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Sfânta Sărbătoare a Paștilor re-
prezintă pentru � ecare bun creștin 
o sărbătoare a biruinței asupra 
morții, asupra suferințelor, o săr-
bătoare a iubirii și iertării, o zi 
în care toți trebuie să � m animați 
de sentimentul bucuriei Învierii 
Mântuitorului Iisus Hristos.

Un sentiment unic, pe care-l tră-
rim o dată în an, de Paști.

Trăim într-o lume în care totul se 
succede cu repeziciune, iar oame-
nii parcă nu mai au timp pentru 
ei. Nu mai au timp să se bucure 
de lucrurile importante pentru 
liniștea su� etească a � ecăruia, se 
gândesc doar la grijile cotidiene 
materiale, uitând că cea mai de 
preț bucurie este cea lăuntrică, su-
� etească! 

Este dureros când vedem cum 
prezentul pe care-l trăim aduce în 
inimile multora sentimente de ego-
ism, de dușmănie, de ranchiună, 
sentimente care odinioară nu le 
prea întâlneai, sau erau izolate.Ne 
este dat deseori să auzim a� rma-
ţia: “Lumea e rea” sau mai nuan-
ţat: “Oamenii s-au făcut mai răi”, 
expresie care lasă să se înţeleagă 
că odată oamenii au fost totuși 
mai buni.  Erau vremuri demult 
trecute, când satele românești erau 
pline mai ales cu oameni buni, pri-
mitori, calzi, oameni harnici care 
știau ce înseamnă trăirile sincere 
creștine, care munceau de zor, dar 
nu se plângeau, care se ajutau unii 

pe alții, nu se dușmăneau, care în 
ciuda greutăților știau să se bu-
cure din plin de marile sărbători 
creștine, care trăiau luând cu mare 
aminte la învățăturile biblice.

În aceste zile,vedem cu toții însă, 
cum mulți oameni trăiesc cu în-
dârjire în su� et, luptând secundă 
cu secundă pentru înstărire mate-
rială, uitîând să se bucure de clipe-
le frumoase de viață ale prezentu-
lui, gândindu-se doar la ce să mai 
facă mâine sau poimâine. Grijile îi  
fac pe mulți mai încruntaţi, lupta 
pentru traiul zilnic- mai îndârjiţi. 
Mulți au ajuns să se urască între 
ei: săracii cu bogaţii, un partid po-
litic cu altul, bugetarii cu particu-
larii, au apărut reclamațiile între 
oameni, etc.

La toate acestea pot exista expli-
caţii. Ce e de neînţeles, deși unii 
merg la Biserică, e că se ceartă 
cu părinţii, cu rudele sau cu veci-
nii și păstrează ranchiuna ani de 
zile, chiar dacă atunci când spun 
“Tatăl nostru” cerem “… și ne iar-
tă nouă păcatele noastre, precum 
iertăm și noi greșiţilor noști…”

E drept că pace între toţi oamenii 
nu va �  niciodată, dar încercați 
măcar acum, înaintea Paștilor, să 
lăsați grijile cotidiene deoparte, 
bucurați-vă, căci suntem în apro-
pierea S� ntei Sărbători de Paști și 
noi, cu toții, să încercăm măcar 
acum, să � m mai iertători și mai 
buni.

Este un bun prilej să luăm amin-
te la porunca Mântuitorului care 
ne îndeamnă: “Iubește pe aproape-
le tău ca pe tine însuţi”.

Alături de acest îndemn vă do-
resc și eu “Sărbători fericite!”, să-
nătate, iar minunea Învierii să vă 
aducă în su� et împăcare, armo-
nie, iertare și iubire.

Hristos a Înviat!
Primar Feieș Gheorghe

Sărbătoare de Paști 
plină de bucurie!

Fie ca Praznicul Învierii Mântuitorului nostru 
Iisus Hristos să vă aducă lumină în suflete, 

bucurii și speranță de mai bine. 
Vă dorim sărbători fericite alături de familie.

 Hristos a Înviat!
Primar, viceprimar, Consiliul Local!

HRISTOS A ÎNVIAT!

„In vremea aceea,după ce a tre-
cut sâmbăta, când se lumina de 
ziua cea dintîi a săptămânii, au 
venit să vadă mormântul Maria 
Magdalena și cealaltă Marie. Și 
iată s-a făcut cutremur mare, 
căci îngerul Domnului, pogo-
rându-se din cer și venind, a 
prăvălit piatra de la ușă și a stat 
deasupra ei. Și înfăţișarea lui era 
luminoasă și îmbrăcămintea lui 
albă ca zăpada. De frica lui s-au 
cutremurat cei care păzeau și 
s-au făcut ca niște  morţi. Dar în-
gerul, vorbind femeilor, a zis: nu 
vă temeţi voi, căci știu că pe Iisus 
cel răstignit căutaţi. Nu este aici, 
căci S-a sculat precum a spus.
Veniţi de vedeţi locul, unde a ză-
cut Domnul. Duceţi-vă degrab 
și spuneţi ucenicilor Săi că S-a 

sculat din morţi și va merge mai 
înainte de voi în Galileea; acolo 
Îl veţi vede. Iata, am spus vouă. 
Iar ele au plecat în grabă de la 
mormânt și cu frică și bucurie 
mare au alergat să vestească pe 
ucenicii Săi.

Dar cum mergeau ele să ves-
tească pe ucenici, iată Iisus le-a 
întâmpinat și le-a zis: bucura-
ţi-vă! Iar ele, apropiindu-se, au 
cuprins picioarele Lui și I s-au 
închinat. Atunci Iisus le-a zis: 
nu vă temeţi. Mergeţi și spuneţi 
fraţilor Mei să meargă în Galile-
ea și acolo Mă vor vedea. Iar pe 
când se duceau ele, iată unii din-
tre păzitori, venind în oraș, au 
spus căpeteniilor preoţilor toate 
cele ce s-au întâmplat. Atunci 
ei, adunându-se împreună cu 
bătrânii și ţinând sfat, au dat 
bani mulţi ostașilor și le-au zis: 
spuneti că ucenicii Lui,venind 
noaptea, L-au furat pe când noi 
dormeam. Dacă însă se va auzi 
la dregător, noi îl vom potoli, și 
pe voi vă vom face fără grijă. Iar 
ei luând banii, au făcut cum i-au 
învăţat; și s-a răspândit vorba 
aceasta intre iudei până în ziua 
de astăzi.” Matei, XXVIII, 1 – 
16. >>> pag. 8

Primar 
Feieș Gheorghe
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INTEGRITATEA 
 AER PROASPĂT DE PRIMAVARĂ

Ferice de cei � amânzi și însetați după 
neprihanire… Mat.5:6

Introducere: Oamenii sunt � amânzi 
după: putere, bani și po� e…(1Ioan 
2:16 – căci tot ce este în lume: po� a � rii 
pământești, po� a ochilor și lăudăroșenia 
vieții, nu este de la Tatăl ci din lume.)

 Neprihănire = dreptate = Integritatea. 
Integritatea este însușirea de a �  complet, 
întreg

Ex: Pe un formular de concurs pentru 
obținerea unui post, una din întrebări era: 
”Ați suferit vre-o condamnare?”. Candida-
tul a scris:”NU” în această rubrică. Urmă-
toarea întrebare –”De ce?” – era legată de 
prima. Fără să-și dea seama că nu trebuia 
să dea nici un răspuns, ”cinstitul” și destul 
de naivul candidat a scris:”Cred că din ca-
uză că nu am fost prins”.

Ex: Președintele unei companii își 
anunță consiliul de administrație: Dom-
nilor, anul acesta asul nostru din mâ-
necă este cinstea”. Dintr-un colț al me-
sei de conferințe, un vicepreședinte 
murmura:”Excepțional”. De cealaltă latu-
ră a mesei, un alt vicepreședinte mormăie: 
”Dar atât de riscant!”.

Biserica, academia, arena sportivă, spita-
lele sau fabricile au fost puternic încercate 
de tot felul de scandaluri… Motivul? Oa-
meni � amânzi după cu totul altceva decât 
neprihănirea, dreptatea, integritatea…

Dureroasa � lozo� e de viață care ne 
călăuzește cultura se bazează pe o men-
talitate materialistă, de consum… nevo-
ile momentului sunt mai intense decât 
luarea în considerare a valorilor care au 
semni� cație eternă!!!

O persoană este integră atunci stabilește 
un sistem de valori conform căruia își ju-

decă întreaga viață
”Calea cea mai sigură către măreție 

este să � m în realitate ceea ce suntem în 
aparență” – Socrate

1.Integritatea clădește încredere – Ma-
tei 5:20

a.Stan dardul integrității este privind în 
sus nu în jos (20)

b.Motivația de a �  integru este Împărăția 
cerurilor (21-37)

c.Prețul de a �  integru este suprem 
(38-48)

2.Integritatea dă naștere unei reputații 
solide, nu numai unei imagini –Matei. 6:1

Imaginea este ceea ce oamenii cred des-
pre noi că suntem, integritatea este ceea ce 
suntem cu adevărat 

Cu toții cunoaștem oameni care s-au 
dovedit a �  altfel decât păreau la început. 
Din păcate, mulți din cei care s-au străduit 
mai mult să-și creeze o imagine exterioară 
decât o integritate interioară nu înțeleg de 
ce se prăbușesc brusc. Chiar și prietenii 
sau familia care credeau că-i cunosc sunt 
surprinși.

Ex: În China antică, poporul dorea să � e 
apărat împotriva hoardelor barbare care 
venea dinspre nord, așa că au construit 
Marele Zid. Era atât de înalt, încât nimeni 
nu putea să sară peste el, atât de gros în-

chât nimic nu putea să-l doboare. Liniștiți 
s-au așezat să-și savureze siguranța. În 
primul secol de existență a zidului, China 
a fost invadată de 3 ori. Nici măcar odată 
hoardele barbare nu au trebuit să dărâme 
zidul sau să-l escaladeze. De � ecare dată 
au mituit un paznic și au intrat direct pe 
poartă. Chinezii au fost atât de ocupați să 
ridice ziduri grele de piatră încât uitaseră 
să-i învețe integritatea pe copiii lor.

Viața este ca o menghină. Câteodată ne 
strânge. În acele momente de presiune 
va ieși la suprafață tot ceea ce zace latent 
în interior. Nu putem să dăm ceea ce nu 
avem. Hristos ți-a dat viața pentru păcate-
le noastre! Singura viață integră! Imaginea 
promite mult, dar produce puțin. Integri-
tatea nu dezamăgește niciodată!!!

3.Integritatea: să experimentez eu întâi, 
înainte de a le cere altora – Matei 6:33

a.Trebuie căutată
b.Devine prioritate
Concluzie: Billy Graham spunea că ”In-

tegritatea este liantul care face din viața 
noastră un întreg.Dacă ne pierdem averea, 
nu am pierdut nimic; dacă ne pierdem să-
nătatea, am pierdut ceva; dacă ne pierdem 
tăria de caracter, am pierdut totul”

Poezie:  La fel ca-n vremuri de demult 
/ Noi singuri hotărâm ce preț avem /Cu 

treizeci de arginți Iuda pe sine s-a vândut, 
/ Nu pe Isus din Betleem!

NUMERE DE TELEFON UTILE in caz 
de URGENTA.

1. Cand esti in suferinta... apeleaza la 
IOAN 14; 

2. Cand oamenii te dezamagesc... ape-
leaza la IOAN 15; 

3. Cand ai pacatuit... apeleaza PSAL-
MUL 51; 

4. Cand te ingrijoreaza ceva... apeleaza la 
MATEI 6:19-34; 

5. Cand esti in pericol... apeleaza PSAL-
MUL 91; 

6. Cand DUMNEZEU pare foarte de-
parte... apeleaza PSALMUL 139; 

7. Cand credinta ta trebuie in� acarata... 
apeleaza la EVREI 11; 

8. Cand esti singur si ti-e frica... apeleaza 
PSALMUL 22; 

9. Cand devii amar si critic... apeleaza la 
1 CORINTENI 13; 

10. Cand vrei sa a� i secretul fericirii... 
apeleaza la COLOSENI 3:12-17; 

11. Cand vrei sa intelegi crestinismul... 
apeleaza la 2 CORINTENI 5:15-19;

(Rauca Lucian-pastor Biserica 
Baptista Sfanta Treime - Sebis)

La Biserica Baptistă Sfânta Treime din Sebiș
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La Biserica Baptistă Sfânta Treime din Sebiș

Ma numesc Rauca Lucian si sunt 
pastor al Bisericii Crestine Baptiste 
Sfanta Treime din Sebis  din anul 
2013. In cele ce urmeaza, as dori 
sa adresez tuturor cititorilor cateva 
caracteristici a credintei baptiste, 
credinta care are o vechime de peste 
100 de ani pe aceste meleaguri

In ce consta speci� cul credintei 
crestine baptiste?

In esenta convingerilor baptisti-
lor isi trag seva din crestinismul is-
toric, cu ajustarile pe care le-a adus 
Reforma. Cu toate ca au fost in-
� uentati de curente teologice con-
temporane, baptistii si-au facut un 
titilu de cinste din a se numi “popor 
al cartii”, adoptind astfel Scriptura 
drept unica si absoluta sursa de 
autoritate in crez si practica. Un al 
doilea principiu preluat de la Re-
formatori este “preotia universala 
a credinciosilor”, supranumit si “re-
sponsabilitatea individuala inaintea 
lui Dumnezeu.” 

Libertatea su� etului
Noi credem in preotia universala a 

tuturor credinciosilor, in libertatea 
si responsabilitatea oricarui om de 
a sta direct in fata lui Dumnezeu, 
fara impunerea unui anumit crez si 
fara interpunerea vreunui cleric sau 
guvern.

Libertatea Bibliei
Noi credem in autoritatea S� n-

telor Scripturi. Credem ca Biblia, 
sub directa autoritate a Domnu-
lui Isus Christos, este esentiala in 
viata � ecarui credincios si in viata 
Bisericii. Sustinem libertatea � eca-
rui crestin de a interpreta si aplica 
Biblia dupa calauzirea personala pe 
care o primeste din partea Duhului 
S� nt.

Libertatea bisericii
Noi credem in autonomia bisericii 

locale. Credem ca bisericile bap-
tiste sunt libere, sub autoritatea 
Domnului Isus Christos, sa hotar-
asca cine poate �  primit in Biserica 
si cine sa � e cei care o conduc, sa 
hotarasca formele de inchinaciune 
si metodele de lucru, sa ordineze pe 
aceia pe care-i crede inzestrati de 
Duhul S� nt cu daruri pentru slujire 
si sa decida cind si cu cine sa cola-
boreze in activitatea largita a trupu-
lui spiritual al Bisericii lui Christos.

Libertatea religioasa
Noi credem in libertatea religioa-

sa, libertatea pentru religie si in lib-
ertatea fata de religie. Orice om este 
liber sa imbratiseze si sa practice o 
anumita religie sau sa refuze orice 
forma de credinta religioasa. 

Daca ar �  sa descriem printr-un 
acrostic practicile speci� ce cresti-
nilor baptisti acestea ar arata astfel:

B - botezul credintei personale
A - autonomia Bisericii locale 
P - preotia universala a credin-

ciosilor
T - transformarea vietii prin s� n-

tirea Duhului Sfant
I - inspiratia literala a Bibliei
S - separarea totala a Bisericii de 

Stat
T - trimiterea Evangheliei pina la 

marginile lumii
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Elevi Merituoși din Sebiș
Numeroși elevi din Sebiș au făcut 

cinste și anul acesta orașului obținând 
rezultate bune la diferite concursuri 
și olimpiade școlare la care au partici-
pat. Rodul muncii de peste an, atât al 
lor cât și al profesorilor, s-a văzut în 
notele obținute la aceste competiții. 
Sperăm ca, de la an la an, rezultatele 
lor să � e tot mai bune și bineînțeles 

să existe cât mai mulți participanți 
la olimpiade sau la alte concursuri 
interșcolare. În cele ce urmează vă 
prezentăm elevii care au participat la 
olimpiadele și concursurile școlare.

Dorim să felicităm toți elevii care au 
participat la olimpiadele și concur-
surile școlare din acest an și le dorim 
mult succes în continuare!

Borlea  Alexandru cls a X –a B  Mentiune 
Negrut Matei cls a VII –a B premiul 3

Vesa  Vlad cls a X –a B  Mentiune
Olimpiada de Biologie – profesor  Ilies Cristina

Echipele de Handbal și Oină băieți 
alături de prof. Geta Gudiu

Toader  Brihana  cls a IV – a  mentiune 
Duma  Patricia cls a IV –a mentiune 

Olimpiada de Educație Civica 
profesor   Bocu Ioan

Jidoi   David  Catalin 
– cls a VI –a A premiul 3 

– profesor  Deliman Leontin
Olimpiada de Educație 

Tehnologică

Negrut  Matei   cls a VII –a  
Brihan  Maria  cls VI –a

Mentiune
Olimpiada de Limba Engleză

Borlea  Alexandru  cls a X –a   
premiul  3 – 

profesor   Susan  Maria
Olimpiada de Limba Germană

Iacob David –cls a VI –a B 
Mentiune –

profesor   Romulus  Barbatei
Olimpiada de Fizică

Pop  Maria cls. a X-a A- premiul 3, Păiușan Bogdan  cls. a X-a A- mențiune,
 Zbârcea  Răzvan cls. a IX-a A- mențiune, Covaciu Ben Eduard  cls. a IX-a A- mențiune

Olimpiada de Limba Latină

Cimil Sergiu – cls a IX –a B Premiul 3
Rosu Dragan Denis  - cls a X –a B  Mentiune

Lulusa  Carmen – cls a VI –a B Mentiune
Olimpiada de Religie - profesor Dragos  Violeta

Negrut Matei – cls a VII–a B 
Mentiune – 

profesor  Vesa Ramona
Olimpiada de Fizică

Mercea  Otniel  -cls a XII–a C  
premiul 2 – 

profesor – Maris Ramona
Olimpiada de Informatică

Suba Dalia cls a VIII –a  
premiul 2 

 profesor Turnea  Marius
Suba  Cristina  cls a V –a  

premiul 2  
profesor  Zgârcea Silviu

Carla Maris –cls a X–a  locul 2
Olimpiada Națională 

de Dezbateri
profesor  Zgârcea Silviu

Sidor Geanina cls a X –a A  Locul 4 
Feier Ruben cls a XII-a   

Mentiune  Cross
prof. Geta Gudiu

Sebiș  – fi le de istorie Spicuiri din monografi a satului Prunișor 
scrisă de prof. Vasile Brăiloiu

SITUAŢIA ECONOMICĂ A 
LOCUITORILOR ÎNTRE ANII 

1920-1940
În primii ani după unirea cu pa-

tria mamă, greutăţile suportate de 
populaţie erau o continuare a celor 
anterioare. Distrugerile săvârșite 
în timpul războiului erau mari și 
multe nu se mai puteau recupera. 
Din Prunișor au căzut pe câmpul 
de luptă 26 dfe bărbaţi susţinători 
de familii. Aproape la a doua sau 
la a treia casă războiul adusese jale 

si suferinţă. In acești primi ani, 
erau în sat 43 văduve de război și 
de alte natură, care conduceau tre-
burile gospodărești. Ele se îngrijau 
de muncile agricole, de aprovizio-
narea gospodăriilor cu cele nece-
sare traiului, cu plata impozitelor 
și altele. Amintim pe următoarele 
văduve: Floruţ Macrina, nr.12 v. 
,Blaj Lena (a Dii), nr.22, Moș Iu-
liana, nr. 22, Ferestean Paulina, 
nr. 27, Sărăndan Lucreţia, nr. 29, 
Toma Măria, nr. 32, Hălmăgean 

Măriuta,’nr. 34, Cofan Elena, nr. 
41, Hălmăgean Saveta, nr. 53, Bog-
dan Măriuţa, nr. 55, Toma Catiţa, 
nr. 57, Roșu Floare, nr. 58, Carpi-
ne Ana, nr. 58, Farcaș Elena, nr. 
58, Filip Ana, nr. 61, Sabău Elena, 
nr. 62, Sabău Măria, nr. 62, Balaj 
Terezia, nr. 62, Cofan Elena, nr. 
74, Cofan Tiriana, nr. 76, Mure-
șan Catiţa, nr. 77, Hărdăuţ Floriţa, 
nr. 78, Roșu Elena, nr. 79, Herbei 
Opreana, nr. 81, Cofan Elena, nr. 
84, Roșu Elena, nr. 95, Roșu Ana, 

nr. 85, Toma Floare (Hârja), nr. 
89, Roșu Iosana, nr. 91, Herbei 
Veroana, nr. 92,’Rat Măria, nr. 98, 
Lunga Veroana, nr. 101, Roșu Ele-
na, nr. 102, Balaj Măriuta, nr. 103, 
Balaj Floare, nr. 103, Balaj Elena, 
nr. 103, Cofan Elena (a Văsălichii), 
Mureșan Catita, nr. 49 b., văduva 
lui Posa Ioan, Ferestean Elena, nr. 
33, văduva lui Popa Pavel-Păvut, 
Hada Elena, 52 văduva lui Cristea 
Nica, cofan Ana, 87, văduva lui 
Cofan Ioan, >>> pag. 6
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Duminica Floriilor 
este primul praznic im-
paratesc, cu data schim-
batoare, din cursul anu-
lui bisericesc. Floriile 
este sarbatoarea care 
ne aminteste intrarea 
triumfala a Domnului 
in Ierusalim, inainte de 
Patimi.
 Primele mentiuni de-

spre aceasta sarbatoare 
provin din sec. IV: Sf. 
Epifanie, ii atribuie 
doua predici, iar pel-
erina apuseana Egeria 
(sau Etheria), descrie 
modul cum se sarba-
torea aceasta duminica 
la Ierusalim spre sfarsi-
tul secolului IV.
In vechime, Duminica 

Floriilor era numita si 
Duminica aspiranti-
lor sau a candidatilor 
la botez, pentru ca in 
aceasta zi catehumenii 
mergeau cu totii, cu 
mare solemnitate, la 
episcop, spre a-i cere sa 
fi e admisi la botez, iar 
acesta le dadea sa in-
vete Simbolul credin tei. 
Se mai numea si Dumi-
nica gratierilor, pentru 

ca, in cinstea ei impa-
ratii acordau gratieri. 
Dupa un obicei strave-
chi, mentionat chiar in 
sec. IV de catre pelerina 
Egeria si generalizat in 
toata Biserica crestina, 
se aduc in biserici ram-
uri de salcie, care sunt 
binecuvantate si im-
partite cre dinciosilor, 
in amintirea ramurilor 
de fi nic si de maslin, 
cu care multi mile au 
intampinat pe Domnul 
la intrarea Sa triumfala 
in Ierusalim si pe care 
noi le purtam in maini 
ca semn al biruintei im-
potriva mortii.

Semnifi cația „Floriilor”

„ Floriile ” și Învierea la Biserica Catolică din Sebiș!
După cum știți, anul acesta 

sărbătoarea Paștilor a avut loc la 
Biserica Catolică mai devreme, � -
ind decalată cu o săptămână față de 
sărbătoarea pascală a Bisericii Orto-
doxe, decalaj rezultat ca urmare a 
interpretărilor calendaristice reli-
gioase proprii � ecărui cult religios.

Așadar, putem să punem 
în paginile publicației lo-
cale a orașului imagini de la 
sărbătoarea Floriilor și de la cea 

de Paști de la Biserica Catolică 
din Sebiș, o biserică care se 
identi� că mereu cu tradițiile 
comunității catolice sebișene,o 
tradiție care dă o notă distinctă 
sărbătorilor religioase creștine .

Astfel, de Florii, după obiceiul 
de ani și ani, toată comunitatea 
catolică a ieșit în procesiune 
pe centrul Sebișului,o procesi-
une care are loc în fiecare an de 
Florii.

Am surprins și noi câteva 
imagini de la sărbătoarea � o-
riilor, pentru a reuși a reda cât 
mai ezact atmosfera acestei zile 

de mare sărbătoare, o atmosferă 
plină de bucurie, prin care 
parcă întreg centrul Sebișului 
s-a umplut de har.
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„ Floriile ” și Învierea la Biserica Catolică din Sebiș!

Sebiș  – fi le de istorie Spicuiri din monografi a satului Prunișor 
scrisă de prof. Vasile Brăiloiu

Toader Silvia (Sil-
va), 104, văduva lui Herbei To-
dor, Mihulin Săruta, 105, văduva 
lui Mihulin Gheorghe, văduva lui 
Benea Todor, Tocoian Catita.

Până prin anul 1922 circulau 
ca monede de achimb coroanele 
ungurești și leii româneaţi. Pre-
schimbarea coroanelor în lei a 
determinat majorarea preturilor 
unor mărfuri si prestări de servi-
cii în câţiva ani la rând.

Bugetul pe anul 1920-1921
Trebuinţe (lipsele) total: 29.672 

cor., 60 � l.
Garanta’(venitele) total: 24.386 

cor., 06 � i. Bugetul pe anul 1923
La venite: 71.048 lei 50 bani 
Cheltuieli: 163.770 lei 03 bani
Diferenţa: 92.721 lei 60 bani 

Bugetul pe anul 1924
Venite: 124..608 lei 0 bani
Cheltuieli: 201.529 lei 60 bani
Diferenţa. 76.921 lei 60 bani
Bugetul pe anul 1925
Venite: 404.647 lei 07 bani Chel-

tuieli 404.647 lei 07 bani Bugetul 
pe anul 1929 venituri; 540.000 
lei Cheltuieli: 540.000 lei Dacă 
în anul 1925, majoritatea contri-
buabililor din Prunisor nu și-au 
achitat taxele comunalei nici în 
anii următori situaţia n-a devenit 
mai buna.

La 16 noiembrie 1931, pretorul 
plasei Sebiș, Ște� nică Florian a 
făcut o inspecţie la primăria Sebiș 
cu care ocazie a constatat:

„Populaţia nu poate plăti impo-

zitele în lipsă de numerar, așa că 
Primăria Sebiș mereu este fmpro-
cesuată. Locuitorii comunei Pru-
nisor plătesc mai rău, au până în 
prezent patru procese, asa că azi 
mâine toată averea comunei va �  
vândută. „ (Extras din procesul 
verbal).

Pentru plata impozitelor si pen-
tru satisfacerea unor trebuinţe 
gospodărești, locuitorii împru-
mutau diferite sume de bani de la 
bănci, de la consiliul parohial ori 
de la alti cet&ţeni mai înstăriţi. 
Pentru capitalul împrumutat plă-
teau dobândă foarte mare. Mulţi 
locuitori abia puteau să plătească 
dobânzile, iar capitalul rămânea 
neschimbat, ori creștea adăugân-
du-i-se și dobânzile.

Biserica avusese un „fond de 
bucate”, în� inţat înainte de anul 
1900. Prin anul 1913 se epuiza-
se (erau în apunere). După 1920 
a reapărut. La 8 februarie 1923, 
Consiliul parohial hotărăște „să 
se încaseze toate bucatele restante 
în comună si apoi să se vândă si 
să se plătească datoriile bisericii”

De la reforma agrară din 1921, 
Consiliul parohial a primit 10 
iugăre de pământ pentru întreţi-
nerea bisericii. Acest pământ se 
dădea în „dijmă” locuitorilor, ori 
se arenda prin licitaţie publică. In 
felul acesta biserica avea bucate si 
bani cu care împrumuta credin-
cioșii.

Cu ocazia întocmirii prelimi-

narului pe anul 1927, în ședința 
din 16 ianuarie 1927, consiliul 
parohial stabilește: iarba- 300 lei, 
arenda pământului bisericesc - 
6.500 lei, interese - 800 lei. Din 
cele trei articole ale bugetului re-
zultă un venit de 7.600 lei.

La 8 octombrie 1927, Consiliul 
parohial hotărăște să în� inţeze un 
fond de bucate sub titlul: „Fondul 
de bucate al B.O.R. din Pruni-
sor”. Cerealele erau în magazie. 
De acum pământul bisericii se 
va da în dijmă. Partea bisericii se 
depozitează pe podul școlii con-
fesionale. Se alege ca magazioner 
Mihulin Pavel, nr. 3 si Cofan Isai. 
La început se va da cu împrumut 
numai câte două măsuri de po-
rumb cu 15 1 interese, până la 6 
decembrie (8 februarie 1928).

în ziua următoare se întocmeș-
te un „preliminar supletor,” pen-
tru unele renovări și construcţii 
la casa parohială. La venituri se 
stabilește suma de 30.000 lei „din 
capitalul și interesele banilor daţi 
în obligaţii”. De aici se vede că bi-
serica dispunea tocă de pe atunci 
de un frumos capital. Din dijma 
primită de pe pământul bisericii a 
crescut fondul de bucate. La � nele 
anului 1928, situaţia era următoa-
rea:

1. Cucuruz  42 hl 5 1 sau 32 si-
nice 5 l

2. Grâu        34 hl 30 1 sau 2și-
nice 70 l

3. Ovăz       12 hl 50 1 sau 10 

sinice 50 1
(Procesul verbal din 13 ianuarie 

1929). Vremurile deveneau din 
ce în ce mai grele. Majoritatea 
locuitorilor abia puţeau face fată 
greutăţilor. în asemenea situaţie, 
luând-se în considerare c�  bana 
bisericii s-au dat cu interese 24%, 
consiliul cu unanimitate coboară 
interesele de dupa banii bisericii 
la 18 % cu data de 23 martie 1930. 
(Procesul verbal din 23 martie 
1930).
La începutul anului 1931, bi-

serica dispunea de 106 hl 76l 
grâu, 70 hl11l porumb, 20 hl 
63 l ovăz. Aceste bucate erau 
împărţite locuitorilor cu interese 
de 30 l la sinic pe an. De aseme-
nea dispunea de 13.896 lei bani 
gata si 35. 345 lei în obligaţiuni. 
‚(Proces verbal din 91 1931). Lo-
cuitorii erau mulţumiţi că găsesc 
bani şi bucate pentru împrumut 
fa comună. De aceea, când Con-
siliul parohial a primit Ord. Cons. 
Eparhial nr. 3724/ ~ 1930 si al Of. 
Prot. Nr. 265/1930 de a depune 
banii bisericeşti disponibili la 
bancă spre fructifi care, hotărăşte: 
„... nici decât nu se va depune la 
bancă, ci ca şi până acum, se vor 
da cu împrumut credincioşilor cu 
interese de 18 % pe lângă cam-
bie iscălită cu doi giranţi. (Proces 
verbal 14 IX‚ 1930).

>>> pag. 4
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Întrucât primăvara se ap-
ropie cu paşi repezi, vegetaţia 
uscată rezultată din salubrizare 
şi alte activităţi gospodăreşti 
nu va întârzia să apară. Ar-
derea acestor deşeuri vegetale 
constituie o activitate cu risc 
ridicat de producere a incen-
diilor. Pentru a preveni produ-
cerea unor evenimente ce pun 
în pericol viaţa, sănătatea şi 
bunurile persoanelor vă adu-
cem la cunoştinţă următoarele 
măsuri care trebuie sa le aveţi 
în vedere la arderea vegetaţiei 
uscate:

• Utilizarea focului deschis în 
locuri cu pericol de incendiu şi 
pe timp de vânt este interzisă;

• Arderea resturilor vegetale, 
gunoaielor, deşeurilor şi a altor 
materiale combustibile se face 
în locuri special amenajate ori 
pe terenuri pregătite, cu luarea 
măsurilor ce se impun pentru 
împiedicarea propagării focu-
lui la vecinătăţi, asigurându-
se supravegherea permanentă 
a arderii, precum şi stin-
gerea jarului după terminarea 
activităţii; 

• Utilizarea focului deschis 
nu se admite la distanţe mai 
mici de 40 m faţă de locurile 
cu pericol de explozie: gaze şi 
lichide combustibile, vapori 

infl amabili, explozivi etc., re-
spectiv 10 m faţă de materiale 
sau substanţe combustibile: 
lemn, hârtie, textile, carton as-
faltat, bitum, ulei etc., fără a fi  
supravegheat şi asigurat prin 
măsuri corespunzătoare ;

• Arderea vegetaţiei uscate se 
execută numai pe baza permi-
sului de lucru cu foc acordat in 
urma întocmirii documentaţiei 
prealabile de către Garda de 
Mediu.

• Trebuie acordată o atenţie 
sporită şi coşurilor de fum  
care, după lunga utilizare în 
perioada iernii ar putea fi  pline 
cu funingine ce se poate ap-
rinde.

Încălcarea prevederil-
or cu privire la focul de-
schis, susmenţionate pre-
cum şi nesesizarea acestor 
încălcări autorităţilor abilitate, 
atrage după sine răspunderea 
contravenţională sau penală, 
după caz, în conformitate cu 
actele normative în vigoare.

În încheiere, vă îndrumăm 
ca, în prejma sărbătorilor pas-
cale să nu lăsaţi lumânările 
aprinse, nesupravegheate şi în 
apropierea materialelor infl am-
abile.

Primăria Sebiș

În atenția cetățenilorMereu aproape de Biserică!

Urăm tuturor celor care 
pe data de 23 aprilie, cu 
ocazia sărbătorii Sfântul 

Gheorghe își vor sărbători 
ziua de nume să se bucure 
din plin de această zi și să 
aibă parte în viață doar 

de zile senine,
pline cu bucurie.

Le transmitem din inimă
 La Mulți Ani! 

Primar,Viceprimar,
 Consiliul Local!

Primarul Feieș, împreună cu 
familia, a fost mereu aproape de 
biserică, � ind un om cu respect 
față de cele s� nte, un om cu frică 
de Dumnezeu, care a încercat an 
de an să ajute lăcașurile de cult 
din Sebiș și nu numai.

Acum, inaintea sărbătorii de 
Paști, primarul nostru a mai făcut 
un gest în ajutarea bisericilor, ca 
un bun creștin ce este oferind 
schitului din Moneasa veșminte 
de cult, o donație bine venită, 
pentru care călugărul Sera� m, 
a dorit să-i primarului Feieș 
vmulțumească în mod deosebit.

Vorbe din bătrâni - Aprilie
Roua de seara și răcoarea din Maiu, aduc fân și vin mult. Ploaia 
caldă din Maiu e binecuvântare. Roiul din Maiu prețuiește un car de 
mălaiu. Gândacii mulți vestesc an mănos. Mai ploios, iunie frumos. 
De e brumă între Sfântul Gheorghe și Armindeni, va bruma și între 
Sânte Mării. Când sunt greieri mulți va fi  fân puțin. Tunetele dese 
arată an roditor. Ploaia din Maiu dă fân destul, pâine și vin bun. Ru-
salii ploiase, culesuri frumoase.
Sursa: După calendarul pe 140 de ani, editat în anul 1947.

Recomandă lucrări mecanice 
de tăiere a cuiburilor de omizi şi 
îndepărtarea fructelor mumi� -
cate şi distrugerea lor prin ar-
dere.  Se recomandă efectuarea 
tratamentului de iarnă, la toate 
speciile pomicole(seminţoase-
sîmburoase), pentru combat-
erea complexului de dăunători  
ce iernează pe pomi, larve hi-
bernante ale păduchelui din 
San Jose, ouă de păianjen ,ouă 
de a� de, care pot cauza pierderi 
importante la culturile de măr, 

cais, piersic, prun.  Pentru preve-
nire şi combatere se recomandă 
executarea tratamentului :

NUPRID OIL 004 CE 15,0 l/
ha, în 1000 l apă

MOSPILAN 20 SG    0,450 kg/
ha   +  0,5 % TOIL

Perioada optimă de tratament: 
sfîrşitul repaosului vegetativ 
-începutul dezmuguritului

Tratamentul se va efectua în 
zile fără precipitaţii şi vînt cînd 
temperatura este mai mare de 
5-10 grade C

Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Arad
vă recomandă!
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CMYK

HRISTOS A ÎNVIAT!

Cu ajutorul Bu-
nului și Milostivului Dumnezeu 
ne apropiem de cea mai mare 
sărbătoare a creștinătăţii: INVI-
EREA DOMNULUI, sărbătoare 
care aduce în casele noastre mul-
tă bucurie . Am trecut o perioadă 
de  patruzeci de zile de pregătire. 
Cum ne-am pregătit altfel dacă 
nu prin post si rugăciune, post 
și milostenie. Stim cu totii, de la 
mic la mare ce înseamnă postul . 
Știm cu toţii ce însemnă rugăciu-
nea s-au milostenia, rămâne doar 

să ne facem o analiză serioasă 
dacă am fost pe calea cea bună și 
dreaptă, s-au ne-am a� at pe lân-
gă această cale. Nu este su� cient 
să faci eforturi pentru a te abţine 
de la mâncare și băutură dacă nu 
te abţii și de la fapte, de la vorbe 
care pot provoca rău celui de lân-
gă tine. 

Pe tot parcursul acestor patru-
zeci de zile de pregătire, biserica 
a avut grijă să ne de-a exemple 
demne de urmat prin pericope-
le evanghelice care s-au citit la 
Sfânta Liturghie.

A fost duminica în care Mân-
tuitorul Hristos face minunea 
vindecării slăbănogului din Ca-
pernaum, oferindu-ne exemplu 
personal de cum trebuie ajutat 
un semen.

A fost duminica S� ntei Cruci în 
care ne îndeamnă să ne lepădăm 
de noi înșine și de tot ceea ce este 
lumesc, vremelnic și trecător și 
să-I urmăm Lui.

A fost duminica în care iarăși 
avem exemplu de întrajutorare 
prin vindecarea � ului lunatec.

Desigur că ajungem și la Dumi-
nica Floriilor, duminica în care 
Mântuitorul intră triumfal în 
Ierusalim, este aclamat de mulţi-
me, oamenii sunt bucuroși Să-L 
vadă. Dar aceeași oameni care în 
aceasată duminică își aștern hai-
nele inaintea Mântuitorului, stri-
gând Osana, peste puţin timp vor 
striga Răstigneste-L.

Este Săptămâna Patimilor, care 
se incheie cu moartea Mântuito-
rului de pe Crucea Golgotei.

Vine însă ziua intîi a săptămânii 
(DUMINICA) când Hristos iese 
Învingător din mormânt , biru-
ind cu moartea pe moarte.

Si pentru că am amintit în trea-
căt aproape toate momentele im-
portante din perioada Postului 
Mare să ne cercetăm � ecare su-
� etele și să facem o analiză a vieţii 
noastre din acest post, precum și 
a viaţii noastre de până acum, să 
vedem unde ne situăm. Suntem 

prin viaţa noastră de până acum 
pe drumul cel bun, sau nu ?

 Dacă da, atunci să continuăm, 
făcând eforturi pentru a deveni și 
mai buni, rugându-L pe Dumne-
zeu sa � e cel care să ne întărească 
în credinţă. 

 Dacă nu, atunci să facem ace-
lași lucru pe care l-a făcut  � ul 
risipitor, să găsim aceea putere 
lăuntrică de-a ne lepăda de păcat 
și de-a ne întoarce la  Dumnezeu.

În această zi de sărbătoare să 
lăsăm la o parte, ura, cearta, duș-
mănia, invidia și alte păcate care 
strică dragostea și buna înţelege-
re între oameni și să prăznuim cu 
toţii sărbătoarea.

Toată viaţa noastră, de azi îna-
inte, să � e călăuzită de cele trei 
virtuţi teologice CREDINTĂ, 
NĂDEJDE ȘI DRAGOSTE .

Pe toată perioada de la Învie-
rea Domnului până la Înălţarea 
Domnului salutul creștinesc să � e 

HRISTOS A  ÎNVIAT !, 
iar răspunsul este de 

ADEVĂRAT  A  ÎNVIAT.

>>> pag. 1

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 de 
urgența la Biroul Financiar – Contabil, Impozite și 
Taxe din cadrul primăriei Sebiș în vederea achitării 
lor, deoarece, în caz contrar vor �  aplicate penalități 
și majorări la sumele pe care le aveți deja de plătit și 
vor �  demarate procedurile de executare silită,� ind 
obligați să punem în practică aceste proceduri con-
form cerințelor legislației existente la nivel național.

Vă mulțumim! 
Primăria Orașului Sebiș

Curățenia de primăvară, o preocupare 
necesară pentru toată lumea

Așa cum, în fi ecare pri-
măvară, orice gospodar 
îşi face ordine în propria 
gospodărie, aşa şi noi, ad-
ministraţia publică locală 
Sebiș încercăm să gospo-
dărim cât mai bine perime-
trul orașului. Astfel, deja 
s-au luat măsuri pentru cu-
răţenia centrului orașului, 
a zonelor limitrofe drumu-
rilor județene, a spațiilor 
verzi ce aparțin domeniu-
lui public, etc. Dar oricâte 
eforturi am depune, fără 
aportul cetățenilor nu pu-
tem să ne asigurăm că vom 
avea un oraș frumos, curat 
şi bine gospodărit.

De aceea, fi ecare cetă-
ţean trebuie să înţeleagă şi 
să respecte anumite reguli 
de conviețuire:

- să-şi facă curat în faţa 
locuinţei;

- să nu depoziteze utilaje 
agricole, materiale de con-
strucţii sau orice alte mate-

riale în fața locuinţei;
- să repare podeţele din 

faţa caselor şi să cureţe 
şanţurile pentru a asigura 
scurgerea apelor de ploaie;

- să nu arunce hainele şi 
încălţămintea uzată, resturi 
de sticlă, metal, materiale 
plastice sau orice lucruri 
nefolositoare în gospodă-
rie pe câmp, la marginea 
străzilor sau la marginea 
orașului;

Toată lumea trebuie să 
se preocupe de curățenia 
din perimetrul propriei 
gospodării, mai ales că 
se apropie și Sărbătoarea 
Paștilor și ne pregătim să 
întâmpinăm această mare 
sărbătoare.

Din păcate, mai sunt unii 
cetățeni care nu dau dova-
dă de spirit civic și aruncă 
gunoaiele pe pășune sau 
pe marginea drumurilor. 
Este un lucru rușinos, care 
nu face cinste nimănui, 

și ținem să-i anunță, pe 
aceștia că vor fi  amendați 
drastic dacă nu vor respec-
ta normele de curățenie

În încheiere dorim să 
muțumim tuturor celor 
care s-au pregătit de în-
tâmpinarea așa cum se cu-
vine a Sărbătorii de Paști, 
prin desfășurarea lucrări-
lor specifi c gospodărești 
de curățenie a fronturilor 
stradale ale caselor.

Primăria Sebiș

Mândria păstrării portului popular!

Este frumos când vezi că încă mai avem printre 
noi păstrători ai portului popular autentic românesc, 
păstrători care cu mândrie îmbracă costumul popu-
lar. Niciodată nu trebuie să ne uităm obârșia, nicio-
dată nu trebuie să uităm și să renegăm ce am fost sau 
ce suntem. A fi  mândrii de zestrea culturală lăsată 
moștenire de înaintași este un lucru demn, de toată 
lauda, căci avem tradiții și obiceiuri unice în lume. 
Să nu uităm niciodată cine au fost ai noștrii, pentru 

a ști cu adevărat cine suntem noi!
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