstacole ale vieţii. Aceste
cunoştinţe nu vă pot fi luate de către nimeni, niciodată, ele fiind cel mai de preţ lucru pe
care le veţi avea în viaţă. Luaţi aminte la aceste cuvinte ale mele şi meditaţi! Aşadar, sfatul
meu este să luaţi şcoala în serios, să-i ascultaţi pe dascăli şi pe părinţi, pentru că vă vor numai binele. Şcoala a fost o etapă din viaţa noastră, a fiecăruia. Ea ne-a format profesional,
dar şi ca oameni. Învăţaţi cât mai bine, luaţi note bune şi veţi vedea că nu veţi regreta
niciodată că mi-aţi ascultat sfatul.
Dragi părinţi, doresc să vă transmit faptul că, în calitate de primar, ales de către voi, am
făcut şi voi face tot posibilul pentru ca la nivelul întregului oraş copiii voştri să beneficieze de cele mai bune condiţii de învăţătură. Astfel, în permanenţă am avut în vedere
asigurarea unor condiţii de şcolarizare cât mai bune, instituţiile de învăţământ din oraş să fie amenajate corespunzător, să existe o atmosferă propice actului de învăţământ.
Dragi dascăli, vouă doresc să vă spun că, în permanenţă, am susţinut şi voi susţine performanţa. Aveţi o mare responsabilitate pentru ca şcolile din oraşul nostru să promoveze elevi de elită. Aveţi datoria să puneţi în bagajul de cunoştinţe al fiecărui elev cât mai mult pentru ca ei să reuşească în viaţă, iar faţă de părinţi aveţi obligaţia de a le
pregăti copiii pentru viitor. Nu vă este uşor, dar aceasta este menirea unui dascăl. Eu vă voi sprijini cu tot ceea ce pot şi, de aceea , ori de câte ori consideraţi că sunt probleme
care țin de competenţa mea, vă rog să nu ezitaţi în a mă contacta. Şcoala din Sebiş tebuie să fie, întotdeauna, de elită. Nu avem voie să coborâm ştacheta, ci dimpotrivă să
o ridicăm, de la an la an, de la o generaţie la alta.”
Al vostru primar, Feieș Gheorghe

Imagini de la deschiderea noului an școlar

1 Octombrie-Ziua internationala a persoanelor varstnice

Acum cand toamna isi etaleaza
paleta minunatelor culori specifice acestui anotimp, cand natura
se bucura inca de razele soarelui,
cand galbenul miristelor se transforma intr-o culoare maronie, cand
verdele padurii capata nuante de
caramiziu, aramiu si rosu, in acest
peisaj se sarbatoreste ziua persoanelor varstnice, zi stabilita in
urma cu doua decenii de Organizatia Natiunilor Unite.
Se apropie sfarsitul anului calendaristic, care adauga inca un an in
plus copilariei noastre, apoi adolescentei noastrew, tineretii noastre si intregii noastre
vieti.Poate, de multe ori, ne punem intrebarea :”Unde sunt anii tineretii noastre?Iam dat de bunavoie, i-am pierdut?”Nu, nu i-am pierdut, nu am pierdut nici un an, ci
mereu am castigat cate un an, ne-am imbogatit si am devenit mai maturi, mai puternici.Toti anii castigati sunt cu noi, in noi, in jurul nostru.Sunt cu noi, pentru ca am
devenit mai bogati prin educatia pe care am primit-om de la parintii nostri, prin cei
7 ani de acasa, prin educatia scolara si religioasa, dar mai ales prin educatia primita
de la viata. Anii tineretii sunt cu noi si au foast hraniti cu bunatate, smerenie, bunacuviinta, calitati oferite de parinti, preoti, de cadrele didactice, care au contribuit la
modelarea sufletului nostru. Anii tineretii sunt in noi, pentru ca prin adaugarea anilor
am devenit mai mari, mai puternici, mai intelepti, mai cumpatati, mai diplomati si
mai intelegatori.
Chiar daca aspectul nostru fizic s-a modificat si amprente varstei si-a spus cuvantul,
noi nu ne rusinam pentru ca purtam pe cap coroana alba a parului care impune respectul varstei. Poate suntem garboviti, mersul nostru si-a schimbat ritmul, dar inca
suntem capabili sa ne minunam de frumusetile naturii care ne inconjoara, stiind ca
cugetul nostru a castigat cumpatarea, cinstea si corectitudinea.
Anii tineretii ii regasim ori de cate ori ne vizitam prietenii, fostii colegi , rudele ,
alaturi de ei retraim perioadele anterioare din viata noastra. Toate obiectele, bunurile
din jurul nostru ne evoca momente frumoase din timpurile anterioare varstei pe care
o avem in prezent. Anii tineretii sunt in noi, pentru ca despre acesti ani povestim,
sunt anii care ne-au sustinut viata , au dat un sens precis vietii noastre, dar mai ales
ne-au dat taria de a nu ne lasa doborati de vicisitudinile vietii.
Ganduri nostalgice ne incearca mereu la sosirea toamnei, ganduri nostalgice care
ne cantaresc si ne evalueaza realizarile si esecurile din viata noastra..Esecurile si
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greselile nu le mai putem modifica si trebuie sa le dam uitarii, ca sa nu ne umbreasca
viata. Realizarile si bucuriile trebuie sa le cultivam si sa le mentinem in sufletele
noastre, pentru ca ele sunt sursa de optimism,speranta, voiosie si tinerete.
Fie ca in acest ceas de sarbatoare, realizarile si succesele copiilor nostri si a nepotilor
nostri sa ne umple inima de bucurie!Fie ca tot ce ne inconjoara sa ne ofere respect,
amabilitate, bunatate si multumire pentru varsta la care am ajuns!
LA MULTI ANI TUTUROR PERSOANELOR VARSTNICE!
Presedintele Filialei Pensionarilor Sebis,
Prof.Vekas Rodica-Maria

Cufărul nemuritor şi ariciul dansator

Ţigan Alexandru

Ai auzit că în Sebiş
există un cufăr nemuritor?
Cum adică nemuritor?
Păi a fost dus de proprietarul lui pe front la
Waterloo, după aceea
pe fronturile din primul
război mondial şi cel
de-al doilea. Cu toate
acestea cufărul este intact. Poţi să spui că este
nemuritor, nu-i aşa?
Îmi pare rău nu ştiu
nimic despre aceste lucruri.
Nu ai auzit că Stepan,
proprietarul cufărului
a dresat pentru prima
dată aici, în Sebiş?
N-am auzit.

Este sâmbătă dimineaţa. O zi frumoasă.
Artezienele din faţa primăriei susură
uşor, clipocitul apei spărgând liniştea
din P-ţa Tineretului. O briză răcoroasă,
frunzele pomilor din parc foşnesc
încântător, iar steagurile de sub orologiul Palatului Administrativ flutură
în vânt. Unde se întâmplă toate acestea? Suntem în P-ţa Tineretului într-un
oraş frumos de la marginea judeţului.
Îl cunoaşteţi cu toţii. Este Sebiş, locul
nostru drag. Să-l vizităm în această
dimineaţă de sfârşit de săptămână. Mergem pe Victoriei. Aici, o frizerie îşi
aşteaptă clienţii. Intrăm. Două doamne
şi un domn cu foarfecele în mâini tocmai înfrumuseţează frezele unor domni
care tronează în scaunele comode. Este
vorba despre d-nele Eppel Cristina,
Horna Dorina şi dl. Groza Mircea, frizerii acestui local. Când am văzut pe masa
din frizerie un exemplar al ziarului Sebiş
Expres ne-am dat seama că avem, în cei
de aici, prieteni. Nu i-am întrebat care
sunt frezele cele mai cerute în Sebiş,
ci care este programul frizeriei astfel
încât să-l cunoaşteţi cu toții. Frizeria
este deschisă, zilnic, între orele 8.0018.00, mai puţin duminica, când este
închisă. Ieşim din frizerie şi dăm nas în
nas cu terasa El Zorab. Ascunşi de gardul viu, clienţii îşi savurează, liniştiţi,
cafeaua de dimineaţă. Este o atmosferă
de leneveală totală. Plecăm din acest
loc boem, traversăm şi vis-a-vis de
supermarket ne oprim pe terasa Cooperativei de Consum Sebiş unde mesele
sunt pline. Lumea chiar iese la terase
în Sebiş! Ne reîntoarcem spre frizeria de unde am plecat şi facem câteva
poze terasei care aparţine I.I. Palmeras.
Intrăm în local unde le întâlnim pe doamnele Irina şi Monica, care împreună
cu Dani Mâneran stabileau necesarul de
marfă pentru local. Celor care băteau cu
îndârjire aparatele de poker nu le-am
mai făcut poze pentru că nu ştim dacă au
plecat cu bani acasă sau cu buzunarele
uşurate. Ne întoarcem, trecem prin faţa
primăriei şi ne îndreptăm spre terasele
din P-ţa Tineretului. Savurăm fiecare
clipă a acestei zile frumoasă de septembrie. Mergem domol spre terasa River
Club Tube. Înainte de a ajunge aici trecem pe lângă o altă terasă, mai dosită,
unde cu coada ochiului îl vedem pe primarul Feieş savurând o cafea aromată şi
citind presa. Este de-al nostru. Sâmbătă
dimineaţa la o cafea, pe o terasă, ca oricare locuitor al oraşului Sebiş. Ajungem
la terasa River Club Tube care are şi ea
mesele pline. Lipită de aceasta se află
o alta care aparţine cofetăriei. Şi aici
oameni la un pahar de vorbă. Parcă am
fi pe Rivieră. Totul este boem, o tipică
dimineaţă de sâmbătă în Sebiş. Avem
un oraş frumos! Nu credeți?
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La promenadă prin Sebiş!
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La frizerie!

Pe terase!
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La Sebiş sportul este la el acasă!
V-am făcut, în numărul trecut, o scurtă prezentare a echipei de fotbal Naţional Sebiş. Este
echipa noastră de suflet care demonstrează că
sportul- rege are un loc de cinste în oraşul nostru.
Primarul Gheorghe Feieş iubeşte fotbalul în mod
deosebit, însă, el încurajează sportul, în general,
„mens sana in corpore sano” fiind un principiu
de viaţă de la care primarul nostru nu se abate.
Mergând pe această linie a reuşit, în timpul mandatelor sale, să dezvolte în oraş toate facilităţile
necesare încurajării sportului, în general. Nu
mai există scuze din partea nimănui că nu poate
practica sportul, amator sau profesionist, la noi
în oraş. Tot auzim la televizor vorbindu-se despre obezitate ca rezultat al lenei. Avem la noi în
oraş tot ceea ce ne trebuie pentru a face mişcare?
Avem, deci să facem mişcare, iar dacă timpul
este o problemă, cel puţin să ne încurajăm copiii
pentru a practica un sport, oricare ar fi acesta.
Să- i învăţăm să fie sănătoşi. Mergând pe această
cale impusă de către primarul Gheorghe Feieş,
Echipa de handbal
tocmai prin comportamentul lui, ne-am propus
să vă aducem în atenţie orice fel de activitate
sportivă din oraş. Iată-le, aşadar, pe componentele echipelor de handbal din oraşul nostru. Amazoane pe teren, eleve în timpul
săptămânii, nimfe în week-end, ele sunt cele care luptă, în plan sportiv, pentru a
onora culorile oraşului Sebiş, şi în handbal. Antrenate de către prof. Andraş Dănuţ,
fetele echipelor de baschet ale liceului au avut poziţii onorabile în campionatul
judeţean de handbal, care tocmai s- a încheiat. Astfel, echipa fetelor de la gimnaziu
au ocupat locul V, iar echipa de fete de la liceu a ocupat locul III. Ce înseamnă
aceste locuri? Dăruire pe teren şi multă muncă la antrenamente, fetele având câte
un antrenament pe săptămână, uneori două. Aşa se formează voinţa şi caracterele
puternice. Doar atacând podiumul. Fără ambiţie nu se poate face nimic, iar fetele
noastre au demonstrat că au. Le felicităm şi vi le arătăm şi vouă!
Echipa de handbal- gimnaziu: Tamaş Gianina ( căpitanul echipei), mariş Carmen,
Moţ Carmen, Verşigan Corina, Dărăştean Diana, Jurcă Adelina, Farcaş Petronela,
antrenor- prof. Andraş Dănuţ.
Echipa de handbal- liceu: Dărău Ana Maria, Stanca Denisa, Tamaş Gianina,
Petruşe Roxana ( căpitanul echipei), Ivancu Adina, Pop Cristina, Simion Elisabeta, Galea Patricia, Vatrici Andreea, Trif Anca, Embey Alexandra, Ancuţa Andreea,
Măriuţă Andrada, Gălbinişteanu Elena, antrenor- prof. Andraş Dănuţ.
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- gimnaziu

La antrenament

Echipa de handbal a liceului
Cufărul nemuritor şi
ariciul dansator

Dani Mâneran

Ai auzit că există, aici în Sebiş,
un cufăr care a fost plimbat pe
toate fronturile şi este încă intact?
Parcă îmi aduc aminte, dar nu
ştiu exact despre ce este vorba.
Dar că proprietarul acestui
cufăr a fost primul dresor de
arici din lume? I- a învăţat să se
dea peste cap şi să danseze pe o
melodie.
Acum îmi aduc aminte.Am
auzit despre povestea aceasta.
Nu ştiu dacă este adevărată.

În sala de sport, la o oră de antrenament
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Primarul Feieș inaugurează noi investiţii în oraş!
Ziua de 21.09.2011 a consfinţit inaugurarea unei alte investiţii
pentru oraşul nostru. De această dată este vorba despre terminarea drumului dintre Sebiş şi Prunişor, şapte km de asfalt de cea
mai bună calitate. Primarul nostru, Feieş Gheorghe, ne-a învăţat
prost. Nu trece luna fără noi investiţii finalizate în Sebiş. Aşa că,
dacă ne- a învăţat cu acest ritm, îi va fi cam greu să ne dezveţe.
Riscul lui pentru că a impus acest ritm de investiţii, pe bandă
rulantă. Vrând-nevrând, dacă el a ridicat atât de mult ştacheta,
trebuie să ţină ritmul. Cum va face asta în aceste condiţii de criză,
treaba lui, grija lui, munca lui! Totul pentru bunăstarea noastră
şi dezvoltarea oraşului. Noi ne-am întrebat cum de a reuşit să
menţină continuitatea investiţiilor în oraş până acum? Ne-am dat
seama de răspunsul la această întrebare de-abia când l-am văzut
la inaugurarea drumului Sebiş-Prunişor. Atunci am înţeles un lucru la care nici nu ne gândiserăm. El întinereşte ori de câte ori
vede finalizarea unei investiţii. Nu are bucurie mai mare! Acesta
este secretul menţinerii în formă a primarului. Vi se pare schimbat? Nici vorbă. Bucuria că oraşul se mişcă într- o direcţie bună
şi că tot apar investiţii reprezintă motorul vieţii sale. Parcă a
întinerit cu vreo doi- trei ani când a văzut că lucrările la drumul
Sebiş-Prunişor au fost finalizate. Ca atare , am tras noi concluzia, primarul Feieş Gheorghe va muta şi munţii din loc, dacă
este necesar, pentru a menţine un ritm constant al investiţiilor.
Nici că se poate mai bine pentru noi deoarece, cu un asemenea
om în frunte nu avem cum să nu mergem înainte. Cu această
ocazie am aflat, de la primar, că urmează a fi modernizate toate
drumurile de acces de la ieşirea din Sebiş, inclusiv, unele străzi
din oraş, aşa că investiţiile vor continua. Ce vă spuneam noi mai
devreme? Primarul Feieş nu se poate opri un minut. Visul lui de
a face din Sebiş oraşul nr. 1, după Arad este tot mai aproape de a
deveni realitate. Mai este până acolo însă, până la urmă, primarul nostru va reuşi. Încheiem informându- vă că întreaga acţiune
s- a desfăşurat într- un cadru solemn, în prezenţa lui Nicolae
Ioţcu, preşedintele CJA, Adrian Ţolea, vicepreşedinte al CJA,
Drăgan Cristian vicepreşedinte CJA, precum şi a preotului paroh
al oraşului nostru, care a şi oficiat o slujbă religioasă de sfinţire
a acestor locuri. Din partea oraşului Sebiş, alături de primarul
Feieş Gheorghe au fost: viceprimarul Radu Demetrescu, consilieri locali, angajaţi ai primăriei, precum şi cetăţeni din Sebiş au
dorit să fie prezenţi la o astfel de festivitate.

Primarul Feieș Gheorghe,
asaltat de televiziuni
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Tăierea panglicii inaugurale

Viceprimarul Radu Demetrescu, alături de directorul școlii din Sebiș

Drumul Sebiș - Prunișor

Consilieri locali

Iată povestea cufărului nemuritor şi
a ariciului dansator

Acesta este cufărul! Îl puteți
vedea la muzeul din Sebiș!

La muzeul din oraşul nostru există un cufăr care a aparţinut lui Ardelean, fost meşter olar
recrutat, la un moment dat, de către baronul Waldstein. Baronul l-a trimis la Lipoka şi
Waterloo. Mergând pe aceste fronturi Ardelean a dus cufărul cu el, astfel încât „lada” s-a
plimbat pe ambele fronturi şi a ieşit intactă din confruntările de acolo. Apoi cufărul a fost
dat fierarului Stepan Ion Niţă, Născut la Sebiş în anul 1875, al fiind unul dintre participanţii
în armata austro- ungară. A fost trimis să lupte pe frontul din Galiția, unde a luat „valiza”
cu el. „Valiza” a supravieţuit şi acestui război, ieşind din nou intactă. Acest fierar, Stepan, a
fost şi dresor de arici , puteţi chiar vedea în partea dreaptă sus a cufărului urme de zgârieturi
ale animalelor în timp ce erau dresate, trebuie doar să vă uitaţi cu atenţie. Stepan a murit în
anul 1937 de tifos. Cufărul despre care vorbim se află, în prezent, la muzeul din Sebiş şi,
cu siguranţă, că a trecut prin al doilea război mondial , din care a ieşit intact astfel oricine
îl poate vedea dacă merge la muzeu. Dacă nu credeţi, mergeţi la muzeu şi vedeţi cufărul.
Uitaţi-vă în dreapta sus, pe fundul acestuia, şi veţi vedea urmele zgârieturilor ariciului.
Aceasta este legenda cufărului nemuritor şi a ariciului dansator, legendă pe care, am constatat cu regret că din câţi oameni am întrebat, numai unul cunoştea legenda: Mâneran Dani.
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Biserica Crestina Baptista in Sebis

Credinciosii Baptistii au aparut ca miscare crestina in perioada Reformei protestante
din Europa Apuseana. Reforma a fost inceputa de catre Martin Luther in Germania
si a fost dusa mai departe de alti reprezentanti importanti cum au fost Jean Calvin si
Ulrich Zwingli in Elvetia. Prima biserica baptista s-a format in anul 1606 la Amsterdam (Olanda), dintr-un grup de imigranti englezi separatisti condusi de John Smyth.
Ulterior, Thomas Helwis, colegul lui John Smyth, s-a intors in Anglia si a infiintat
prima biserica baptista la Londra in anul 1611Miscarea baptista datoreaza o buna parte din mostenirea ei de credinta miscarilor anabaptiste care au avut loc in Europa in
secolele XVI-XVIII. Pentru credinta lor si datorita radicalismului stilului lor de viata,
anabaptistii au fost persecutati in intreaga Europa. Unele comunitati anabaptiste au
gasit refugiu pentru o vreme si in Transilvania unde au ramas pâna in anul 1762, când
au emigrat in Rusia din cauza persecutiei declansate in timpul domniei imparatesei
Austriei, Maria Tereza (1740-1780). Miscarea baptista moderna din Europa a capatat
amploare pe la mijlocul secolului XIX. Pastorul german Johann Gerhard Oncken
(1800-1884) a avut o contributie decisiva in raspândirea miscarii baptiste din Europa
in aceasta perioada. In România, inceputul miscarii baptiste este legat de venirea unei
familii de imigranti germani la Bucuresti in anul 1856. Acestia au infiintat prima
biserica baptista formata din credinciosi germani.
Prin misiunea unui evanghelist baptist din Bucuresti, in anul 1870 s-a infiintat Biserica Baptista din Tulcea. In Transilvania credinta baptista a patruns prin activitatea unor misionari germani si maghiari. In anul 1874 s-a infiintat o biserica baptista
maghiara in localitatea Salonta din judetul Bihor. Prima biserica de limba baptista
româna a fost infiintata in anul 1886 in localitatea Chesa. Bisericile baptiste s-au
raspândit cu rapiditate in Bihor, in zona Aradului si Valea “Crisului Alb”.
Biserica Crestina Baptista in Sebis a luat fiinta in 1895 iar in 1924 ajutorul lui
Dumnezeu credinciosi baptisti au construit o casa de rugaciune avand sediul pe str.
Somesului nr. 25 dar din cauza interdictiilor n-au putut sa o inaugureze decat dupa
8 luni de intervenii. Astfel in 2 august 1925 in mod festiv a avut loc serviciul de
inaugurare. Datorita cresterii numerii a membrilor in repetate randuri locasul de
inchinare sa extins. Cu ajutorul lui Dumnezeu si implicarea majora a fratilor in 22
octombrie 2000 intr-o sarbatoare mareata are loc inaugurarea noului locas de cult
“Sfanta Treime” avand sediul pe str. Castanilor nr. 13 – zona centrala a orasului.
In prezent Biserica Crestina Baptista “Sfanta Treime” Sebis numara 400 de membrii si apartinatori fiind slujiti de cei doi pastori: Daniel Cocar si Cristian Toader si
comitetul bisericii. Pentru Biserica Baptista “ Sfanta Treime” ziua de 25 Sept 2011
este - Un nou Inceput.
Ca si noi, Petru s-a poticnit si el pe Cale, cazuse, dar acum Domnul ii da sansa unui
nou inceput. El a folosit Ocazia si Sansa pe care i-a dat-o Domnul, s-a ridicat si n-a
mai privit in urma. Ce a fost a fost si nu va mai fi. El a mers inainte in urma lui Hristos
si-a trait spre Slava Sa! Fa si tu asa. Nu lasa trecutul sa-ti determine viitorul! Nu-ti
poti permite asa ceva!
Care e concluzia? Te poti ridica si tu mai presus de inceputurile tale. Te poti ridica
mai presus de trecutul tau!
Uita-te la Petru, a cazut din cauza lui. Uita-te la Iosif, a cazut din cauza fratilor lui.
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Poate ai fost respins, poate ai cazut, sau ai descoperit ca fratii despre care credeai
ca te iubesc, nu te iubesc. Asta e istoria lui Iosif. “Dar Domnul a fost cu el”. Aceste
cuvinte au schimbat totul. Indiferent ce s-a intimplat ieri sau anul trecut, daca ii ramii
credincios lui Dumnezeu El poate sa intoarca ziua de azi si de maine in favoarea ta.
Dumnezeu nu este limitat de trecutul tau ci numai de lipsa ta de credinta in EL. Asa
ca increde-te in EL. “Daca Dumnezeu este pentru noi cine va fi impotriva noastra?”.
Daca Dumnezeu este cu tine, nu conteaza cine este impotriva ta.
Daca Dumnezeu ne-a ajutat si am curatat interiorul Casei de Rugaciune, acum trebuie
sa continuam Lucrarea de Renovare si sa curatim si interiorul fiintelor noastre. Ce-a
fost mai greu a trecut: renovarea cladirii. Acum urmeaza ce e mai greu, dar si mai
frumos. Renovarea fiintei tale interioare prin pocainta si Duhul Sfint.
Dumnezeu ne da tuturor Ocazia unui nou Inceput. Foloseste Azi poate Unica Ocazie
pe care o mai primesti de-a incepe sa traiesti ..... Altfel! Se poate! Se poate!
Viziunea Bisericii Crestine Baptiste „Sfînta Treime” Sebis.
1.Să devenim o Biserică cu Impact Spiritual care Produce Oameni care au identitatea
lui Isus Hristos.
2. Să devenim o Biserică non-conformistă și netradițională, plină de Duhul Sfînt,
unde Domnește doar Domnul Isus; O Biserica care Îl iubește pe Dumnezeu cu toată
inima, iubind și practicînd toată Scriptura, inclusiv postul, rugăciunea, zeciuiala și
vindecarea.
3. Fiecare membru să devină un ucenic al lui Isus și să trăiască în asemănare cu Dom-

nul Isus pentru a fi plăcut lui Dumnezeu.
Avem șansa unui noi Început. Avantajul pe care ţi-l oferă un nou Început este că
învățînd din trecut poţi face lucrurile mai bine. Când faci o casă nouă poţi să schimbi
lucrurile ce nu-ţi plăceau la casa veche. Asta s-a întâmplat şi la noi. Viziunea pe
care noi am primit-o din partea Domnului a fost să avem o biserică în care să putem
schimba unele lucruri. Nu spun că lucrurile dinainte nu erau bune, dar se pot face şi
mai bine.
Biserica Crestina Baptista „ Sfanta Treime” Sebis are mai multe activitati din care
mentionam:
1. Slujirea muzicala: corul mixt, corul barbatesc, cor tineri, cor copii, fanfara, orchestra si grupuri de lauda si inchinare. Prin toate acestea Dumnezeu fiind laudat si
glorificat.
2. Slujirea misionara: localitatile din zona – in tara (oltenia), in europa – Florenta
3. Slujirea educationala: grupa I si II de copii, grupa de adolescenti, grupa tinerilor.
Invatarea copiilor de a canta la un instrument fie de suflat sau cu corzi pentru a-L
lauda pe Dumnezeu. Educarea copiilor in scoli prin predarea religiei.
4. Slujirea sociala: simtind cu cei care trec prin situatii mai delicate.
Pentru, toti credinciosii cititori, salutul nostru este din Romani 15: 13 “Dumnezeul
nădejdii să vă umple de toată bucuria şi pacea
pe care o dă credinţa, pentru ca, prin puterea Duhului Sfânt, să fiţi tari în nădejde!”

Pastor Cristian Toader
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Da, exact asta am dorit să spunem, avem un
oraş viu! Când am trăit acest sentiment? La
meciul de fotbal Naţional Sebiş-Politehnica
Timişoara, din cadrul Cupei României. În
această zi am văzut un oraş Sebiş plin de
animaţie în care apropierea începerii meciului
a creat o stare de mişcare continuă, vânzoleală
în care plutea o atmosferă de sărbătoare. Primarul Gheorghe Feieş era la Arad, dar s-a
întors conducând ca la raliu. A obţinut recordul absolut de viteză pe distanţa Arad-Sebiş,
numai pentru a ajunge mai repede să vadă
totul organizat perfect. Amenzile de la radar îi
vor parveni, cu siguranţă, spre „bucuria” lui.
Acest lucru nu a mai contat în economia acestei zile, adrenalina plutind peste tot în Sebiş.
Cei de la pariuri erau toţi numai un zâmbet,
miroseau un profit substanţial, toată lumea
pariind pe Naţional Sebiş. Viceprimarul Radu
Demetrescu alerga de colo- acolo pentru ca
totul să fie în regulă, din punct de vedere organizatoric. Zvonurile curgeau. Vin 100-200
de violeţi? Iese cu scandal? Peste tot în oraş
se simţea emoţia. Am avut de toate în acest
meci. Trupe de ordine, pază specială, suporteri timişoreni care ne enervau, tribune pline şi
două reprize pline de suspans. Galeria noastră
a fost la înălţime! Înarmată cu steaguri, fulare,
o tobă şi o trâmbiţă a susţinut echipa pe tot
parcursul meciului. Am avut parte de suspans
până aproape de finalul meciului, când cu greu
şi norocos, Poli a marcat un gol câştigând cu
2-1. Nu putem să le reproşăm băieţilor că nu
s-au dăruit. Aşa a fost să fie, am pierdut cu
2-1 şi am ieşit din cupă. Sus în lojă primarul nostru a sperat până în ultimul moment.
Oficialităţile de la judeţ vorbeau, povesteau,
râdeau, primarul Feieş era închis în el, plin
de emoţii, suferea împreună cu echipa lui şi
a noastră, Naţional Sebiş. Cam asta a fost, în
mare, ecografia acestui meci. Ce ne-a plăcut?
Că am văzut un oraş Sebiş viu, în care toată
lumea a fost unită în jurul echipei.

S-a scufundat
planeta!

Au fost emoții mari la oficială.
SEBIȘ EXPRES

Cam asta s-a întâmplat de când
nu ne-am auzit! În cupă ai noştri
au luat bătaie de la Poli cu 2-1 şi
am ieşit din competiţie. Meciul
a fost frumos, ne-a plăcut, dar
rezultatul contează.
În campionat, din nou rezultate nesatisfăcătoare. Nu prea
avem cu ce să ne lăudăm. Ne
este ruşine să o spunem, dar
după rezultatele obţinute, chiar
s-a scufundat planeta. Astfel,
iată rezultatele obţinute în ultima perioadă, rezultate care nu
ne fac cinste: Național Sebiș Școlar Reșița 1-1; Bihorul Beiuș
- Național Sebiș 2-1; Național
Sebiș - ACS Recaș 1-1; Poli 2
- Național Sebiș 2-0; Național
Sebiș - Gloria Arad 1-0.
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Modă şi stil în Sebiș
Ne continuăm periplul prin Sebiş în căutarea hainelor de vis pentru orice
reprezentantă a sexului frumos. Andreea, Carla şi Gianina, cele trei sirene din
oraşul nostru vor să ne arate, neapărat, că în Sebiş poţi găsi haine adecvate pentru
orice eveniment. De la ţinuta de zi, rochiţe străvezii, până la ţinute elegante de
seară. Este clar! În Sebiş poţi găsi îmbrăcăminte pentru toate gusturile. De această
dată cele trei au poposit la magazinul de îmbrăcăminte aparţinând societăţii
I.I.Isaia Bogdan, magazin situat în P-ţa Tineretului. Aici au fost întâmpinate de
d-na Isaia Elena, care atunci când a văzut cât de bine arată Andreea, Carla şi Gianina ne-a spus că orice haină cu care se vor îmbrăca fetele le va veni perfect pentru
că sunt frumoase. Nu s-a înşelat şi credem că şi voi sunteţi de aceeaşi părere. Avem
fete foarte frumoase în Sebiş! Nu despre asta vorbim acum, articolul numindu-se
„modă şi stil” în Sebiş, adică vă ajutăm să găsiţi modele de îmbrăcăminte care să
vă placa. Vă lăsăm pe voi să alegeţi.

bluză - 18 lei; blugi - 60 lei;
pantofi - 55 lei

bluză - 20 lei; blugi - 60 lei;
pantofi - 65 lei
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Împreună cu Doamna Elena Isaia

bluză - 20 lei; blugi - 60 lei;
pantofi - 65 lei

rochie neagră - 20 lei;
pantofi - 65 lei

rochie - 40 lei;
sandale - 50 lei

Atenţie fotbalişti!
Să nu uitaţi niciodată că prin prestaţiile voastre în teren reprezentaţi blazonul oraşului Sebiş. Un blazon pe care
primarul nostru Feieş Gheorghe ne- a învăţat să- respectăm, să- l construim şi să- l afişăm cu mândrie peste tot pe
unde mergem. Tot primarul nostru ne- a impus, celor din Sebiş, voinţa de a fi mereu învingători, de a nu ne lăsa
la nimeni şi de a merge înainte în ciuda tuturor greutăţilor. Luaţi aminte la aceste cuvinte fiindcă oraşul nostru
nu este învăţat să piardă. Nu acceptăm înfrângerile, dorim doar victorii, indiferent de domeniul în care activăm.
Ştim că fotbalul este doar un joc, dar cu toţii am pus suflet în echipa Naţional Sebiş, pentru a nu ne dori să fim
în frunte. Aşadar, atenţie fotbalişti cum jucaţi pentru Naţional Sebiş. Preluaţi spiritul de învingător al primarului
nostru şi, indiferent de împrejurări, încercaţi să câştigaţi toate meciurile!
Dacă veţi câştiga, oraşul vă va fi la picioare. Veţi avea parte numai de bucurii şi de primiri pe măsură.
Dacă, însă, pierdeţi sau jucaţi la alibi să vă feriţi de a apărea prin oraş, fiindcă nu veţi mai fi primiţi la fel de bine,
cu dragoste şi bucurie, ci dimpotrivă, veţi avea de suferit.

rochie - 110 lei;
sandale - 55 lei

rochii - 110 lei/buc.;
sandale - 55 lei

Dacă va plăcut vreo ținută, o puteți găsi la
acest magazin din Piața Tineretului

Dacă câștigați.....

. . . . . d a c ă î n s ă p ie rd e ți. . . . . v a i d e vo i!
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