
Dragi concetățeni, pe 
data de 1 decembrie am 

sărbătorit Ziua Naţională a 
României. În acest context 
doresc să vă transmit tuturor 
un călduros “La mulţi ani!” 
Toţi suntem români, iar ziua 
naţională a ţării noastre este 
ziua noastră a tuturor. În 
această zi deosebită pentru 

naţiunea română toţi ar trebui să avem su� e-
tele pline de sentimente patriotice. Este o zi 
sfântă a existenţei noastre, ziua Marii Uniri, 

ziua în care am fost “uniţi în cuget și- n sim-
ţiri”. Acest sentiment al apropierii i- a deter-
minat pe înaintașii noștri să treacă peste orice 
obstacole și piedici ale vremurilor și, în ciuda 
opreliștilor de tot felul, au reușit construirea 
României Mari. Aceasta este ziua nașterii na-
ţiunii române. Marea Unire din 1918 a fost 
și rãmâne pagina cea mai sublimã a istoriei 
românești, iar acest moment istoric nu tre-
buie uitat niciodată! Mãreția lui stã în faptul 
cã desãvârșirea unitãții naționale nu este ope-
ra niciunui om politic, a niciunui guvern, a 
nici unui partid; este fapta istoricã a întregii 
națiuni române, realizatã dintr-un elan venit 
cu putere din strãfundurile conștiinței unitãții 
neamului, un elan controlat de fruntașii poli-
tici, pentru a-l cãlăuzi cu inteligențã politicã 
remarcabilã spre țelul dorit.

Niciodată să nu ne renegăm obârșia ci, dim-
potrivă, să � m mândri că suntem români și 
că avem o ţară atât de frumoasă care se nu-
mește România.

 La mulţi ani tuturor românilor! 
Primar Feieș Gheorghe
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Ne apropiem de
 Sfânta Sărbătoare a 

Nașterii Mântuitorului!

Național Sebiș este campioană de toamnă! 
Lider al clasamentului!

Avem o pauză competițională liniștită, 
rod al evoluțiilor de excepție pe care echipa 
noastră le-a reușit în acest tur de campionat, 
când a obținut victorie după victorie, nelă-
sând șanse adversarilor!

Culorile alb albastre � utură în fruntea cla-
samnetului, ceea ce face ca Sebișul privească 
cu încredere promovarea!

1 DECEMBRIE
ZIUA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

Național Sebiș-campioană de toamnă!

Suntem în Marele Post al Crăciunului, o pe-
rioadă în care � ecare bun creștin se pregătește 
pentru a întâmpina Nașterea Mântuitorului cu 
bucurie, după curățenia su� etească din timpul 
postului.

De aceea, ne-am gândit ca în acest număr al 
publicației locale să poposim la Biserica Or-
todoxă Sebiș Centru, pentru a ne reântâlni cu 
frumoasa și pioasa comunitate creștin ortodo-
xă de aici, pentru ca prin aceasta și ziarul nos-
tru să intre în atmosfera de smerenie a postu-
lui, să aducem în prim plan atmosfera liturgică 
de dinaintea S� ntei Sărbători a Nașterii Mân-
tuitorului..

De Ziua Sfântului Nicolae
Urăm tuturor celor care și-au săr-
bătorit ziua de nume un sincer La 
Mulți Ani! Să nu-i uităm nici pe cei 
mici, care au așteaptat cu nerăbdare 
să vadă ce le pune moșul în ghetuțe! 
Dorim așadar ca toți să aibă parte 
de cadourile mult așteptate, iar săr-
bătorile de iarnă să aducă tuturor 
doar bucurie și fericire!

Primar, Viceprimar, 
Consiliul Local
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data de 1 decembrie am 
sărbătorit Ziua Naţională a 
României. În acest context 
doresc să vă transmit tuturor 
un călduros “La mulţi ani!” 
Toţi suntem români, iar ziua 
naţională a ţării noastre este 
ziua noastră a tuturor. În 

Primar 
Feieș Gheorghe
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Ne apropiem de Sfânta Sărbătoare 
a Nașterii Mântuitorului!

La Biserica Ortodoxă Sebiș Centru
Așadar, dacă în numărul trecut al publicației 

locale ne întâlneam cu comunitatea creștin ortodoxă de la Bi-
serica de pe Satu Nou, acum alocăm spațiul ziarului pentru 
a revedea frumoasa atmosferă de la Biserica Ortodoxă Sebiș 
Centru. O biserică unde ne-a făcut o deosebită plăcere să � m 
prezenți de � ecare dată, preotul paroh și comunitatea de aici 
primindu-ne cu multă căldură mereu, motiv pentru care  le 
mulțumim.

Și de această dată am găsit la biserică liniștea su� etească de 
care aveam nevoie, harul � ind prezent pe toată durata litur-
ghiei.

Biserica Ortodoxă Sebiș Centru rămâne un reper de mare 
însemnătate a orașului!

Iar acum, nu ne rămâne decât să revedem aceste imagini de 
la Biserică, pentru a păstra mereu vii momentele de credință 
împărtășite la Sfânta Liturghie! 

>>> pag. 1
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Postul Crăciunului
Postul Crăciunului sau Postul Naşterii Domnului începe la 15 

noiembrie şi ţine până la 24 decembrie . El a fost instituit în sec-
olele IV-V, deci mai târziu decât Postul Paştelui. Este un post al 
pocăinţei, fără a exista în perioada lui slujbe speciale, cum există 
în perioada Postului Paştelui, Canonul Sfântului Andrei Criteanul. 
Noi am obişnuit însă, a săvârşi  în parohia noastră, în � ecare vin-
eri seara Acatistul Mântuitorului Iisus Hristos spre folosul nostru 
duhovnicesc şi su� etesc.

Postul Căciunului a fost rânduit de Biserică pentru pregătirea 
credincioşilor în vederea întâmpinării marelui Praznic al Naşterii 
Domnului. El ne aminteşte de postul patriarhilor şi a drepţilor 
din Vechiul Testament şi de postul de 40 de zile al lui Moise, pe 
Muntele Sinai, înaintea primirii Decalogului, a celor 10 porunci 
scrise de Dumnezeu pe table de piatră.

La început, nu toţi creştinii posteau în acelaşi mod şi acelaşi 
număr de zile. Unii posteau şapte zile, alţii şapte săptămâni, unii 
ţineau un post mai aspru, alţii unul mai uşor.

Sinodul local din Constantinopol din 1166, sub patriarhul Luca 
Chrysoverghi, a uniformizat durata Postului Naşterii Domnului 
în bisericile ortodoxe, hotărând ca toţi credincioşii să postească 
timp de patruzeci de zile, începând cu data de 15 noiembrie.

Ca orice post, în primul rând el trebuie să reprezinte o abţinere 
de la lucrurile rele care îndepărtează pe oameni de Dumnezeu. 
Din punct de vedere al alimentaţiei,Postul Crăciunului este mai 
uşor faţă de cel al Paştelui. 

El este de saprime mijlocie prin faptul că are foarte multe 
dezlegări la peşte, ulei şi vin. Se dă dezlegare în toate zilele de 
sâmbătă şi duminică cuprinse între 21 noiembrie şi 16 decemb-
rie, precum şi la sărbătorile cuprinse în această perioadă. Speci� c 
Postului Crăciunului sunt şi colindele noastre tradiţionale care 
prin versul lor ne reamintesc evenimentele legate de Naşterea 
Mântuitorului nostru Iisus Hristos. 

Cum să postim ne-a învăţat Mântuitorul Iisus Hristos în Evang-
helia după Matei 6,16-18:,,Când postiţi, nu � ţi  trişti  ca făţarnicii; că 
ei îşi smolesc feţele, ca să se arate oamenilor că postesc. Adevărat 
grăiesc vouă,şi-au luat plata lor. Tu însă, când posteşti, unge capul 
tău şi faţa ta o spală, Ca să nu te arăţi oamenilor că posteşti, ci 
Tatălui Tău care este în ascuns, şi Tatăl Tău, Care vede în ascuns, îţi 
va răsplăti ţie”.

Postul Crăciunului îmbină pocăinţa cu milostenia şi fapta cea 
bună, la care ne îndeamnă Evanghelia ce ne relatează pilda  Sa-
marineanului milostiv.

Este o perioadă de pregătire duhovnicească, pentru a primi în 
noi, în peştera trupului nostru şi în ieslea su� etului nostru, pe Ii-
sus Hristos, Care vine în lume, se face om, pentru ca pe om să-l 
îndumnezeiască.

Catavasia spune:,,Hristos se naşte, slăviţi-L! Hristos din Ceruri, 
întâmpinaţi-L! Hristos pe pământ, înălţaţi-vă!” Hristos coboară din 
cer,vrea să ne lumineze viaţa şi să ne ridice la viaţa duhovnicească, 
cerească.

Prin sărbătoarea foarte populară din timpul acestui post  Sfân-
tul Ierarh Nicolae, care a trăit în secolul al IV-lea vedem grija faţă 
de apărarea ortodoxiei, îmbinată cu grija faţă de săraci, orfani, 
oameni necăjiţi, însinguraţi şi înfriguraţi. Înţelegem că în această 
perioadă trebuie să facem  milostenie ca şi Sfântul Ierarh Nicolae, 
dăruind altora, ca semn al iubirii frăţeşti, daruri spirituale şi daruri 
materiale după putinţă. Când primeşti un dar material ţi se umple 
inima, iar când dăruieşti cu bucurie şi smerenie, ţi se umple inima 
de prezenţa lui Dumnezeu cel milostiv.

Să ne rugăm lui Dumnezeu a deveni � ecare din  noi  un Bethl-
eem s� nţit, un loc în care să poată veni Iisus Hristos Mântuitorul.

Să ne ajute Bunul Dumnezeu să înţelegem această perioadă de 
post nu ca pe o perioadă de oprelişti sau restricţii, ci ca timp de 
sporire în evlavie şi dărnicie.

Măritul Praznic al Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos  să aducă 
în su� etele tuturor împlinirea mesajului îngeresc:,,Mărire întru cei 
de sus lui Dumnezeu, pe pământ pace, între oameni bunăvoire.

Colțul de religie 
Postul Nașterii Mântuitorului

La Biserica Ortodoxă Sebiș Centru

Mare parte din ajutoarele ali-
mentare care se primesc anual 
de la Uniunea Europeană sunt 
în curs de a sosi și în orașul nos-
tru! Aceste ajutoare alimentare 
se distribuie pe baza cupoane-
lor primite prin poștă și a buleti-
nului de identitate, iar categorii-
le de persoane care bene� ciază 
de aceste ajutoare sunt:

-prsoanele care bene� ciază de 
ajutor social(VMG)

-șomerii
-pensionarii care au pensia sub 

400 lei
-persoanele cu handicap grav 

și accentuat
-familiile bene� ciare de alocație 

pentru susținerea familiei
-veteranii și văduvele de război
Cantitatea de alimente prevă-

zută pentru o persoană este for-
mată din: 6 kg făină, 6 kg mălai, 
2 pungi paste făinoase, 4 l ulei, 
4 kg zahăr, 8 buc. conserve car-
ne de porc, 6 buc conserve car-
ne de vită, 10 buc conserve pate 

de � cat.
Alimentele sunt ambalate în 

cutii cu conținut identic, � e-
care cutie conținând jumătate 
din cantitatea prevăzută pen-
tru o persoană, astfel încât � eca-
re persoană( pe baza cuponului) 
primește două cutii.

Cele prezentate mai sus sunt 
reglementările cre deocamda-
tă sunt în vigoare privind aceste 
ajutoare alimentare.

Trebuie speci� cat că ajutoarele 
alimentare la care am făcut refe-
rire mai sus provin de la Uniunea 
Europeană, iar Primăria trebu-
ie doar să le distribuie celor care 
se regăsec pe listele primite. Ca 
atare, Primăria nu are nici o le-
gătură cu întocmirea listelor ce-
lor care primesc aceste ajutoa-
re alimentare! Singura obligație 
a Primăriei este asigurarea depo-
zitării alimentelor și distribuirea 
acestora către persoanele bene-
� ciare.

Cu privire la ajutoarele alimentare!
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Titlul însuși spune totul despre parcursul de 
excepție al echipei! Un parcurs care face cin-
ste Sebișului, un parcurs care dă frisoane ad-
versarilor. Acei adversari care ne- au stat ca 
un ghimpe în coaste, care au așteptat mereu 
să vadă pași greșiți din partea echipei noas-
tre, care au făcut tot posibilul să ne încurce, 
care au încercat orice pentru a opri Național 
Sebiș din drumul spre victorie. Nu au reușit, 
Național Sebiș este liderul! 

Cu un cumul de 30 de puncte, echipa noas-
tră ocupă prima poziție! Este o mândrie să 
� m pe primul loc și toți cei implicați în ”fe-
nomenul balonului rotund ” din oraș tre-
buie felicitați! De la administrația orașului, 
președintele clubului, staful tehnic, jucători, 
toți cei care au fost alături de echipă au un 
merit în obținerea acestui rezultat remar-

cabil. Fiecare și-a adus contribuția, aportul 
propriu în angreanajul uzinei de sport care 
senumește Național Sebiș! Felicitări! Nu-
mele de Sebiș este în frunte datorită vouă! 
V-ați implicat, ați pus su� et, de multe ori nu 
ați dormit de emoții și gânduri, v-ați consu-
mat energia pentru acest nume atât de sonor 
și iubit de � ecare dintre noi: Național Sebiș! 
Un nume care există datorită celor care-l iu-
besc, celor care mereu și-au dorit ca sportul 
în Sebiș să � e reprezentat cu cinste! În frunte 
cu primarul Feieș, avem la Sebiș o echipă ad-
ministrativă care a reușit să facă din Național 
Sebiș un nume reprezentativ, un  nume pe 
care � ecare adversar îl rostește astăzi cu res-
pect!

Național Sebiș este campiona de toamnă!
Lider absolut al Ligii a III-a!

Național Sebiș-campioană de toamnă!

Acum s-a așternut liniștea pes-
te vulcanicul nostru stadion, pa-
uza competițională � ind un bun 
prilej pentru stabilirea strategiei 
viitoare, pentru construirea pla-
nurilor pentru retur, pentru întă-
rirea echipei, totul cu un singur 
scop: atacarea promovorii! Echipa 

a arătat că se poate, baza sportivă 
este pregătită pentru retur, tribu-
nele așteaptă încă de pe acum stri-
gătul bucuriei victoriilor!

Așteptăm returul,pentru a ne re-
ântâlni cu atmosfera incendiară a 
partidelor de acasă! Sebișul fără 
fotbal parcă nu este el însuși!

Clasamentul Ligii a III-a,  Seria 4
1 NAŢIONAL SEBIŞ 12 9 3 0 21-4 30
2 Becicherecu Mic 12 8 4 0 36-9 28
3 UTAARAD 12 8 3 1 28-11 27
4 Millenium Giarmata 12 7 2 3 14-8 23
5 Vulturii Lugoj 12 6 2 4 7-9 20
6 ACSO Filiaşi 12 4 5 3 17-12 17
7 Pandurii II Târgu Jiu 12 5 2 5 15-16 17
8 FC Hunedoara 12 4 3 5 11-17 15 
9 CS Ineu 12 4 0 8 9-27 12
10 Minerul Mehedinţi 12 2 2 8 6-18 8
11 CS Minerul Motru 12 1 4 7 14-23 7
12 Ştiinţa Turceni 12 1 4 7 7-19 7
13 Municipal Craiova 12 0 4 8 8-20 4
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ÎN ATENȚIA CONTRIBUABILILOR RESTANȚIERI 
LA PLATA TAXELOR ȘI IMPOZITELOR LOCALE!

În cazul în care aveți restanțe la plata taxelor și impozitelor locale, vă rugăm 
să vă prezentați la Biroul Financiar – Contabil, Impozite și Taxe din cadrul 

primăriei Orașului Sebiș în vederea achitării lor până la sfârșitul anului, deo-
arece în caz contrar vor �  aplicate penalități și majorări la sumele pe care le 

aveți deja de plătit și vor �  demarate procedurile de executare silită. 
Aceasta este circulara legală pe care am primit-o 

și suntem obligați să o punem în aplicare.
Primăria Orașului Sebiș

Grupul de Acțiune Locală 
– GAL ”Valea Superioară a 

Crișului Alb” - ARAD
APEL DE SELECTIE

Data publicării: 28.11.2014
Numărul de referinţă al sesi-

unii cererii de proiecte: sesiunea 
nr.4/2014

Grupul de Acţiune Locală 
- GAL Valea Superioară a 
Crişului Alb - ARAD anunţă 
PRELUNGIREA APELULUI 
DE SELECŢIE din perioada 20 
octombrie-28 noiembrie 2014 
a sesiunii de primire a cererilor 
de proiecte pana Ia data de 12 
decembrie 2014, pentru sub- 
măsurile: 411.112 - „Instala-
rea tinerilor fermieri**, 411.121 
-Modernizarea exploatatiilor ag-
ricole „._

Fondurile disponibile pentru 
Măsura 411.112 - „Instalarea tin-

erilor fermieri” sunt de 416.000 
euro. Fondurile disponibile pen-
tru Măsura 411.121 - „Modern-
izarea exploatatiilor agricole” 
sunt de 6.537 euro.

Suma maximă ncrambursabilă 
(eligibilă) care poate fi  acordată 
pentru fi nanţarea unui proiect din 
cadrul Măsurii 411.112 este de 
40.000 Euro şi minimă de 12.000 
euro.

Suma maximă nerambursabilă 
(eligibilă) care poate fi  acordată 
pentru fi nanţarea unui proiect din 
cadrul Măsurii 411.121 este de 
6.537 Euro, iar suma minimă este 
de 5.000 Euro.

Depunerea proiectelor pentru 
sub-măsurile 411.112,411.121,se 
va face la sediul GAL „Valea 
Superioară a Crişului Alb” din 
comuna Bîrsa, localitatea Bîrsa, 
nr.359, in intervalul orar 10:00 - 
14:00.

Solicitantul de fi nanţare tre-

buie să îndeplinească cerinţele 
de conformitate şi eligibilitate 
menţionate în cadrul „GHIDU-
LUI SOLICITANTULUI” afer-
ent măsurii de fi nanţare în care se 
încadrează proiectul, disponibil la 
data lansării apelului de selecţie 
al proiectelor de către GAL pe 
site-ul www.arxlrp.ro.

Documentele justifi cative pe 
care trebuie să le depună solici-
tantul odată cu depunerea proiect-
ului, în conformitate cu cerinţele 
fi şei măsurii din PNDR şi cu 
Ghidului solicitantului în vigoare 
la momentul lansării apelului de 
selecţie, aferente măsurii respec-
tive se găsesc la sediul GAL şi/
sau pe site-ul www.apdrp.ro. Pen-
tru proiectele atipice de investiţii, 
documentele justifi cative se vor 
corela cu cele prevăzute pentru 
măsurile din PNDR cu investiţii 
similare.

Informaţii detaliate privind 

accesarea, selectarea şi derularea 
măsurilor prezentate din cadrul 
Planului de Dezvoltare Locala al 
teritoriului microrcgiunii „Valea 
Superioară a Crişului Alb” - (ce 
cuprinde unităţile administrativ-
teritoriale Almaş, Bârsa, Bu-
teni, Bocisg, Brazii, Chisindia, 
Criştioru de Jos, Dezna, Dieci, 
Gurahonţ, Hălmagiu, Hălmăgel, 
Pleşcuţa,Sebis, Vârfurile) sunt 
cuprinse în „PREZENTAREA 
MĂSURII” - publicate pe site-ul 
www.gal-vsc.ro.

Componenţa Comitetului de 
Selecţie al Proiectelor - 9 mem-
bri in Comitetul de selecţie, din 
care 5 membri fac parte din do-
meniul privat si 4 din domeniul 
public. Scrieţi-ne pe adresa co-
muna Bârsa, localitatea Bârsa, 
nr.359, www.pal-vsc.ro. pen-
tru a afl a cum puteţi obţine şi 
dumneavoastră fonduri ncram-
bursabile pentru dezvoltare rurală 
pe teritoriul GAL-ului.

Pentru informaţii suplimentare 
ne puteri contacta la sediul GAL 
sau la numerele de telefon 0357-
440930;0773-941963.

Vorbe din bătrâni - Decemvrie

Zodia țapului - 12 dec. - 7 ian.

A sosit vremea colindelor!

De se arată multe gâște sălbatice și iepurii se apropie de sat va �  iarnă grea. Decemvie, geros la început, 
ține gerul zece săptămâni. Moș Crăciun zăpădos prevestește an mănos. De va �  Crăciun ploios vor �  paștile 
friguroase. Indrea geros aduce an mănos. Ochii stăpânului îngrașă vitele.

Aduce femei chipeșe care umblă după găteli și petreceri. Au cusurul de a �  cam închipuite, măcar că nu 
vor să arate.
Bărbații sunt vrednici și umblă după măriri. Cred că alții ca dânșii nu mai sunt pe lume.

Aseară pe-nserate 
Fecioara Maria 

În Vifl aim cetate 
Călătorind sosea. 

Şi fi ind obosită 
Sălaş îşi caută, 

Şi-n Vifl aimul mare 
Nimenea n-o primea. 

Atunci Sfânta Fecioara 
Din Vifl aim ieşea, 

Şi-n câmp într-o poiată, 
Acolo s-aşeza. 

Şi între dobitoace 
Pe fanul cel uscat 

Născut-a Preacurata 
Un mare Împărat. 

Fiul începe-a plânge 
Maria-l mângâia 

O, nu plâge Iisuse 
Că tu cunoşti lumea 

Că lumea asta mare 
Prin tine s-a zidit 

Prin tine şi prin Tatăl 
Şi Dumnezeu cel Sfânt. 

S-aude glas spre seară, 
Al clopotelor cânt, 
Că vine, vine iară 

Iisus pe-acest pământ. 

El vine-n haina albă 
De îngeraşi purtat 

Să spele lumea-ntreagă 
De rău şi de păcat. 

De-atunci în orice casă 
S-aud colindători, 

Colinda lor duioasă } 
Răsună până-n zori }bïs

Anotimpul rece aduce cu 
sine, pe lângă schimbări 
climatice, o serie de situaţii 
care presupun şi necesitatea 
asigurării unor măsuri de 
reducere şi înlăturare a ris-
curilor de incendiu.

Aceste simple măsuri tre-
buie întreprinse după cum 
urmează:

• Verifi caţi sobele, cen-
tralele termice şi coşurile 
de evacuare a fumului şi 
gazelor � erbinţi, pentru a 
preveni eventualele inci-
dente cauzate de defecţiuni 
tehnice şi evitarea inhalării 
de fum şi gaze toxice;

• Utilizaţi mijloacele de 
încălzire fără defecţiuni 
sau improvizaţii pentru 
încălzirea locuinţelor;

• Nu suprasolicitaţi so-
bele, mijloacele de încălzire 
şi instalaţia electrică din 
locuinţa dumneavoastră sau 
de la locul de muncă;

• Economisiţi combustibi-
lul pentru încălzit, dacă este 
necesar, menţinănd tem-
peratura mai redusă decît 
în mod normal; închideţi 
temporar alimentarea cu 
căldură în anumite camere 
din locuinţa dumneavoastră;

• Amplasaţi mijloacele de 

încălzire departe de materi-
alele combustibile;

• Fiţi atenţi la ţurţurii 
formaţi deasupra trotuarelor 
pietonale;

• Protejaţi de ger per-
soanele în vîrstă, copiii, fe-
meile gravide şi pe cei cu 
probleme de sănătate din 
anturajul dumneavoastră;

• Atenţionaţi autorităţile 
locale cu privire la per-
soanele fără adăpost pe care 
le întîlniţi sau despre care 
aveţi cunoştinţă:

• Evitaţi pornirea la drum 
pe timp de viscol şi nin-
soare puternică; dacă totuşi 
deplasarea este necesară, 
informaţi-vă dacă pe tra-
seul ales nu sunt drumuri 
blocate;

• Asiguraţi-vă că siste-
mul de încălzire al auto-
turismului dumneavoastră 
funcţionează e� cient;

• Echipaţi-vă corespun-
zător autovehiculul pentru 
circulaţia în condiţii de iarnă 
(anvelope speci� ce sezonului 
rece, lanţuri antiderapante, 
lopată, săculeţ cu nisip);

• În cazul producerii unei 
situaţii de urgenţă apelaţi la 
serviciul de urgenţă 112

Măsuri preventive 
în perioada sezonului rece
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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

OBICEIURI ȘI CREDINŢE
Poporul român are multe obice-

iuri pe care le practică cu ocazia 
diferitelor evenimente din viată. 
De asemenea practica unele obi-
ceiuri cu ocazia unor sărbători. 
Nici locuitorii din Prunișor nu se 
lasă mai prejos.

OBICEIURI ȘI CREDINŢE 
LA NAȘTERE

Un eveniment fericit, mai ales 
într-o căsnicie tânără, este veni-
rea în lume a copiilor. Bucuria 
este cu mult mai mare când „co-
costârcul” aduce un moștenitor. 
Noul născut este îmbăiat de două 
ori pe zi cu apă adusă de la fântâ-
nă înainte de apusul soarelui. Apa 
de la baia de seară nu se aruncă 
afară până a doua zi. Scutecele si 
rufâria nou-născutului nu se lasă 
afară peste noapte, ca să nu cadă 
roua pe ele, ca să nu iasă bube pe 
corpul copilului,

În timp ce se face baie, nimeni 
nu părăsește încăperea „ca să nu 
piară laptele de Ia mamă si som-
nul de la copil.

Străinii care părăsesc locuinţa în 
timp ce copilul doarme trebuie să 
lase un semn (o scamă) deasupra 
leagănului^ „ca să nu ducă som-
nul copilului.” în casă, să stea pe 
scaun, „ca să șeadă somnul”.

Până la botez, mama nu are voie 
să stea cu spatele către micuţ și 
nici să-1 lase singur în casă. Bo-
tezul este sărbătorit cu mult fast. 
Când moașa și nașa* merg cu mi-
cuţul la biserică, pentru a �  bote-
zat, îi pun în perină bani, pâine si 
sare „pentru a avea parte de bel-
șug în viaţă”. în timp ce se o� cia-
ză botezul, mama, acasă, se înde-
letnicește cu ceea ce își dorește să 
facă micuţul în viaţă (citește, scrie, 
lucrează lucru de mână). După 
ce se întorc de la botez, se întin-
de masa, la care iau parte invitații. 
Cu această ocazie, toți mesenii 
cinstesc micuțul cu bani și obiecte 
de îmbrăcăminte. Nașa îl cinstește 
cu un costumaș și primește de la 
� nă prosoape cusute cu diferite 
modele, fețe demasă, cârpe, etc.

Cine face o vizită în casa în care 
este un nou născut, îl cinstește cu 
bani.* Botezul se o� ciază la bise-
rică ori acasă, prin șţropie cu apă 
de către preot. Sectanţii (penti-
costalii) își botează copiii când 
sunt mari, în râu, prin afundare, 
pentru a primi „dar de a vorbi în 
limbi” 

NUNTA
Nunta dă mai mult de lucru si 

de... vorbă. De obicei cele mai 
multe nunti se fac toamna si iar-
na (în câșlegi). In timpul veni se 
fac puţine nunţi, iar în posturi nu 
se fac deloc.

După ce părinţii băiatului și ai 
fetei au stat de vorbă, s-au înţe-
les asupra zestrei și a altor proble-
me ce interesează noua familie ce 
urmează să se întemeieze, se sta-
bilește data nuntii si condiţiile în 
care se va desfășura. 

Pregătirile pentru nuntă se încep 
cu câteva zile mai înainte. Atât la 
casa mirelui cât și Ia a miresei se 
coc „ţipoaiele” (pâinea).

Cu trei zile înainte se trimit în sat 
„chemătorii” să po� ească la nun-
tă neamurile, vecinii și cunoscu-
ţii. Chemătorii (de obicei doi bă-
ieţi) își prind la piept, de vestă sau 
de haină, de ambele părţi, pri-
me (panglici) de diferite culori, 
pe care le primesc de la fete mari. 
La capătul de sus, peste prime, se 
pune una albă, care e făcută ca un 
� uture. In pălărie sau căciulă își 
prind câte o � oare de lămâită pri-
mită de la mireasă. Au cate un bat 
în mână pe care împletesc pan-
glici pe o anumită porţiune. Un 
capăt al panglicilor rămâne liber 
și atârnă de băţ. Au câte un ulcior 
mic de pământ ars (olut) învelit, 
de la gât, într-o cârpă roșie. Peste 
cârpă se pune un șerveţel alb de 
net si apoi � re cu frunze de iederă 
ori son� u (foaia’n � r) și apoi salbe 
de bani vechi de argint. în olut au 
ţuica tare. Ca să nu treacă multă 
ţuică, se acoperă gura oluţului cu 
o foiţă de ceară, prin care se face 
un ori� ciu cu un cui* Deci bău-
tura din olut este mai mult sim-
bolică.

Când merg în alte sate, se duc 
pe cai împodobiţi cu macaturi și 
panglici de diferite culori.

După ce intră în casă, unul din-
tre chemători se adresează gazdei 
cu cuvintele:

„Pentru aceasta am intrat în casa 
dumneavoastră cu un cuvânt bun 
din partea tinerilor A și M care 
vă po� esc să luaţi parte la nunta 
lor, la un scaun de odihnă, la un 
pa&ar de beutură, la un prânz de 
mâncare, un ceas, două, până’n 
nouă, cât inima vă va lăsa.” închi-
nă apoi cu olutul. Alti chemători 
spun mai muite:

Noi suntem călători din răsărit. 
Până la dumneavostră am venit, 
în casă am intrat, Bineţe am dat,

Frumoasă mulţămită am căpă-
tat.

Noi am venit aici ca gosti Cu un 
cuvânt bun de la mirii noști. Care 
vă invită la nuntă. La un scaun de 
odihnă.

La un pahar de băutura, La 
un prânz de mâncare. Un 
ceas,două,până-n nouă.

De-o �  zece
Cu voie bună le-om petrece.
Noi vă-nchinăm
Cu-n oluţ de iederă lată
Să le � e drag la juni de-olaltă.
Noi mai avem si o păsăruţă
Mândruţă.
păsăruţă cucului
Ce cântă-n vârful nucului.
Ea cântă și ciripește
Si frumos vă mulţămește.
Cu trei � re de busuioc
Să aibă mirii noști noroc.
Că asta nu-i cale de călătorie,
Ci-i cale de căsătorie
Si nu se face fără oameni de 

omenie,
(cules de Hărdăut Pavel)

În ajunul nunţii se pune un steag 
la casa mirelui. Acesta se face din-
tr-o măsăriţă albi cu ciucuri. Pes-
te ea se pune o cârpă roșie pe care 
se � xează � ori albe. Pe coada stea-
gului, cât e măsăriţă, se pune ie-
deră și � ori.

De obicei, căsătoria civilă se o� -
ciază la primărie, în ziua de sâm-
bătă de către o� ţerul stării civile. 
Aici participă cumetrii și câţiva 
invitaţi. După aceasta, tinerii se 
întorc la casele părintești.

Duminică dimineaţa, cei che-
maţi se duc la casa mirelui sau a 
miresei. La casa mirelui se alcătu-
iește alaiul care va pleca după mi-
reasă. în frunte merge stegarul cu 
steagul. Urmează cei doi chemă-
tori. După ei merge diavorul cu 
mirele. Urmează nașii si apoi re-
stul convoiului. Mirele poartă o 
� oare de lămâiţă la pălărie și una 
la butonieră. Diavorul are două 
ștergare lungi puse pe umeri, în-
crucișate pe piept și legate la sold.

Până la casa miresii cântă muzi-
ca, stegarul joacă în tactul muzi-
cii făcând diferite mișcări cu stea-
gul. Chemătorii, ţinindu-se de 
umeri, joacă înconjurând alaiul. 
Unii cântă, alţii „descântă,. Feme-
ile ţin’într-o mână o feleagă cusu-
tă cu � ori, iar în cealaltă sticle cu 
băutură. Flutură feleaga deasupra 
capului, descântă și uiesc:

Alduiești tinerii noști,
Că-s de cinste si frumoși!...
Uiuiu, iu, iu!

Când alaiul ajunge la poarta mi-
resei este oprit de nuntașii aceste-
ia în frunte cu diavorul ei. Acesta 
întreabă: Ce umblați, ce căutați?

Diavorul mirelui răspunde: Noi 
suntem niște vânători și toți sunte 
cu soți, dar  mai avem și un păun 
care își caută păuniță

Păunul nostru are o pună din 
coada păuniţei și am venit pe 
unm ei până nici. Păunul nostru o 
poate recunoaște ușor după pana 
ce-i lipsește, Alţii spun: ,Noi sun-
tem niște vânători domnești. Am 
fost la vânătoare. Am văzut o că-
prioară oare a fugit și s-a ascuns 
la case aceasta. Am venit s-o că-
utam.

După ce răspund la întrebări, in-
tră în casă și se așază la masă. Mi-
rele, nașii cu diavorul trec după 
masă (la fereastră) pentru a �  cu 
tata spre ușă. Diavorul cere să i se 
aducă mireasa. Diavorul miresei 
prezintă pe rând câteva femei bă-
trâne, îmbrăcate cu haine ponosi-
te, cu cunună de buruieni ori de 
pene de gâscă pe cap, cu pipă în 
guri și cu furcă de tors în brâu. 
După multe hohote de râs și vor-
be de duh, este adusă mireasa îm-
brăcată cu rochie albă de mătasă, 
cu voal și cunună de lămâiţă.

Mireasa trece peste masă. Mire-
le o sprijină să treacă, o sărută și-i 
face loc la stingă sa. Se cinstesc cu 
băuturi și mănâncă ceva prăjituri.

Se pregătesc de plecare la biseri-
că. înainte de plecare, mireasa în-
semnă, și diavorul ei cu două șter-
gare lungi, anume făcute. Le pune 
pe umeri, le încrucișează pe piept 
si le înnoadă la șold.

După aceea, diavorul cere ierta-
re de la părinţi.în numele miresei. 
Apoi bărbaţii cântă în cor:

Bate ceasu, bate unu 
Eu mă duc să mă cunun. 

Ai nam și dainam fecioara. 
Bate ceasu, bate doi 

Eu merg, mamă, de la voi. 
Bate ceasu, bate tri 

Eu mă duc, maică, de-aci 
Bate ceasu, bate patru 

Eu plec, maică, cu bărbaţii, 
Bate ceasu, bate cinci 

Eu mă duc,maică,de-aici. 
Bate ceasu, bate șase 

Eu plec, maică, de acasă. 
Bate ceasu, bate șapte 

Eu mă duc, maică, departe.
 Bate ceasu, bate opt 

Eu mă duc, maică, cum pot 
Bate ceasu, bate nouă 

Io-s, maică, mireasă nouă. 
Bate ceasu, bate zece 

Hai, maică, și mă petrece!
(... continuare în numărul viitor al ziarului)
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Apropierea sărbătorilor de iar-
nă a adus nerăbdare printre co-
piii de la grădinițele din Sebiș, în 
așteptarea darurilor mult dorite. 

Toți copiii ne-au mărturisit că 
au fost cuminți pe tot parcur-
sul anului, astfel că au așteptat cu 
nerăbdare cadourile pe care Moș 
Nicolae și Moș Crăciun le vor 
aduce. Au ghetuțele pregătite și își 
doresc tot felul de cadouri.

Noi vă prezentăm dorințele celor 
mici, pentru amintirile viitoare, 
dar și pentru că sărbătorile de 
iarnă reprezintă un moment apar-
te în frumoșii ani ai copilăriei.
Iată ce ar dori copiii de la grupa mijlocie a Grădiniței PN Sebiș, să găsească sub bradul de Crăciun: BABAL ZSOLT EDUARD –BRĂDUȚ DE 

JUCĂRIE, BEZNEA LUCAS CRISTIAN –AVION DE JUCĂRIE, BRAȘAI DUMITRU RĂZVAN-ROBOT, CÎRPACI ADREI -MAȘINĂ , 
CORNEA IONUȚ -MAȘINĂ CU TELECOMANDĂ, CRISTEA DARIUS- MAȘINUȚĂ CU TELECOMANDĂ, GHINGA POP DAIANA-
PĂPUȘĂ, GROZA HADASA – BALERINĂ, INDREICA LORENA – PĂPUȘĂ, KOVACSINSZKI IOANA MIRELA –PĂPUȘĂ BAR-
BIE, LUCACI ELISEI ANDREI – O PUȘCĂ, MECEA MARCO SENASTIAN- ROBOT CU TELECOMANDĂ, MOȘ RIANA ANDREEA 
– PĂPUȘĂ, PĂUN MOISĂ BEIAMIN – SABIE, POP SARA MARIA- PĂPUȘĂ, PURICEL AURORA DEVORA- DOCTORIȚĂ DE 
JUCĂRIE, SERAC ALEXANDRU VLAD – PUȘCĂ, ȘANDRU RĂZVA IOAN – ROBOT, TOMOIOAGĂ –SZMECSICAȘ ANA- MARIA 
– PĂPUȘĂ BARBIE.

Iată ce ar dori copiii de la grupa mare a 
Grădiniței PN Sebiș, să găsească sub bradul de 
Crăciun: ANCUȚA TEODORA- O PĂPUȘICĂ, 
BARADA ANDREI – UN COSTUM DE 
MASCAȚI, BORTIȘ ISABELA- ROZA PO-
NEIUL CARESPUNE POVESTI, GLIGOR 
DAMIAN - ROBOT CU TELECOMADA, IR-
IMIE ALEX- MONOPOLI JUNIOR, MANCI 
RĂZVAN-MAȘINĂ CU TELECOMANDĂ, 
POSA DIANA – SET CREIOANE COLOR-
ATE CU GEANTA, ROTAR ALEX- MAȘINĂ 
CU TELECOMANDĂ, ROTARU NICOLETA- 
SET PĂPUȘI BARBIE, ȘELARU DENISA – O 
BUCĂTĂRIE DE JUCĂRIE, ȘODINCA RAUL 
–MAȘINĂ DE POLIȚIE CU TELECOMANDĂ, 
ȘODINCA DAVID – MAȘINĂ DE POMP-
IERI CU TELECOMANDĂ, TOADER AN-
DREAS- JEEP CU TELECOMANDĂ, VESA 
ANISIA- PĂPUȘĂ SIRENĂ, ZOPOTA RA-
MONA- LOC DE JOACĂ, ANGHEL BOG-
DAN- PONEI COLORAT, ANGHELOVA 
DANIELA- PĂPUȘĂ, BALOGHI MARIA- 
PĂPUȘĂ

Copiii de la grădiniță așteaptă cadourile de sărbători!

Potrivit tradiţiei, Sfântul Nico-
lae s-a născut în secolul IV, în 
provincia Lichia, orașul Patara 
(Turcia). Părinţii au fost oameni 
înstăriţi, dar şi foarte credincioşi. 
Şi-au dorit mult un copil. Şi 
Dumnezeu le-a dăruit unul, a 
fost singurul. Unul milos, foarte 
înţelept şi extrem de curajos. 
A învăţat viaţa duhovnicească 
de la unchiul său, Nicolae, epis-
copul Patarelor. Rămas orfan 
devreme, Sfântul Nicolae şi-a 
împărţit averea moştenită fără 
să păstreze nimic.
S-a gândit apoi să-şi petreacă 
viaţa în tăcere şi singurătate, 
însă vestea lui Dumnezeu a fost 
alta: „În mijlocul poporului să-

ţi săvârşeşti nevoinţa ta, dacă 
voieşti să � i încununat de Mine”. 
Înălţat Arhiepiscop al Mire-
lor Lichiei, Sfântul s-a dovedit 
un bun păstor al turmei sale. 
Este părintele bun şi înţelept 
care dăruieşte lumină şi har 
credincioşilor, este ocrotitor al 
copiilor şi apărător al credinţei 
ortodoxe.
În vremea prigoanelor lui 
Diocleţian împotriva creştinilor, 
Sfântul a fost aruncat în 
temniţă, însă şi de acolo îi vor-
bea poporului despre Legea 
lui Dumnezeu. A fost eliberat 
după urcarea pe tron a Sfântu-
lui Constantin. Potrivit tradiţiei, 
Nicolae a fost unul dintre S� nţii 

Părinţi participanţi la Sinodul de 
la Niceea.
Sfântul Nicolae a apărat drep-
tatea printre oameni şi a mântu-
it de la condamnare trei bărbaţi. 
A fost considerat sfânt de popor 
chiar din timpul vieţii. Oamenii îl 
chemau având credinţa că neca-
zurile lor vor �  mântuite. Două 
dintre minunile sale au marcat 
profund conştiiţa creştinilor şi 
stau la baza convingerii că Moş 
Nicolae aduce daruri în noaptea 
de 5 spre 6 decembrie.
Se spune că o familie săracă avea 
trei fete. Şi, atunci când acestea 
au crescut, părinţii s-au gândit 
că o viaţă „uşoară” ar �  soluţia 
la sărăcia în care trăiau. Sfântul 

Nicolae a avut însă un alt plan 
cu ele şi le-a salvat su� etele, pe 
rând, punându-le la fereastră 
câte o pungă cu bani.
Se mai povesteşte că Sfântul 
ar �  salvat de la naufragiu, prin 
rugăciune, niște marinari, iar 
de atunci aceştia îl cinstesc şi îl 
consideră ocrotitorul lor. Popu-
laritatea sa a crescut atât de mult 
încât în Rusia aproape toate 
bisericile au colţ de rugăciune 
închinat Sfântului Nicolae. 
După o viaţă aspră, dar plină de 
credinţă a trecut la viaţă veşnică 
pe 6 decembrie 343, iar din 
anul 1087, moaştele sale sunt 
păstrate la o biserică din Bari, în 
sudul Italiei.

Sfântul Nicolae, ocrotitorul copiilor

Grădinița PN Sebiș, grupa mijlocie 
Prof. înv. preșcolar GLIGOR MIRELA AURICA

Grădinița PN Sebiș, grupa mare
Prof. înv. preșcolar GOMOI LIDIA
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CMYK

Iarna se apropie cu paşi repezi şi în curând zăpada poate să-și facă 
apariția, de aceea, dorim să reamintim tututuror cetăţenilor şi operato-
rilor economici, că sarcina îndepărtării gheţii şi zăpezii de pe trotuarele 
şi parcările din jurul imobilelor unde îşi au domiciliul sau îşi desfăşoară 
activitatea, le revine proprietarilor/locatarilor,  potrivit Ordonanţei de 
Guvern nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, 
art. 9, lit f, precum şi potrivit prevederilor hotărârii Consiliului Local, 
privind buna gospodărire a orașului.

Nesocotirea acestor sarcini va atrage după sine aplicarea unor 
sancţiuni contravenţionale, respectiv amenzi, potrivit actelor norma-
tive în vigoare.

De asemenea, vă recomandă să veri� caţi şi să curaţaţi coşurile şi bur-
lanele de fum, înainte de utilizarea acestora pe perioada iernii.

Vă mulţumim pentru înţelegere,
Primăria Sebiș

În atenţia persoanelor fi zice şi juridice din Sebiș

Una dintre lucrările implemen-
tate recent este cea de reabilitare a 
străzii Republicii. În acest sen s-au 
executat lucrări de asfaltare a stră-
zii, lucrări necesare și care au fost 
� nalizate luna trecută.

De asemenea, s-au întreprins o 
serie de lucrări de realizare a mar-
cajelor trecerilor pietonale de pe 
străzile Căprioarei, Deltei, Izvoru-
lui, Stejarului, toate acestea � ind 
străzi asfalte anul acesta.

Lucrări la infrastructura orașului

Apropierea sărbătorilor se face 
simțită din plin în oraș, în acest 
sens � ind începute și lucrările de 
amenajare a Sebișului pentru pri-
mirea cu bucurie a sărbătorilor, 
pentru intrarea în atmosfera spe-

ci� că Crăciunului.
S-a trecut la pavoazarea orașului, 

prin montarea beculețelor de săr-
bătoare, a � gurinelor de Crăciun, 
respectiv prin pregătirea Sebișului 
pentru întâmpinarea Crăciunului!

Ne pregătim de sărbătorile de iarnă!

Bradul de Crăciun din fața Palatului 
Administrativ a fost amplasat și decorat, 
iar luminile multicolore ale beculețelor 
specifice sărbătorilor iernii dau deja o 
notă aparte centrului Sebișului.

Atmosfera de sărbătoare a 
Crăciunului a pus stăpânire pe 
oraș! O atmosferă a bucuriei, cum 
doar în această perioadă a anului o 
întâlnim!

Intrarea în sezonul rece nu a împiedicat administrația loca-
lă să deruleze continue linvestițiile de modernizare a orașului, 
luna noiembrie și decembrie a acestui an � ind două luni în 
care am putut vedea în oraș o serie de lucrări în desfășurare.

Este de apreciat că nu se pierde nici o zi fără a se munci pen-
tru modernizarea Sebișului, ceea ce ne arată că plani� carea 
anuală de astfel de investiții pe care a gândit-o administrația 
orașului dă roade, se văd lucrări constante, se observă mereu 
rezultate pozitive.

Sebișul, mereu în schimbare!

Anul curent a constituit anul 
cu cele mai mari investiții re-
alizate în spitalele orașului. 
Atât la Prăjești cât și la Sebiș, 
spitalele au intrat într-un am-
plu program de reabilitare și 
modernizare. Și în aceste două 

luni s-au derulat lucrări de re-
novare a interiorului spitalului 
orășenesc, lucrările la exteri-
orul clădirii fiind finalizate, 
reușindu-se atât izolarea ter-
mică, cât și tencuirea și zugră-
virea instituției.

Se continuă modernizarea 
Spitalului Orășenesc

A sosit vremea colindelor!
1. O ce veste minunată 
De la Vifl eem se-arată 

Cerul strălucea 
Îngerii veneau 

Pe-o rază curată. 

2. Căci la Vifl eem Maria 
Săvârşind călătoria 
Într-un mic locaş 
Lângă-acel oraş 
S-a născut Mesia 

3. Păstorii cum auziră 
Spre locaşul sfânt porniră 

Unde au afl at 
Prunc prea luminat 

Şi îl prea măriră 

4. E Iisus pastroul mare 
Turmă ca El nimeni n-are 

Noi îl lăudăm 
Şi ne închinăm 

Cu credinţă tare. 

5. Bucuraţi-vă cu toţii 
Că s-a stins puterea Morţii 

Astăzi s-a născut 
Cel făr de-nceput 

Cum au spus prorocii. 

6. În colibă păstorească 
Vruta Domnul să se nască 

Fiul său cel sfânt 
Nouă pe pământ 
Să ne mântuiască
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