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„Național Sebiș”
aduce bucurie copiilor!

Casele de copii din Sebiș au avut o surpriză plăcută, fiind vizatate de către echipa „Nașional Sebiș”, jucătorii, împreună cu staful tehnic dorind să
aducă un zâmbet acestor copii în pragul sărbătorilor de iarnă, perioadă
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când spiritul Crăciunului se simte pretutindeni.
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DECEMBRIE
Ziua Națională
a României
Sebișul, peste

Ineu, Pâncota, Sântana, Curtici,
Nădlac, Pecica, Chișineu Criș

În urma clasificării orașelor României, Ministerul Dezvoltării a
publicat o încadrare a dezvoltării
orașelor, Aradul fiind încadrat la
nivelul III de dezvoltare.
Clasificarea a continuat și cu privire la celelate orașe ale județului
nostru, Sebișul fiind încadrat la
nivelul VI. Orașele din această
categorie sunt considerate centre
urbane cu rol zonal, orașe cu rol
de servire teritorial la nivel subjudeţean, având populaţie de peste
5.000 de locuitori. Celelalte orașe
din judeţ, respectiv Chișineu-Criș,
Curtici, Ineu, Sîntana, Nădlac, Pâncota și Pecica, se regăsesc de abia
în categoria a VII-a de dezvoltare.
Faptul că orașul Sebiș se află astfel
într-o categorie superioară celorlalte orașe din județ se datorează
politicii administrative coerente
implementată de domnul primar
Feieș Gheorghe în ultimii 26 de ani,
orașul Sebiș având un grad ridicat
de urbanism, rețea de canalizare și
apă completă, străzile asfaltate, o
rețea de trotuare cuprinzătoare și

Cu ocazia Zilei Naţionale a României
sărbătorită pe 1 Decembrie
vă transmit, tuturor, un călduros „La Mulţi Ani”!

Marea Unire de la 1918 rămâne cea mai importantă ﬁlă a istoriei noastre.
Este un moment unic al istoriei neamului nostru românesc, reprezentând momentul în care noi românii ne-am deﬁnit ca națiune, ne-am hotărât singuri
soarta și am spus tuturor: noi suntem români! Voința poporului a făcut ca pe
1 decembrie 1918, la Alba Iulia toți românii să hotărască la unison că a venit vremea să ﬁm uniți „în cuget și-n simțiri”. Rezultatul acțiunii strămoșilor
noștri a fost înfăptuirea României Mari, visul nostru al tuturor românilor.
Conduși de oameni politici remarcabili, împinși de dorința de a se vedea uniți
ca frații, înaintașii noștri au reușit prin curaj și voință să înfăptuiască Unirea
Națiunii noastre, România.
Dacă astăzi suntem ceea ce suntem se datorează celor care au spus într-un
glas DA, Unirii. Să le cinstim memoria, să ne mândrim că suntem români
și an de an să lăsăm un locșor în inima noastră pentru această zi memorabilă, 1 Decembrie-Ziua Națională a României, Ziua Marii Uniri.

implicit o modernizare continuă pe
segmentele asigurării actului medical și celui de învățământ, în timp
ce în celelalte orașe ale județului
Arad acum se lucrează încă la extinderea rețelelor de apă- canalizare, la lucrări de asfaltare, multe străzi fiind încă doar pietruite,
toate aceste investiții fiind implementate la Sebiș de ani buni! De La Mulți Ani România, la mulți ani românilor de pretutindeni!
asemenea, pe linia acopririi gamei
Primar,Feieș Gheorghe
de servicii publice oferite raportat
la numărul populației, orașul Sebiș
dispune de toate facilitățile: jandarmerie, poliție, pompieri( locul II
după Arad), SMURD, salvare, spital, liceu, facultate etc, toate acestea
contând în clasificarea realizată de
Ministerul Dezvoltării.
Astfel, dacă în anul 1500 Sebișul
era sat aparținător de BEI-ul de la
Ineu ( care avea în componență 36
de sate), prin programul de modernizare implementat de către domnul primar Feieș în mandatele sale,
Sebișul a ajuns să surclaseze Ineul,
clasificarea Ministerului DezvoltăPrimar, Viceprimar, Consiliul Local
rii fiind relevantă în acest sens.

De Ziua Sfântului Nicolae

Urăm tuturor celor care sărbătoresc cu
această ocazie ziua de nume un sincer
La Mulți Ani!
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Biserica Penticostală Emanuel
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În pragul sărbătorilor

Un grup de aproape 15
creștini penticostali au construit prima casă de rugăciune
modestă după posibilitățile lor,
pe strada Oltului numărul 43,
în anul 1955.
Înainte de această dată
creștinii penticostali se adunau
în case, acolo aveau loc slujbele
religioase.
În trecerea anilor numărul
credincioșilor penticostali a
crescut de la 15 în 1955 la 400
de membri botezați, 200 de copii și tineri în 1990.
Casa de rugăciune era neăncăpătoare, s-au făcut demersuri
pentru extindere, toate au fost
respinse.
În iarna anului 1986-1987,
profitând de un timp foarte
bun, printr-o mobilizare generală a fraților, am extins casa de
rugăciune cu 10 metri (acum
casa de rugăciune avea 20 de
metri lungime) ; lucru care
ne-a costat – amenzi din partea
autorităților.
Dar și de această dată biserica era neîncăpătoare, așa
că în anul 1988 am construit
fundația pe care este acum zidită biserica EMANUEL.

Biserica a fost construită în 9
luni în 1991 prin contribuția
familiilor bisericii.
După 1990 multe familii au
emigrat în Europa (Spania,
Germania), America; un număr de peste 100 de membri
botezați cu copii lor au ales
această cale.
În prezent Biserica Penticostală EMANUEL din Sebiș are
200 de membri botezați, la care
se adaugă copii și tinerii. Slujbele religioase au loc duminică
dimineața și dupămasa, cât și
în timpul săptămânii după programul bisericii.
Copii și tinerii sunt activi la
slujbele religioase ale bisericii
prin cântări, poezii și vestirea
Evangheliei.
De asemenea, copiii și tinerii sunt educați în cunoașterea
Sfintelor
Scripturi,
prin
învățătorii lor în cele 3 clase
amenajate în mod special pentru aceasta.
În cadrul serviciilor religioase
activează formațiile corale ale
bisericii, cor mixt, cor bărbătesc, grup de femei și grupul de
copii ai bisericii.
Pastor Oarcea Pavel
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Biserica Penticostală Emanuel
În pragul sărbătorilor de iarnă

Suntem în Postul Crăciunului

Postul Nașterii Mântuitorului sau Postul Crăciunului, așa cum este cunoscut de
către toţi credincioșii, este ţinut cu stricteţe de credincioși în întreagă lume. Prin
intermediul acestui post Dumnezeu ne dă putinţa curăţării trupești și sufletești.
Acesta închipuie ajunarea timp de patruzeci de zile a Proorocului Moise, dar și
postul patriarhilor din Vechiul Testament. La fel precum cei de atunci așteptau
venirea Mântuitorului pe Pământ cu post și rugăciune, așa se cuvine că toţi credincioșii să aștepte și să întâmpine prin ajunare Mielul lui Dumnezeu născut din
Fecioara Maria.
Acest post ţine 40 de zile, începând cu data de 15 noiembrie și sfârșind la 25 decembrie, lăsând sec în seara Sfântului Filip, pe 14 noiembrie. Totuși, dacă această zi
cade fie miercurea, fie vinerea, postul începe încă din seara zilei de 14 noiembrie.
În acest post credincioșii ar trebui să consume mâncăruri de post .
În acest post se obișnuiește ca toţi credincioșii să postească de carne, brânză și ouă,
în timp ce lunea, miercurea și vinerea se consumă mâncare fără ulei și fără vin. În
zilele de marţi și joi se face dezlegare la untdelemn și vin. Mai mult, sâmbetele și
duminicile, până pe 20 decembrie inclusiv, se dezleagă de untdelemn, pește și vin.
Dacă în zilele de luni, miercuri și vineri Biserica Ortodoxă prăznuiește vreun sfânt
mare, însemnat în calendar cu cruce neagră, creștinii pot consuma untdelemn și
vin; iar dacă păznuiește hramul bisericii sau vreo sărbătoare însemnată în calendar
cu cruce roșie atunci se face dezlegarea și la pește. În zilele de marţi și joi credincioșii pot consuma pește, vin sau untdelemn.
În ziua de Ajun se mănâncă abia seara și doar: grâu fiert îndulcit cu miere, covrig,
turte din făină și poame, deoarece cu seminţe a ajunat și Daniel proorocul și cei trei
tineri din Babilon, care au prevestit și așteptat Nașterea Mântuitorului. De Crăciun,
indiferent de ziua în care cade, se mănâncă de dulce.
Se mănâncă untdelemn și se face dezlegare la vin în datele de 16, 22, 23, 24, 25
și 30 noiembrie, dar și pe 4,5,6,7,9, 12, 13, 17 și 20 Decembrie, dacă aceste zile cad
lunea, miercurea sau vinerea, deoarece în aceste zile Biserica prăznuiește Sfinţii
mai importanţi.
Se face dezlegarea la pește pe când Biserica Ortodoxă prăznuiește Intrarea în Biserica a Maicii Domnului, pe 21 noiembrie, indiferent dacă această sărbătoare va
cădea miercurea sau vinerea.
De asemenea, credincioșii pot mânca pește în zilele de luni, miercuri și vineri ale
acestui post, doar dacă în aceste zile cade hranul bisericii din enoria fiecăruia.
Nu în ultimul rând, se face dezlegare la pește în zilele cu sfinţi însemnaţi, dar și în
zilele de 16, 22, 23, 24, 25, 30 Noiembrie și 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 17 Decembrie dacă
zilele acestea cad Marţi sau Joi. Cu atât mai mult, când Marţea sau Joia se întâmplă
hramul bisericii.

Datini și obiceiuri

Vreme de șase săptămâni, creștin-ortodocșii nu mănâncă din frupt. Postul Nașterii
Domnului e întâmpinat cu bucurie și smerenie. Creștinii se pregătesc sufletește pentru
a întâmpina, cum se cuvine, Crăciunulul.
Postul trebuie ţinut cu înfrânare, căinţă,
mărturisire a păcatelor și multă rugăciune,
încât să-și atingă scopul, de act purificator
al sufletului.
Înainte de intrarea în Postul Crăciunului,
ţăranul român sărbătorea trei zile: ajunul,
lăsatul secului și spolocania. Primele două
zile le ţinea pentru lupi (Filipii) ca să nu vină
la vite iar omului să nu îi iasă în drum. Așa
că, oricât ar fi fost de sărac, ţăranul pregătea
bucate alese, cu carne și brânză și iar a doua
zi, de spolocanie, mergea la crâșmă, “să-și
spele gura”.
Există obiceiul ca de lăsatul secului rudele să se întâlnesacă la masa de seară, apoi,
după cină, se spală cu atenţie toate vasele
care se așază cu gura în jos încât toate pagubele să fie alungate din respectiva casă. Rămășiţele se adună într-o faţă de masă iar a
doua zi, cu faţa la răsărit, sunt date păsărilor
cerului, spre a fi îndestulate și îmbiate să nu
strice holdele anului următor.
La Lăsatul de sec, există obiceiul de a se
striga tinerilor rămași necăsătoriţi. Se fac
două focuri din coceni de porumb pe dealurile de la capul satului, iar flăcăii strigă texte
ironice după care coboară la casele lor cu șomoioage de foc pe care le sting când ajung
în gospodărie.
Postul Crăciunului stă sub semnul șezătorilor, al pregătirilor pentru iarnă, stă sub
semnul purificării sufletului pentru primirea Nașterii Mântuitorului. În mod uimitor

au ajuns până la noi reminiscenţe ale unor
rituri străvechi de purificare, precum și practici oraculare ori apotropaice, care aveau loc
în această perioadă de timp atât de importantă din punct de vedere al concentrării de
sacralitate.
La 14 noiembrie, creștin ortodocșii îl prăznuiesc pe Sfântul Apostol Filip. În tradiţia
populară, în special în Sudul și Estul României, cu trei zile înainte de lăsatul secului se
sărbătoresc Filipii, despre care în lumea satului se spune că apără casa de rele, de foc,
de lupi și de șerpi. “Prin unele părţi se crede
că Filipii sunt niște sfinţi mai mari peste fiarele sălbatice sau peste lupi. Uneori, în timpul Filipilor se ţine atârnată de lemnul coșului o secure, pentru ca întreaga familie să
fie păzită de pagube. (...) De Filipi se lipește
gura sobei, ca să se lege și gura lupului. (...)”,
aflăm din însemnările lui Tudor Pamfile din
volumul “Sărbătorile la români”.
“Trei se serbează toamna, în ultimile zile
ale dulcelui dinaintea Postului Crăciunului
Aceștia sunt mai buni. (…) Filipii au fost
niște apostoli care, pe vremea prigonirilor în
contra creștinilor, au fost daţi într-o groapă
cu lupi, de unde au scăpat. Acești Filipi au
fost șase fraţi zdrenţăroși, cari rătăceau prin
lume și aveau puterea să schimonosească,
să pocească pe cei care nu ţineau zilele lor.
Unul din Filipi, fiind șchiop, a rămas în urmă,
și de aceea se ţine mai târziu, în ziua de 21
noiembrie. Toţi Filipii te mai pot ierta, dar
Filipul șchiop – niciodată. Filipii o ţin și femeile și bărbaţii, iar mocanii o ţin atâtea zile
câţi cai au. De obicei se ţine trei zile, 12, 13 și
14 noiembrie. Ca să mai scape de ele, le mai
dau și copiilor la căsătorie câte o zi de ţinut.
Fiecare noră e datoare să ţină atâtea zile câte
a ţinut soacra sa”.
SEBIȘ EXPRES
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„Național Sebiș” II

Echipele alb-albastre au intrat în pauza competițională!

Pauza competițională s-a așternut onul central al orașului nostru, dar
asupra „sportului rege”, ambele echiși de la Țipar, und a jucat „Național
pe ale orașului nostru intrând într-o
binemeritată vacanță.
Sebiș” II.
A fost un tur de campionat cu meciuri grele pentru echipele noastre
alb-albastre, tur pe parcursul căruia
ﬁecare punct obținut a însemnat efort
depus din partea jucătorilor, tensiune și gânduri din partea conducerii,
emoții din partea celor de pe lângă
echipe, dar și din partea suporterilor,
cu toții formând nucleul pasionaților
de fotbal ai Sebișului.
Ne rămân acum doar amintirile acestui tur de campiont, tocmai încheiat,
amintiri frumoase, amintiri cu tribune
pline, cu suporteri devotați.
Acum este liniște pe stadion, urmând a ne reîntâlni cu atmosfera incendiară a partidelor de acasă în returul campionatului, pînă atunci
însă, felicităm echipele pentru rezultate, iar jucătorilor le transmitem
să ﬁe atenți cât caltaboș sau cârnaț
mănâncă, ﬁindcă trebuie să rămână
în formă pentru returul de campionat ce se va deschide la anul. Un retur care se anunță de pe acum extrem de disputat!
Vă prezentăm și câteva amintiri
din ultimele partide ale acestrui tur
de campionat, amintiri de pe stadi-
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Un trimestru IV al investițiilor în Sebiș

Strategia de dezvoltare locală implementată în oraș de către primarul Feieș Gheorghe s-a dovedit a fi
una de bun augur pentru progresul
Sebișului, an de an în mandatele
sale orașul progresând constant
prin prisma lucrărilor de modernizare derulate în cadrul unui program vizionar de dezvoltare durabilă, graduală.
Să luăm exemplu
doar acest trimestru IV din an:
- s-au derulat lucrări de asfaltare
la drumul dintre Sebiș și Sălăjeni
-pe drumul principal din Sebiș au
fost executate lucrări de reparații
ale carosabilului, prin asfaltarea
porțiunilor dergradate
-lucrările la construcția Casei de
Cultură au progresat prin realizarea unor finizaje interioare, partea din față, respectiv holul principal, scările, grupurile sanitare,
precum și etajul destinat bibliotecii orașului fiind aproape gata
- se lucrează intens la amenajarea policlinicii orașului, secțiile
ambulatorii- conform termenilor
de specialitate. Aceste investiții
majore la Spitalul Orășenesc sunt
finanțate din fonduri europene,
ele fiind concepute ca și investiții
în modernizarea spitalului prin
amenajarea unor noi secții, cabi-

nete medicale etc.
-s-a trecut la o nouă etapă în
amenajarea parcului din spatele
edificiului Primăriei, în acest scop
fiind trasate perimetrele unde vor
fi montați stîlpii ornamentali,
stâlpi care au fost și comandați,
urmând a se amenaja prin pavare
inclusiv aleile parcului.
Toate acestea ne arată că avem o
administrație locală preocupată
de implementarea a cât mai multe proiecte de investiții în Sebiș, o
administrație care știe ce trebuie
făcut pentru gestionarea optimă a
bugetului local, astfel încât orașul
să progreseze constant, an de an,
luându-se în calcul lucrări necesare și utile pentru dezvoltarea durabilă a Sebișului.
Despre acest mod corect și eficient de administrare, primarul
Feieș Gheorghe ne-a precizat:
„ Am căutat mereu să pun în
practică un program anual de modernizare a Sebișului de așa manieră încât să cuprindem investiții
în toate sectoarele importante pentru dezvoltarea corectă a
orașului: de la investiții în infrastructură (amenajarea de trotuare, asfaltare străzi etc), investiții
în utilitățile publice (extindere canalizare și rețea de apă), până la

cele de construcție și reabilitare a
unor obiective importante pentru
oraș ( edificiul Palatului Administrativ, Casa de Cultură, clădirile
școlii și a liceului, cămine culturale în localitățile orașului, spitalele
din Sebiș și Prăjești etc) sau cele
de sprijinire a învățământului
și a activităților culturale ori
sportive. Cu alte cuvinte, în toate mandatele mele de primar am
încercat să realizez o administrare a bugetului local care să vizeze dezvoltarea Sebișului pe toate
palierele sale, fără a neglija nici
un domeniu de activitate important pentru a avea un oraș cu
perspective pentru viitor. Am luat
mereu în considerare doleanțele
cetățenilor, stabilind prin aceasta și o prioritizare a investițiilor
realizate, raportându-ne însă de
fiecare dată la bugetul avut la
dispoziție, iar pentru a atrage noi
sume la bugetul local ne-am axat
mereu și pe accesarea unor surse
de finanțare europene sau guvernamentale. Toate investițiile realizate în mandatele mele de primar au avut la bază un mod de
administare corect, conceput pe
posibilitățile economice reale ale
orașului, evitând a face lucrări de
mântuială sau cârpeli, gândirea

Primar
Feieș Gheorghe
mea administrativă fiind mereu
de a investi în realizări importante, de anvergură, pentru a lăsa
ceva bun și durabil generațiilor
viitoare. Totul s-a derulat transparent, cu chibzuință, iar prim
modul cum s-a gestionat, prudent,
banul public, s-a reușit an de an
să se facă noi pași pentru implementarea unor noi proiecte de
investiții în oraș, sau pentru asigurarea continuității celor aflate
în curs de executare. Dezvoltarea
Sebișului s-a realizat gradual, cu
investiții în fiecare exercițiu bugetar, adică o dezvoltare realistă,
corectă, de durată, având grijă de
a răspunde necesităților din toate
domeniile pentru asigurarea unui
progres constant în activitățile de
interes pentru orașul nostru. ”

Iluminat ornamental pentru parcul
din spatele Palatului Administrativ

Primarul Feieș a demarat o nouă etapă în amenajarea parcului central, unde
dorește crearea unei zone de recreere, cu
locuri de joacă pentru copii, alei pietonale, scuaruri cu flori, arbori ornamentali etc.
Luna trecută, alături de reprezentantul
unei companii specializate în iluminat

ornamental, primarul Feieș a și stabilit
traseele pe care să fie amplasați stîlpii
pentru asigurarea unui asemenea iluminat în parc, totodadă fiind comandați
stâlpii și lămpile aferente, stabilindu-se și
traseul instalației ce v-a asigura alimentarea electrică a stâlpilor.

Secțiile ambulatorii ale Spitalului
Orășenesc sunt aproape ﬁnalizate

Lucrări ample s-au derulat și la Spitalul Orășenesc, und amenajarea noilor
secții ambulatorii este pe ultima sută
de metri. Deja aceste investiții din
fonduri europene destinate modernizării spitalului sunt vizibile de către
toată lumea, zona destinată secțiilor
ambulatorii fiind complet refăcută:
s-a recompartimentat partea aceasta
a spitalului, s-au creat noi secții des-

tinate unor specializări distincte, s-a
montat gresie și faianță, podea specială, s-au amenajat grupuri sanitare
noi, s-a montat tavanul din rigips, s-a
schimbat întreaga rețea electrică, s-a
construit rampa pentru persoanele cu
dizabilități etc.
Așadar, o nouă investiție de amploare pentru Sebiș este aproape gata a fi
dată în folosința cetățenilor!

SEBIȘ EXPRES

CMYK

pag. 6
pulare maghiare prin spectacolul oferit de ansamblul „Levendula” din
Mișca.
Toată lumea s-a simțit bine la acest
bal aﬂat în primă ediție la Sebiș, ﬁnanlul serii ﬁind o promisiune din
partea organizatorilor de a continua
și la anul organizarea ediției a II-a,
care să ﬁe cel puțin la fel de reușită
ca cea de anul acesta, poate chiar cu
o prezență mai numeroasă.

SEBIȘ EXPRES

Balul comunității maghiare din Sebiș

În cursul lunii trecute a fost organizat la pensiunea „Onyx” din Sebiș prima ediție a balului comunității maghiare din oraș, eveniment ce a adunat
reprezentanții acesteia pentru o seară a
priteniei, distracției și voiei bune.
Organizat de către UDMR Arad,
evenimentul s-a bucurat de o largă
participare, toți cei prezenți putând
asculta muzică populară, delectânduse în același timp și cu dansuri po-

Vă prezentăm și noi câteva imagini de la acest frumos eveniment, scuzându-ne că nu putem să cuprindem tot ceea ce a fost organizat cu acest prilej, deoarece spațiul ziarului local este limitat și de aceea s-ar putea să omitem, fără să vrem, anumite momente a acestei serbări dedicate comunității
maghiare din Sebiș.

În atenția cetățenilor

plăți. Recomandăm restanțierilor să-și plătească taxele și impozitele locale restante, pentru a nu plătit sume majorate cu penalitățile
Vă informăm că pentru toți cei care nu și-au plătit taxele și impo- de întârziere și de asemenea, pentru a nu ajunge în situațiile neplăzitele locale până la început de acest trimestru IV din an, de acum cute de a fi executați silit, așa cum obligă legislația actuală.
Primăria Sebiș
încolo se calculează penalități pe fiecare zi de întârziere a acestor
SEBIȘ EXPRES
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„Național Sebiș”aduce bucurie copiilor!

Acțiunea echipei „Național Sebiș” de a oferi
cadouri de sărbători copiilor de la aceste case
de copii din Sebiș s-a
desfășurat în data de
miercuri, 2 decembrie,
când toți jucătorii, alături
de staful tehnic, au venit
cu daruri, așa cum șade
bine în preajma Crăciunului.
A fost o acțiune de suflet pentru care toți cei
implicați trebuie felicitați,
o acțiune care ne arată
tuturor ce frumos este a
aduce un zâmbet, o bucurie, în inimile și sufletele copiilor.
Frumos! Crăciunul bate
la ușă, iar prin aceste daruri putem spune că datorită echipei „Național
Sebiș”, câțiva copii au
intrat deja în atmosfera
Crăciunului.

Orașul este pregătit pentru sezonul rece!

Administrația locală a a acționat în vederea pregătirii administrative pentru sezonul rece. În acest sens au fost asigurate din timp stocurile de lemne necesare încălzirii școlilor și a celorlalte instituții ale
orșului. De asemenea, s-au identificat utilajele necesare pentru asigurarea deszăpezirii în cazul în care va fi necesar. În acest sens, s-au
stabilit parteneriate pentru ca în caz de urgență să se poată pune la
dispoziție utilajele necesare în vederea deszăpezirii.

În atenţia persoanelor ﬁzice şi juridice

Iarna se apropie cu pași repezi și în curând va începe să ningă, de aceea, dorim să reamintim tututuror
cetăţenilor și operatorilor economici, că sarcina îndepărtării gheţii și zăpezii de pe trotuarele și parcările
din jurul imobilelor unde își au domiciliul sau își desfășoară activitatea le revine proprietarilor / locatarilor, potrivit Ordonanţei de Guvern nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane și rurale, art. 9, lit
f, precum și 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 normative în vigoare.
Vă recomandăm să verificaţi și să curăţaţi coșurile și burlanele de fum, înainte de utilizarea acestora
pe perioada iernii. De asemenea, vă recomandăm să acționați și pentru decolmatarea șanțurilor din
fața propriilor gospodării, pentru a preîntâmpina apariția unor posibile inundații. „Paza Bună, trece
primejdia rea”!
Primăria Sebiș

A sosit vremea colindelor!

La Betleem colo jos
Cerul arde luminos
Preacurata
Naşte astăzi pe Hristos
Naşte-n ieslea boilor
Pe-mpăratul tuturor
Preacurata
Stă şi plânge-ncetișor

N-are scutec de-nfășat
Nici hăinuţe de-mbrăcat
Preacurata
Pentru pruncul de-mpărat

Nu mai plânge maica mea
Scutecele noi ţi-om da
Preacurata
Pentru prunc a-l înfăşa
SEBIȘ EXPRES
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Copiii de la grădiniță așteaptă cadourile de sărbători!
Grădinița PP Sebiș, grupa mare-mijlocie
Prof. Jurcă Daniela si Mariș Ana

Apropierea sărbătorilor de iarnă a adus nerăbdare printre copiii de la grădinițele din
Sebiș, în așteptarea darurilor mult dorite.
Toți copiii ne-au mărturisit că au fost cuminți
pe tot parcursul 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 aparte
în frumoșii ani ai copilăriei.

Barna Alexandru- tăbliță 3d, Bîlc
Luca- tir cu mașini, Boșcai Raluca bagheta magică, Cornea Șerban- pușca,
Crișan Robert- combină cu remorcă,
Gligor Răzvan- motoretă, Herbei Alberto- bagheta magică, Hetco Răzvantractor, Iov Flavia- oglinda fermecată, Irimpi Cristopher- tabletă, Lemeni
Antonia- tabletă, Mureșan Rania- păpusă Maia, Oprea Rareș- tractor cu
cisternă, Păiușan Mirabela- cărucior,
Ștefănuț Nikole- păpușa Maia, Șucau
Robert- combină, Turnea Ana- tabletă, Vârcuș Iulia- tabletă

Grădinița PP Sebiș, grupa mică
Prof. Barbatei Maria si Pop Mihaela Nadina

Ana Rareș- avion, Andrieș Andreea- rochiță, Bîlc Miruna- păpușa Barbie,
Confideratu Daria- papușă barbie, Corbăcer Elena -cadouri, Cornea Alexandru- plastelină cu forme, Crișan Răzvan- locomitivă, Dașcău Beatrice - puscă,
Hanciuc Daian - multe cadouri, Heler Sofia- prințesa Sofia, Ignat Ioana- prințesă,

Ilieș Loredana- rochiță ți prințesă, Iov Ioan- drujbă, Irimie Nicolas- bormașină,
Miclea Simonel- mașină cu volan, Mureșan Ianis- tren, Rusu Ioana- printesa
albă ca zăpada, Sîrb Ianis- avion, Stănilă Paul- pușcă, Toma Teofil -tren, Tomuș
Cristina- printesa zburătoare, Tripa Alexandru- mașină cu telecomandă

Dumnezeu. A fost eliberat după urcarea pe tron
a Sfântului Constantin. Potrivit tradiţiei, Nicolae a
fost unul dintre Sfinţii Părinţi participanţi la SinoPotrivit tradiţiei, Sfântul Nicolae s-a născut în se- singurătate, însă vestea lui Dumnezeu a fost alta:
dul de la Niceea.
colul IV, în provincia Lichia, orașul Patara (Turcia). „În mijlocul poporului să-ţi săvârșești nevoinţa
Sfântul Nicolae a apărat dreptatea printre oameni
Părinţii au fost oameni înstăriţi, dar și foarte cre- ta, dacă voiești să fii încununat de Mine”. Înălţat
și a mântuit de la condamnare trei bărbaţi. A fost
dincioși. Și-au dorit mult un copil. Și Dumnezeu Arhiepiscop al Mirelor Lichiei, Sfântul s-a dovedit considerat sfânt de popor chiar din timpul vieţii.
le-a dăruit unul, a fost singurul. Unul milos, foarte un bun păstor al turmei sale. Este părintele bun și Oamenii îl chemau având credinţa că necazurile
înţelept și extrem de curajos. A învăţat viaţa du- înţelept care dăruiește lumină și har credincioșilor, lor vor fi mântuite. Două dintre minunile sale au
hovnicească de la unchiul său, Nicolae, episcopul este ocrotitor al copiilor și apărător al credinţei or- marcat profund conștiiţa creștinilor și stau la baza
Patarelor. Rămas orfan devreme, Sfântul Nicolae todoxe.
convingerii că Moș Nicolae aduce daruri în noaptea
și-a împărţit averea moștenită fără să păstreze În vremea prigoanelor lui Diocleţian împotriva de 5 spre 6 decembrie.
nimic.
creștinilor, Sfântul a fost aruncat în temniţă, însă Se spune că o familie săracă avea trei fete. Și, atunci
S-a gândit apoi să-și petreacă viaţa în tăcere și și de acolo îi vorbea poporului despre Legea lui când acestea au crescut, părinţii s-au gândit că o

Sfântul Nicolae, ocrotitorul copiilor
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viaţă „ușoară” ar fi soluţia la sărăcia în care trăiau.
Sfântul Nicolae a avut însă un alt plan cu ele și le-a
salvat sufletele, pe rând, punându-le la fereastră
câte o pungă cu bani.
Se mai povestește că Sfântul ar fi salvat de la naufragiu, prin rugăciune, niște marinari, iar de atunci
aceștia îl cinstesc și îl consideră ocrotitorul lor. Popularitatea 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 veșnică pe 6 decembrie
343, iar din anul 1087, moaștele sale sunt păstrate
la o biserică din Bari, în sudul Italiei.

