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1 DECEMBRIE
ZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

Dragi locuitori ai oraşului Sebiş, cu ocazia Zilei Naţionale a României 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
sufletele pline de sentimente
patriotice. Este o zi sfântă a
existenţei noastre, ziua
Marii Uniri, ziua în
care am fost “uniţi
în cuget şi- n
simţiri”. Acest
sentiment al
apropierii
i- a determinat pe
înaintaşii noştri să
treac ă

Domnul Primar Feieș Gheorghe
peste orice obstacole şi piedici ale vremurilor şi, în ciuda opreliştilor de
tot felul, au reuşit construirea României Mari. Aceasta este ziua naşterii naţiunii române. Marea Unire din 1918 a fost și rãmâne pagina cea mai sublimã a istoriei româneşti.
Mãreția ei stã în faptul cã desãvârșirea unitãții naționale nu este opera niciunui om politic,
a niciunui guvern, a nici unui partid; este fapta istoricã a întregii naþiuni române, realizatã
într-un elan venit cu putere din strãfundurile conștiinței unitãții neamului, un elan controlat de fruntașii politici, pentru a-l cãlãuzi cu inteligențã politicã remarcabilã spre țelul dorit
De-a lungul istoriei tot timpul am fost asupriţi, însă, iată că am avut în istoria noastră
această zi în care toţi cei cu sânge românesc au spus două cuvinte: până aici! De acum
încolo vom fi cu toţii împreună, într- o singură ţară care se numeşte România. Şi iată că astăzi putem sărbători această zi măreaţă a naţiunii noastre. Să fim mândri că suntem români
şi să le mulţumim înaintaşilor care au făcut ca noi astăzi să avem propria ţară, România şi
să fim o naţiune de sine stătătoare, naţiunea română. Niciodată să nu ne renegăm obârşia
ci, dimpotrivă, să fim mândri că suntem români şi că avem o ţară atât de frumoasă care se
numeşte România. La mulţi ani tuturor românilor! Trăiască Romănia!
Al vostru primar.
Feieș Gheorghe

DE ZIUA SFÂNTULUI NICOLAE,

Vă doresc tuturor celor care vă sărbătoriți
ziua de nume un călduros și sincer La
Mulți Ani și să aveți parte numai de fericire și bucurie.
Primar,
Feiaș Gheorghe

Iar copiilor care-l așteaptă nerăbdători pe
Moș Nicolae le urez ca Moșul să le aducă
în dar tot ceea ce și-au dorit, și îi sfătuiesc
să-și pregătească din timp ghetuțele pentru ca Moșul să le poată umple cu daruri!
Primar,
Feieș Gheorghe

ORAŞUL SEBIŞ SE PREGĂTEŞTE
PENTRU SĂRBĂTORILE DE IARNĂ
Apropierea sărbătorilor de iarnă se face tot
mai simţită în oraşul
nostru. Pe de o parte a început Postul Crăciunului şi astfel oamenii se pregătesc sufleteşte
de
marea
sărbătoare a Naşterii
Domnului, au început repetiţiile
colindelor, iar copiii
aşteaptă, cu sufletul la
gură să- l vadă
pe M o ş u l
care- i va umple
de cadouri.
Pe de altă parte,
însă, au
început şi treburile administrative specifice
acestor sărbători atât
de
dragi nouă tuturor. În casa
fiecărei
familii se fac pregătiri pentru a
întâmpina
cum se cuvine marile sărbători ale iernii
şi, tot aşa, la nivelul
administraţiei locale au început pregătirile oraşului pentru sărbători. Vorbim
doar despre modul în care este înfrumuseţat oraşul pentru a sărbătorii apropierea Crăciunului. Aici, la prima vedere, treburile sunt simple. Primarul Feieş
a cam hotărât cum ar trebui să arate oraşul nostru de sărbători şi l- a însărcinat pe viceprimar să se apuce de lucru şi să pună în aplicare planul stabilit.
Suntem la primărie, cu viceprimarul alături şi cu un reprezentant al unei societăţi comerciale care se ocupă de livrarea tuturor materialelor necesare iluminatului de sărbători. Se dă o adevărată luptă. Viceprimarul, vulpoi bătrân,
se preface în permanenţă că este nemulţumit: becul acela nu-i bun, consumă
prea mult, se strică prea uşor, nu- i plac luminiţele acestea crezând că celelalte sunt mai frumoase, etc. Pune presiune pe „adversar” pentru ca acesta
să scadă preţul şi să livreze calitatea dorită. Se foieşte vicele, ba pe o parte,
ba pe alta, suflă nervos din toţi rărunchii, chiar se arată obosit de atâta vorbă.
Un adevărat teatru. Finalul? Obţine preţul dorit şi materialele solicitate. Dintr- o dată viceprimarul nu mai pare obosit. Îi apare un zâmbet larg şi imediat
îl sună pe primarul Feieş raportându- i rezultatul negocierilor. Nu de alta,
dar primarul Feieş dă verdictul. Răspunsul primarului este clar: dă- i bătaie,
apucă- te de lucru şi pregăteşte instalaţia de iluminat. Ca atare, iată- ne astăzi
cînd bradul din
fața primăriei a
fost deja montat şi primele
luminiţe de sărbători au apărut
pe străzile din
Sebiş. În ciuda
programului încărcat, primarul
Feieş nu a uitat
că în Sebiş sărbătorile de iarnă
trebuie primite
cum se cuvine
şi a făcut deja
toate demersurile pentru ca
oraşul să arate
cât mai frumos
şi puternic iluminat astfel încât Moşul să- l
vadă de la distanţă şi să găsească drumul
către Sebiş,ca
să ne umple de
cadouri.Rămâne însă de văzut
cât de darnic va
fi Moșul anul
acesta, probaBradul de Crăciun din centrul
bil că la fiecare
orașului a fost deja amplasat
după buget.
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NAŢIONAL SEBIŞ, UNA CALDĂ - ALTA RECE!

Naţional Sebiş gâfâie, în continuare în campionat având evoluţii oscilante şi, de cele mai multe ori dezamăgitoare. O echipă care s- a
dovedit a fi cu mult sub aşteptările noastre şi la mare distanţă faţă de
ceea ce primarul nostru şi- ar fi dorit. După cum era firesc, datorită
rezultatelor sub aşteptări obţinute de echipă, antrenorul Cuedan a
fost demis, lucru logic dacă ne uităm la realizările acestuia şi la locul
în clasament al echipei Naţional Sebiş. Ca urmare, pe banca tehnică
a echipei a ejuns Ciba. Speram că echipa se va trezi şi va începe să
obţină rezultate mai bune. Din păcate nu a fost aşa. Evoluţiile slabe
au continuat spre totala noastră dezamăgire. Aici suntem obligaţi să
facem unele constatări. Despre ce este vorba? Am constatat în jocul
echipei o lipsă crasă de concentrare, o delăsare a jucătorilor şi lipsa
de atitudine în teren. Rezultatele meciurilor jucate de la apariţia
ultimului număr al ziarului oglindesc tocmai aceste neajunsuri.
Să luăm, spre exemplu, , doar meciul de acasă cu Flacăra Făget,
când am făcut 0-0. Ai noştri au ratat atât de mult şi din asemenea
poziţii încât cu greu am fi putut crede că cineva nu ar putea da gol
din poziţiile din care au ratat jucătorii noştri. A fost un meci de infarct cu multe ocazii care însă din cauza lipsei de concentrare nu au
fost fructificate, rezultatul meciului fiind unul total nedorit, 0- 0, în
condiţiile în care aveam mare nevoie de puncte. Cireaşa de pe tort
a constituit- o ratarea din ultima secundă a meciului, când jucătorul
nostru, cu poarta goală, de la jumătate de metru, “reuşeşte” inexplicabil să dea cu mingea peste poartă. Aceasta a fost ultima ratare a
meciului, întreaga partidă fiind pigmentată cu astfel de ratări, care
ar fi putut intra în Cartea Recordurilor. Am crezut că primarul face
infarct, nu alta, văzând cu câtă uşurinţă tratează jucătorii noştri ocaziile avute. Sus în tribună, alături de viceprimarul Radu Demetrescu, primarul Feieş a încercat, în permanenţă, să- i impulsioneze pe
jucători, să fie cel de al doisprezecelea jucător al echipei. În zadar!
Naţional Sebiş a tratat mult prea uşor meciul, jucând cu neseriozitate. În acest mod nu pot fi obţinute rezultate scontate. Prin astfel
de evoluţii Naţional Sebiş nu are cum să se ridice la nivelul dorit de
către primarul Feieş, implicit al nostru. Ştim că primarul ar dori să
vadă o echipă care luptă pentru gloria oraşului Sebiş, aşa cum el, ca
primar, face zi de zi. Din păcate, însă, dacă Feieş are această dragoste pentre Sebiş în sânge, fiind în stare de orice sacrificiu pentru
ca numele Sebiş să fie cât mai respectat, jucătorilor echipei le cam
lipseşte acest simţământ!Dacă l- ar avea, alta ar fi situaţia echipei în
clasament
Aceste evoluţii fluctuante, cu mult sub aşteptările tuturor, nu pot
rămâne fără urmări. Vine pauza competiţională, perioadă în care se
pot lua măsuri drastice la echipă. Trebuie luate! Altfel vom vedea, în
continuare, jucători cărora nu le pasă, care privesc jocurile oficiale
ca pe o simplă miuţă, care nu se regăsesc pe teren şi care nu par a fi
uniţi sub numele de Naţional Sebiş.

Imagini de la meciul cu Făget

Jucătorii ar trebui puși să citească în
fiecare zi inscripția de pe soclul acestei statui! Poate așa vor înțelege ce
înseamnă Național Sebiș

Cinste celor care au luptat și luptă pentru
prestigiul Clubului Sportiv “CRIȘANA” și al
orașului Sebiș

Clasament Liga a III-a, Seria 5
1. ACS Recaş
2. CF Bihorul Beiuş
3. CS CFR Simeria
4. FC Hunedoara
5. CS Millenium Giarmata
6. CS Autocatania Caransebes
7. CS Jiul Petroşani
8. FC Scolar Resita
9. CS FC Timişoara SA II
10. CS Unirea Valea lui Mihai
11. CS Flacăra Făget
12. CS National Sebiş
13. CS Becicherecul Mic
14. CS Vladimirescu 2003
15. CS Gloria Reşiţa
16. CS Gloria CTP Arad
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IARNA A VENIT PESTE NOI, INVESTIŢIILE ÎN ORAŞ, CONTINUĂ!
Ne aflăm, din nou, în situaţia de a vorbi despre noi investiţii
pe care primarul Feieş le derulează pentru beneficiul întregii
comunităţi locale din Sebiş. Am crezut că intrarea în drepturi a
iernii îl va opri pe primarul Feieş din maratonul său de a da drumul la noi şi noi lucrări în Sebiş. Ce ne- am zis noi? A venit iarna
iar primarul se va retrage şi el de pe străzile oraşului înăuntru, la
gura sobei, spre a se ocupa de actele administrative de la birou,
evitând gerul de afară. S- a întâmplat acest lucru? Nici vorbă!
Toată ziua- i prin oraş deschizând noi şantiere de lucrări, ba mai
mult, continuă raliurile prin ţară însoţind echipa de fotbal peste
tot pentru a- i încuraja pe ai noştri şi a le arăta, în ciuda perioadei grele prin care trec, că le este alături, iar atunci când îi mai
trage de urechi o face pentru că doreşte numai rezultate pozitive.
Primarul Feieş, în ciuda vârstei, arată o tinereţe debordantă. Nu
duce deloc lipsă de energie, altfel nici nu ar rezista ritmului infernal în care- şi trăieşte fiecare zi. Totul numai pentru prosperitatea oraşului Sebiş. Mai greu cu cei din jurul lui, care, de multe
ori, cam gâfâie la ritmul impus de el. Sunt obligaţi să ţină pasul
fiindcă altfel rămân în urmă. Aşa că, venirea iernii şi a frigului nu
au reuşit să- l facă pe primarul Feieş să se retragă la căldura biroului ci, dimpotrivă, iată- l din nou pe străzile oraşului începând
noi lucrări de modernizare. Astfel, s- au amenajat noi porţiuni de
trotuare, cum ar fi cel de pe strada Păcii. Tot în luna noiembrie
s- au executat şi noi lucrări de înfrumuseţare a oraşului , respectiv
au fost plantaţi tuia în zona autogării şi a blocurilor ANL. Concluzia? Primarul Feieş continuă lupta cu investiţiile din oraş şi,
până acum, scorul îi este favorabil primarului care reuşeşte, în
continuare, să găsească noi idei de modernizare a oraşului, idei
care nu rămân doar pe hârtie ci sunt puse, imediat, în practică. În
agenda primarului Feieş nu există timpi morţi! Totul merge pe
bandă rulantă ca un perpetuum mobile! Oricum, vin sărbătorile
de iarnă şi, cu siguranţă, că primarul nostru va face o mică pauză.
Aşa credem noi, fiindcă mai trebuie şi el să stea cu familia, nu tot
pe drumuri.
SEBIȘ EXPRES

Orașul Sebiș este tot mai verde

Pe strada Păcii, amenajarea trotuarelor continuă
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LA BISERICA ORTODOXĂ, PAROHIA II SEBIȘ - “SFÂNTA TREIME”
Constituirea parohiei 1993
Funcţionează împreună cu parohia I în biserica Sf.
Arhangheli Mihail şi Gavril până în 2004 cînd se
mută în noua biserică Sf. Treime sfinţită în 8 noiembrie.
Fixarea amplasamentului, sfinţirea locului şi începerea lucrărilor la noua biserică în anul 1994, 9
octombrie.
În 2004 se finalizează lucrările astfel încât s- au putut face slujbe.
Tot în anul 2004, 3 octombrie, se ăncep lucrările de
pictură care se finalizaează în anul 2007, 12 august.
Investiţie realizată printr- un efort financiar deosebit al enoriaşilor din parohie sprijinuţi şi de parohia
I şi de ceilalţi locuitori ai orsaşului, de alte confesiuni.
Sprijin financiar de la autorităţi
- 100.000 de lei - Guvern
- 50.000 de lei - Cons. Jud. Arad
- 2000 de lei- bugetul de stat
Am fost ajutaţi de către primarul oraşului, protopopiat, episcopie şi, în mod deosebit, de către deputatul Gheorghe Chiper.
Donaţii de la politicieni:
5000 de lei – deputatul Onaca
3000 de lei – Președintele Băsescu
2000 de lei – Primarul Feieş
De remarcat este faptul că administraţia locală a

executat lucrări edilitare cum sunt pavarea curţii
bisericii, aleile, din şi în jurul bisericii şi altele.
Remarcăm şi donaţiile substanţiale ale cadrelor didactice.
Terenul pentru construirea bisericii, de 850 metri
patraţi a fost donat de familia Gligor Nicolae şi
Lucreţia, ulterior fiind cumpărat, în completare, de
la urmaşii acestora un teren de 670 de metri patraţi.
Terenul agricol care ni se cuvenea nu l- am primit.
Opinia credincioşilor evidenţiază preocuparea preotului paroh, sprijinit de epitropie şi de membrii
Consiliului şi Comitetului bisericesc pe parcursul
întregii activităţi.
O buna parte dintre enoriaşi, pe lângă sprijinul
financiar, au contribuit cu muncă efectivă şi cu
donaţii de obiecte bisericeşti: Avram Beniamin,
Lucoaie Iulius, Crişan Catiţa, Lucaci Mariuţă,
Paşca Constantin, Popa Terentie şi alţii.
Pentru a sărbători cum se cuvine evenimentul
sfinţirii care se apropie mai sunt necesare o seamă
de ajustări şi finisări care presupun noi sume de
bani, pentru care facem apel la cei cu posibilităţi.
Preot paroh,
Popa Mihail

Este de remarcat implicarea autorităților locale, respectiv a Primăriei, prin primarul Feieș, care au
contribuit substanțial la amenajarea acestei biserici. Astfel, primarul Feieș s-a implicat pentru a promova necesitatea finanțării lucrărilor pentru construirea bisericii, urmarea eforturilor depuse de primar
în acest sens fiind alocarea pentru această construcție a unor importante sume de bani de la Guvern și
Consiliul Județean. O altă lucrare pe care primarul a susținut-o pentru crearea tuturor condițiilor pentru
enoriașii acestei biserici a fost cea de pavare.

Imagini de la Liturghie
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”MOŞUL” A PORNIT LA DRUM SPRE NOI, SĂRBĂTORILE DE IARNĂ
BAT LA UŞĂ, ORAŞUL VUIEŞTE DE PREGĂTIRI!
Spiritul sărbătorilor de iarnă a început să
cuprindă întreg oraşul. Acolo, în faţa
primăriei, mai mulţi zdrahoni se chinuie să proptească bradul care urmează să
fie împodobit. Te uiţi în dreapta, te uiţi în
stânga, vezi lucrători ai primăriei cu ghirlande
pe umeri şi becuri în mâini pregătind oraşul pentru apropierea Crăciunului. Din când în când mai
auzi şi murmur de colinde. Mai este un pic şi vom
sărbători Naşterea Domnului. Moş Nicolae este
deja pe drum, iar copiii au început să- şi lustruiască

ghetele şi să se laude cât de cuminţi au fost în timpul anului. Totul
pentru a- l fenta pe Moş şi să-l facă să-i umple de cadouri. Moş
Crăciun stă şi el la cotitură, însă va veni ceva mai târziu, mai este
vreme până atunci. Ne- am gândit noi: copiii ca şi copiii dar de
unde să aflăm dacă şi cei mari au început să se agite pentru a se
pregăti de sărbători. Cum cugetam noi, ne- a venit o idee: toţi ar
trebui să cumpere plăcinte, iar doamnele şi domnişoarele, care
doresc să fie cochete şi aranjate de sărbători ar fi trebuit să- şi facă
programările la cosmetică. După această scurtă cugetare am pornit
la drum. Să vizităm cofetăriile, saloanele de coafură şi pe cele de
cosmetice din Sebiş.

„La Mona”

Prima locaţie unde am descins a fost salonul de coafură şi cosmetică
numit „La Mona”. În centru, sub Clubul Pensionarilor. Existau cliente
când am ajuns noi. D- na Mona Bun- coafeza, a fost foarte amabilă
prezentându- ne salonul şi stând un pic de vorbă cu noi, chiar dacă avea
o d- nă care o aştepta să- i facă freza. Mai era o persoană, o clientă,
care stătea liniştită, cu bigudiurile în păr şi cu acea cască tip „marţian”
pe cap, cască despre care nu ştiu cum se numeşte. Acolo în spate ,
după perdea, încă o d- nă în vârstă , clientă fidelă după cum ne- a spus
chiar ea, a venit să- şi facă pedichiura. Această doamnă ne dovedeşte
că a te îngriji este o calitate la care femeile nu ar trebui să renunţe
niciodată doarece fiecare dintre ele reprezintă o rază de lumină în inima
te unui bărbat. Dar să ieşim din melancolie şi să trecem la realitate.
De pedichiură şi manichiură se ocupă d- na Rotar Angelica, care are
programul cam încărcat de sărbători. Să nu o uităm pe d- na Viorica, femeie foarte plăcută şi deschisă, ea fiind experta în cosmetică. Şi
agenda dânsei este cam plină, aşa că, doamnelor, vă recomandăm să vă
programaţi din timp (programul de lucru al salonului este între orele
8.00- 20.00).

O clientă mulțumită

Locul frezelor din Sebiș

Clientă răbdătoare - are timp
D- na Mona- expertă în coafuri

Care sunt cele mai solicitate coafuri pentru nunţi sau botezuri?
Cocurile, de toate felurile, sunt la mare căutare.
Dar coafurile de zi cu zi?
Cele mai cerute, cred că sunt filat şi bob.
Habar nu avem ce înseamnă asta?!
Cum să vă spun, filat înseamnă un păr mai lung iar bob un pic
mai lung în faţă şi mai scurt în spate.
D-na Viorica - specialist în cosmetică

Experta în manichiură și pedichiură

Clientă fidelă

Am întrebat- o: vin femeile să se îngrijească?
Sigur că vin, orice femeie care se respectă vine la cosmetică
Ce faceţi, mai exact, aici?
O mulţime de tratamente faciale, pentru îngrijirea şi întinerirea tenului. Mai aranjăm şi sprâncenele.
Cât durează un astfel de tratament?
Cel puţin o oră, însă durata depinde de solicitările clientelor.
Dar pentru aranjatul sprâncenelor?
Aici depinde de fiecare d-nă, funcţie părul fiecăreia.
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”MOŞUL” A PORNIT LA DRUM SPRE NOI, SĂRBĂTORILE DE IARNĂ
BAT LA UŞĂ, ORAŞUL VUIEŞTE DE PREGĂTIRI!
„La Victor”

Pe Victoriei, în centru, toată lumea cunoaşte această cofetărie. Aproape tot timpul este plină. Am dorit să vedem dacă spiritul sărbătorilor de iarnă se vede şi aici. De cum intrăm ne întâmpină două femei frumoase şi cu
un zâmbet plăcut. Teodora şi Oxana ne arată toate produsele de cofetărie de pe rafturi. Şi nu sunt puţine. Doboş,
rol cu cremă de brânză, Bucureşti, savarine, toate felurile de buşeuri pe care le poţi lua la pachet sau să le serveşti pe
loc. Clienţi erau suficienţi iar de sărbători ni s- a spus că există comenzi cu carul. În spatele acestor bunătăţi stau maestrele cofetare. O trupă de doamne experte într- ale cofetăriei care s- au lăudat că sunt cele mai bune din judeţ. Acestea
sunt: Lenuţa, Mariana, Dorina, Ancuţa şi Giorgina. Toate vesele şi cunoscătoare într- ale meseriei. Tot ele ne- au spus că nu
există fel de prăjitură pe care ele să nu- l ştie face şi torturile se fac după cum doreşte clientul. Ele ne- au confirmat faptul
că lumea din Sebiş se pregăteşte pentru sărbătorile de iarnă pentru că s- au făcut deja o mulţime de comenzi.
Teodora şi Oxana- „ispitele” cofetăriei „La Victor”

Voi ispitiţi clienţii cu
o grămadă de prăjituri,
sunt bune?
Cele mai bune. Cine
mănâncă odată aici
vine, cu siguranţă, şi a
doua oară
Comenzi sunt?
Foarte multe.
Care sunt cele mai
căutate prăjituri?
Cornetele cu ciocolată
sunt cele mai bune din
tot județul Arad. Apoi,

la mare căutare este
prăjitura București cu
glazură de fondant,
doboș cu glazură de
zahăr ars și savarinele.
Cornetele cu ciocolată
sunt mai bune decât
cele de la Libelula din
Arad?
Mult mai bune. Dacă
mănânci la noi sigur
nu mai cumperi din
altă parte.

Lenuţa, Mariana, Doina, Aurica, Ancuţa, Giorgina- maeştri cofetari

Care este cea mai căutată prăjitură?
Cornetul cu ciocolată.
Torturi faceţi?
De orice fel, pentru nunţi, botezuri,
onomastici, orice doreşte clientul.
Care este cel mai căutat tort?
Tortul umplut cu şuhaidă şi cu

vişine.
Care a fost cel mai mare tort pe
care l- aţi făcut vreodată?
Cel mai mare a avut 70 de kilograme şi şapte etaje.
De Moş Nicolae lucraţi?
Lucrăm, până după- amiaza.

Produse a la Victor
Brânzoicile vă fac cu ochiul

Vitrina pofticioșilor

Tort pentru copii

Tort de nuntă

Tort de botez

Fugiți repede și cumpărați

Clientă indecisă

Toți înfulecă cu poftă

Aici e locul acestor bunătăți
SEBIȘ EXPRES
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Dragi boboci ai clasei I, sper că aţi învăţat
bine de când aţi venit la şcoală, aţi fost
cuminţi şi aţi ascultat ceea ce învăţătorii
v- au spus fiindcă trebuie să ştiţi că nu
vă vor decât binele. Dacă aţi făcut toate
acestea, cu siguranţă, că şi Moş Nicolae
vă va considera nişte copii silitori şi
cuminţi şi vă va aduce o mulţime
de cadouri. Aşadar, vă urez
sărbători fericite şi fie ca
Moşul să vă aducă fiecăruia
cadourile dorite!
Primar,
Feieş Gheorghe

PLEDOARIE PENTRU O PROFESIE CE NU
PREA ARE CĂUTARE

Elevii clasei I A, alături de domnul învățător Bocu Ioan

Ascultând răspunsurile elevilor mei la întrebarea “Ce vrei să Elevilor clasei I A, le-am pus următoarea întrebare: Ce doriți să vă faceți când veți fi mari? Iată răspunsurile lor:
devii când vei fi mare?”, adresată de reporter fiecăruia dintre
ei, în timp ce-i fotografia, am avut dezamăgirea să constat că
micii mei şcolari, cetăţenii de mâine, nu-şi manifestă dorinţa să
devină dascăli.
N-am avut timpul, fizic, necesar să intru în profunzimea problemei să descopăr care au fost şi cauzele sau factorii determinanţi
ai acestor opţiuni. Îmi revine o sarcină destul de grea, bănuiesc,
încât să ajut la îmbunătăţirea procentului, pentru o profesie care
pentru mine a însemnat enorm.
Fiind ultima generaţie de copii, cărora am emoţionanta plăcere
Toader Lorena - medic
de a le deschide drumul spre cunoaştere, după o prestaţie
îndelungată, în care dăruirea şi responsabilitatea mi-au fost reveterinar
Cornea Daian - popier
Moza Otniel - călăreț
pere permanente, îmi permit o pledoarie pentru nobila dar şi
mult, hulita, profesie de dascăl.
Dascălul a fost şi rămâne, în ierarhia valorilor, personalitatea
cea mai nobilă-chiar şi numai pentru aceea că el deschide omului orizontul cunoaşterii - dar şi cea mai expusă şi vulnerabilă
persoană, în raport cu semenii săi.
Ioan Slavici în “Educaţiunea morală” evidenţia cum nu se poate
mai bine, unicitatea dar şi vulnerabilitatea profesiei: “Nu pierde
din vedere cine eşti, dascăle, şi fă întotdeauna numai ceea ce se
potriveşte cu personalitatea ta, că ţie nu ţi se iartă toate, câte li
Popa Andreea se pot ierta altora.”
Ce altă persoană îşi poate impune amprenta asupra fiinţei umane
cântăreață
Gligot Maria - polițist
Soare Eliza - balerină
mai mult ca dascălul? În ochii copilului, dascălul este cel care,
“ştie”, “cunoaşte”, “are dreptate”. Expresia “aşa a spus doamna/
domnul învăţător” este argumentul cu litera de lege în faţa oricui încearcă să impună un alt punct de vedere, alte decizii.
Nu prea răsfăţat de soartă, dimpotrivă mult prea încercat de
viaţă, uneori chiar chinuit de neînţelegerea semenilor, ignorat,
ori, chiar, umilit de autorităţi, dascălul a răbdat greul clipelor, a
închis în sine durerile şi umilinţele, spre a oferi învăţăceilor, în
fiecare clipă, acelaşi cer senin al încrederii şi spre a le ţine deschis acelaşi orizont, limpede şi generos al speranţelor.
Dascălul se străduieşte, necontenit, să devină o lumină pentru
Marbui Carla el însăşi ca apoi să o poată revărsa mai pură şi mai strălucitoare
Luca Bogdan - pianist
polițistă
Brînda Iarina - actriță
asupra celor din jurul său.

... continuare în pagina 7

Toader Alexandra doctoriță

Babuța Fabian polițist

Cristea Bianca desenatoare

Roșu Giulia fotomodel

Duma Particia asistentă medicală

Toader Briana doctoriță

Covaci David - agent
poliție

Moș Viviana actriță

Bădău Ioana bucătăreasă

Copil Raluca manechină
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De munca dascălului depinde cât de contemporani rămânem
unii cu alţii.
“Deşii trăim sub acelaşi soare şi avem aceeaşi vârstă biologică
– afirma un mare scriitor, - nu suntem toţi contemporani. Doar
studiul este acela care ne face contemporani. El este “gimnastica minţii”, el ne dezvoltă flexibilitatea, mobilitatea, zig-zagul
gândirii, tenta ei de iscodire permanentă, dezvoltând în acelaşi
timp temeinicia şi siguranţa judecăţii”. Studiul este ogorul în
care operează, permanent, dascălul, cultivând livada în devenire, a căror roade vor fi culese mai târziu.
De munca dascălului depinde cât de limitat sau cât de larg
este orizontul cunoaşterii educabilului, precum şi profilul
personalităţii sale.
Marele scriitor, Lucian Blaga, în lucrarea sa “Pietre pentru templul meu”, oferea un exemplu pilduitor în acest sens: “O personalitate mare e ca un munte: îţi lărgeşte orizontul dacă stai
pe umerii săi, dacă stai, însă, la genunchi, îţi strâmtează zarea
împiedicându-te să vezi şi ce înainte ai văzut”.
Colegilor mai tineri, care au îmbrăţişat această nobilă profesie,
pe care-i respect şi-i apreciez şi de a căror respect mă bucur, le
mărturisesc că depinde de noi pe ce treaptă a ierarhizării valorii
ne situăm. Ne rezumăm la a fi doar “un personaj” ce ocupă o
poziţie, oarecare, într-un sistem de valori, sau aspirăm să devenim o “personalitate”, contribuind la propăşirea grupului social
din care facem parte, prin sistemul de valori pe care le cultivăm.
Nu e de mirare că, de cele mai multe ori, indiferent de relaţia
pe care am avut-o cu şcoala, gândurile bune se distilează, la un
moment dat, şi prinosul nostru de recunoştinţă se întoarce, întro mai mică sau mai mare măsură şi spre cel care, ca o călăuză,
ne-a însoţit şi ne-a dăruit din prea plinul său, în lumea plină
de taine, ce nu pot fii cunoscute şi, mai ales, descifrate, fără
implicarea sa.
Fiind prin excelenţă o profesie socială, activitatea dascălului
reprezintă un „joc permanent” la scenă deschisă,fără suflare şi
fără timp de reflexie situaţională.
Nobleţea meseriei obligă ca dascălul să fie, permanent, preocupat să-şi amplifice şi să-şi rafineze, el însuşi, bogăţia spirituală,
printr-o continuă raportare a experienţei la raţiune, sensibilitate
şi empatie, printr-o tot mai clară şi explicită dezvăluire şi relaxare a sensurilor şi semnificaţiilor faptelor, acţionând astfel
pentru punerea în deplină valoare a multiplelor disponibilităţi
umane.
Ne-am ales o profesie unică, ţinând seama şi de faptul că trebuie să rămânem, permanent, în spaţiul copilăriei inocente, invitând din nou, şi mereu din nou, acest spaţiu aproape de noi.
Fără spaima că astfel vom deveni vulnerabili si
ridiculizaţi,redevenim mereu copii în relaţiile şi acţiunile cu
elevi. O, dar câte roluri ne este dat nouă să interpretăm zilnic,
cât de convingători trebuie să fim pentru a-i ţine pe partenerii
noştri de drum, pe tărâmul studiului, cât mai activi, cât mai
implicaţi.
Oricât am fii de ferm structuraţi, indiferent de „armura”care se
încorsetează, profesia ne obligă, adesea, să devenim „jucăuşi”.
Intrând în mediul celor cu care lucrăm, îi pregătim nu doar pentru o veşnică şi acerbă competiţie - care este viitorul - ci şi
pentru o stare a bucuriei, cântecului şi dansului, a poeziei şi
picturii, care pot face această competiţie mai plăcută şi pe noi
mai frumoşi, mai cooperanţi si mai generoşi.
Greşim prea mult imitând şi pregătindu-i pe elevi
pentru”imitaţie”, pentru a fi la fel ca alţii, dacă se poate „buni
la toate”, când de fapt fiecare este unic în felul său şi poate fi
util, într-un mod sau altul, în cadrul societăţii, dacă zestrea sa
din partea familiei şi-a şcolii sunt valorile adevărate.
Să ne ferim de îmbătrânirea prematură, fizică şi mai ales
sufletească. Chiar dacă firescul se întâmplă şi timpul ne
îmbătrâneşte, implacabil, pacea interioară, implicarea, generozitatea şi iubirea pentru profesie, ne vor permite să nu
îmbătrânim prea uşor. Fiinţa noastră poate rămâne la fel de
tânără şi de proaspătă, metaforic vorbind, ca şi picăturile de
rouă, care strălucesc dimineaţa, în lumina răsăritului de soare,
oferind viaţă naturii ameninţată de o secetă devastatoare.
Să avem în vedere, insă, şi atenţionarea pe care distinsul Simion Mehedinţi o făcea, cu ceva vreme înainte, care rămâne
veşnic actuală:
„Cum e nivelul profesorilor, aşa e nivelul oricărui popor modern.”
Vouă, micilor mei elevi, vă urez acum la început de drum, să
rămâneţi la fel de gingaşi şi de ataşaţi dascălilor voştri, încât
sub oblăduirea lor să fiţi capabili să dobândiţi cunoştinţele,
regulile, normele şi conduita în măsură să vă dea puterea de a
constitui o lume nouă, pe tărâmul acestei ţări blagoslovite de
Dumnezeu si urâţită de cei care o locuim.
Aş vrea ca percepţia modului de viaţă exprimată prin expresia
„ Las` că se poate şi aşa !”, găoacea superficialităţii, lenei, anarhiei si a minciunii să fie înlocuită de expresia „Se poate numai aşa!”, pentru că atunci când se operează cu valorile perene
ale umanităţii nu încap jumătăţi de măsură.
ADEVĂRUL „nu poate fi şi aşa”, BINELE „nu poate fi şi aşa”,
MUNCA „nu poate fi şi aşa”, după cum nici RĂSPLATA „nu
poate fi şi aşa”. Toate acestea „pot fi numai aşa!”, pentru că
ALBUL nu poate fi NEGRU şi invers.
BOCU IOAN – învăţător la clasa I „A”
GRUP ŞCOLAR INDUSTRIAL SEBIŞ
SEBIȘ EXPRES
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Elevii clasei I B, alături de doamna învățătoare Herlo Maria
Elevilor clasei I B, le-am pus aceeași întrebare: Ce doriți să vă faceți când veți fi mari? Iată răspunsurile lor:

Călin Cosmina Teodora învățătoare

Moț Mariana Florina
- bucătăreasă

Zbîrcea Talita Amina
- învățătoare

Rus Riana farmacistă

Ciupe Aurel Bogdan polițist

Faul Vlad Marius Ilie
- polițist

Kavacsinszky Alexandra
Nicoleta - coafeză

Voimereștean Ioana
Mălina - farmacistă

Ardelean Gabriela șoferiță

Guia Mihai David polițist

Pop Alexandru Mario
- polițist

Sztasac Ana Maria Isabela la mașina de spălat

Clasa I B de la Grupul Şcolar Industrial Sebiş are copii deosebiţi,
gingaşi, sensibili, iubitori, dornici
să înveţe tainele citit-scrisului şi
socotitului.
Sunt foarte deschişi ,zâmbitori,
comunicativi. S-au apropiat de
mine încât unii mi se adresează cu
„mami”.
Copiii provin din medii diferite.
Doi elevi sunt de la Casa Speranţei
şi o fetiţă din plasament. Aceştia au
nevoie de multă afecţiune. Am o
comunicare bună cu mamele care
îi îngrijesc precum şi cu ceilalţi
părinţi. Clasa cuprinde şi trei copii de rromi, aceştia nu prea au
frecventat grădiniţa.

Copiii care au urmat grădiniţa au
deprinderi şi abilităţi de lucru, iar
ceilalţi lucrează greu şi încet dar au
voinţă.
Au o frecvenţă foarte bună deşi
unii locuiesc în satele aparţinătoare
oraşului Sebiş, Donceni şi Sălăgeni
şi circulă cu microbuzul şcolii.
Este o clasă omogenă cu elevi de 7
ani, un băiat a împlinit 8 ani în luna
noiembrie, iar o fetiţă are 6 ani.
Unii elevi sunt foarte atenţi, cunosc literele învăţate şi le leagă în
cuvinte, cu alţii mai am de recuperat.
Prin comportamentul lor sunt iubiţi
de profesorii care predau la clasă.
Învăţăm intr-o sală curată,

luminoasă, renovată cum sunt toate
sălile din cele trei clădiri ale şcolii.
Copiii navetişti şi cei din orfelinat
după ore stau un timp la biblioteca
şcolii. S-au ataşat mult de doamna
bibliotecară care le arată iubire şi
înţelegere.
Pe fiecare copil îl consider o
„steluţă” mai mare sau mai mică,
dar fiecare străluceşte în felul ei.
Aceşti copii reprezintă o mare
bucurie pentru mine fiind a noua
generaţie din viaţa mea de dascăl.
Pentru că se apropie sărbătorile
de iarnă doresc tuturor cititorilor
„Sărbători fericite” şi un „An Nou
cu sănătate”.
Înv. Herlo Maria
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MÂNCĂRURI ALESE, GAZDE PRIMITOARE, CAMERE CARE VĂ AŞTEAPTĂ
Pensiunea ONYX - locul ideal pentru a poposi
Nu aveam cum să nu ne referim în ziarul nostru la pensiunea ONYX.
Situată la ieşirea din Sebiş, spre Moneasa, pe partea stângă, această pensiune este cel mai important loc de cazare din oraşul Sebiş. Cu un lac
în curte amenajat cu mult bun gust, această pensiune oferă tuturor celor
care vizitează oraşul , dar şi celor care locuiesc în Sebiş, atât posibilităţi
de cazare cât şi toate cele necesare pentru a petrece o zi plăcută. Dacă
este vară putem sta afară, pe terasa amenajată în stil rustic pe marginea
lacului şi putem servi în linişte o cafea urmărind „balenele” care tulbură
apele liniştite ale lacului. Există peşti , care mai de care mai mari, iar
dacă vrei să- i vezi mai de aproape poţi face o plimbare cu barca pe lac.
Treci prin oraş şi doreşti să te odihneşti? Nimic mai simplu, poţi poposi
cu încredere la pensiune fiindcă toate camerele sunt exact ceea ce ne
dorim. Curate şi dotate cu toate cele necesare, băi moderne şi balcoane
cu vedere spre lac. Iar dacă sunteţi însoţiţi şi de o sirenă, cu siguranţă că,
aceasta va fi mulţumită de alegerea pe care aţi făcut- o când aţi decis să
vă cazaţi aici. Jupână peste pensiune este doamna Florica, care pe lângă
faptul că are tot timpul zâmbetul pe buze, are grijă să nu le lipsească
nimic clienţilor. Întreaga pensiune este organizată de către dânsa exemplar, cu atenţie la fiecare detaliu. Toate aceste lucruri „hangiţa” le face cu
ajutorul Patriciei şi al Irinei, două fete frumoase şi amabile. Nu are cum
să nu vă placă ceea ce găsiţi aici. Dacă până acum am tot vorbit despre
poziţia deosebită în care este situată pensiunea, de posibilităţile de cazare
pe care le găsiţi aici, să nu uităm de oferta culinarăoferită. Mâncarea, pe
lângă faptul că este bună, este şi foarte variată, astfel că veţi găsi tot ceea
ce vă place. Ciorbe de câte feluri doreşti, de la ciorbă de burtă, de văcuţă,
ţărănească, etc. Felul doi: muşchi de vită cu cartofi natur, grătare de tot
felul cu garnitură de cartofi prăjiţi, peşte gătit ca la mama acasă, fasole
cu ciolan, salate de toate felurile, ce mai, credem că v- am făcut deja
poftă. Toate pregătite foarte bine de Florica, soţul Robert şi ajutoarele
lor, Patricia şi Irina. Toate servite prompt, cu zâmbetul pe buze, într- o
atmosferă caldă, familială. Doriţi să vă plimbaţi prin păduri? Simplu de
realizat. Puteţi închiria de la pensiune ATV-uri, astfel încât orice excursie
este posibilă. Doriţi să organizaţi evenimente? Aici se pot organiza nunţi,
botezuri, zile onomastice şi orice fel de chef pe care- l doriţi, cu servire
tradiţională sau bufet suedez.
Concluzia? Vizitaţi cu încredere pensiunea ONYX căci nu veţi regreta! Organizaţi evenimente aici şi toţi invitaţii dv- stră vot fi mulţumiţi.
Cazaţi- vă aici, aveţi cele mai bune condiţii, iar discreţia este garantată.
Doriţi să beţi o cafea şi să staţi la un pahar de vorbă cu prietenii, veniţi la
pensiune, aţi făcut cea mai bună alegere!

Pensiunea Onyx

Doamna Florica, gazda pensiunii

Mâncare pentru toate gusturile

Condiții de cazare impecabile

Terasa pensiunii

Se poate organiza orice fel de eveniment

PENSIUNEA ONYX ORGANIZEAZĂ
Mare petrecere în ziua de Crăciun!
În data de 25 decembrie, începând cu orele 19, se va organiza la pensiune o seară magică de Crăciun. Invitați
pentru a încinge atmosfera sunt Frații Țica cu formația.
Pentru cei care doresc să ia parte la petrecerea din această
seară festivă le punem la dispoziție numărul de telefon
0742/439942, unde pot face rezervări. Grăbițivă, locurile
sunt limitate.

Bufetul suedez este impresionant

REVELION 2012
Rezervări la tel: 0742/439942
PENSIUNEA ONYX ORGANIZEAZĂ
Petrecerea de Revelion!
Vino să-ți petreci noaptea trecerii în noul an la
Pensiunea Onyx. Va fi organizată o petrecere
exact pe gustul tău. Costul este de 150 lei/
pers. și include totul: masa festivă, șampania,
băutură, muzică de cea mai bună calitate și o
atmosferă de vis. Veniți, căci nu veți regreta!
Să petrecem cu toții la cumpăna dintre ani la
Pensiunea Onyx.

Patricia
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