
CMYK
SEBIȘ EXPRES

Nr
.62

 Apare lunar, şi se distribuie gratuit în Orașul Sebiș și localitățile Donceni, Prunișor și Sălăjeni

AN
UL

 20
16 SEBIȘ

EXPRES
PUBLICATIA 
LOCALĂ

A ORASULUI 
SEBIS

,

,

,

„Național Sebiș”
 înaintea tuturor!

Echipa reprezentativă a orașului-„Național Sebiș”-este 
liderul ligii a III-a, o poziție prin care se vede din nou că 
performanța este singura opțiune a alb-albaștrilor!

Este o poziție care arată tuturor că „Naționalul” este 
același pe care-l știm, o echipă care niciodată nu se dă 
bătută și care nu poate �  decât în fruntea clasamentului. 
Poziția de lider de acum arată tocmai această direcție, im-
primată an de an echipei: Sebișul, implicit „Național Sebiș” 
nu poate accepta decât primul loc, iar pentru această sin-
gură opțiune, an de an s-au depus eforturi considerabile, 
promovându-se o politică sportivă spre performanță.

Chiar dacă nu tot timpul ne-au ieșit toate așa cum ne-
am �  dorit la echipă, direcția a fost mereu una singură: 
rezultate cât mai bune, pentru o singură țintă acceptată, 
adică locul I.

Acum, în urma unor evoluții bune ale jucătorilor, 
„Național Sebiș” se a� ă pe prima poziție a clasamentului, 
ceea ce suntem convinși că reprezintă un sentiment de bu-
curie pentru toți suporterii Sebișului, care au fost alături 
de echipă la � ecare meci de acasă și care au trăit cu su� etul 
la gură scurgerea celor 90 de minute ale partidelor.

Ne bucurăm așadar de rezultatele echipei noastre re-
prezentative, dorindu-ne ca și pe mai departe rezultatele 
să ne � e favorabile și să vedem Național Sebiș” tot acolo 
unde este acum: înaintea tuturor adversarilor, lider al Li-
gii a III-a, Seria a IV-a. >>> pag. 2

„Cupa orașului Sebiș la călărie”
o primă ediție de succes

Echitația, acest nobil sport, a popo-
sit și la Sebiș! Facem referire la „Cupa 
orașului Sebiș la călărie - ediția I”, care 
a avut loc în orașul nostru în zilele de 
22 și 23 octombrie și care s-a desfășurat 
la Baza de Agrement Paradis din Sebiș, 
la „Ciutărie” așa cum o cunoaște orice 
sebișan. 

A fost un eveniment inedit a� at la 
prima ediție, pe care ni l-a propus 
administrația locală, prin primarul 
Gheorghe Feieș, cel care nu contenește 
să surprindă cu domeniile variate pe 
care le abordează pentru promovarea 
cât mai bună a orașului nostru Sebiș.  
A fost, așadar, un eveniment impor-
tant, care a reușit să promoveze Sebișul 
nu doar pe plan local sau național ci 

și internațional, competiția având și 
oaspeți de peste hotare, mai exact din 
Ungaria, și care nu ar �  fost posibilă 
fără implicarea clubului ecvestru „Club 
Sportiv Slătioara” prin proprietarii săi, 
familia Barna. Concursul a reprezentat 
o etapă din calendarul competițional 
patronat de Federația Ecvestră Româ-
nă și se dorește a deveni o tradiție anu-
ală.

„Ziua Mondială a Alimentaţiei ”
la Liceul Teoretic Sebiș

Am asistat la liceul din Sebiș la 
încă o activitate extracurricula-
ră de excepție, respectiv orga-
nizarea „Zilei Internaționale a 
alimentației”.

Evenimentul a fost organizat în 
curtea liceului, unde elevii, sub în-
dumarea cadrelor didactice au pre-
gătit o „Piramidă a alimentației”, 
scopul întregii acțiuni � ind adu-
cerea în prim plan a importanței 
asigurării unei alimentații corecte 
pentru organism, pentru un mod 
de viață sănătos. >>> pag. 4
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„Național Sebiș”- înaintea tuturor!
Ultima partidă o� cia-

lă desfășurată pe teren propriu, cea cu 
Pandurii II,  s-a desfășurat sub semnul 
emoției, tensiunea făcându-se simțită 
atât în teren cât și în tribune. Asta 
mai ales că, în ciuda eforturilor depu-
se de jucători, golul mult așteptat de 
toți sebișenii a apărut doar în repriza 
a doua, după o serie de rateuri monu-
mentale ale echipei noastre. Jocul nu a 
fost cel pe care ni l-am �  dorit, văzân-
du-se o anumită lâncezeală în joc, oca-
zii mari ratate inexplicabil, ceea ce a fă-
cut ca suporterii din tribune să trăiască 
partida cu multă emoție, mai ales că și 
Pandurii II au ratat câteva ocazii bune.

Pentru noi însă au contat cele trei 
puncte puse în joc, pe care le-am 
obținut, conferindu-ne stabilitate pe 
prima poziție a clasamentului.

Astfel, ca urmare a victoriei obținute, 
rămânem în fruntea clasamentului, 
primarul Feieș delarându-ne: “Echi-
pa beneficiază de toată susținerea 
noastră și are cele mai bune condiții 
de pregătire față de toți adversa-
rii din serie. Avem la Sebiș cea mai 
modernă bază sportivă, suntem cu 
plățile la zi și am pus la dispoziția 
echipei tot ceea ce este necesar pentru 
performanță sportivă. Toți jucătorii 
trebuie să � e serioși, ambițioși și tre-
buie să dovedească în teren că meri-
tă să � e apreciați de noi și că merită 
să evolueze la Național Sebiș. Acest 
nume reprezintă în momentul de față 
un adevărat blazon al orașului și toți 

jucătorii trebuie să se ridice la nive-
lul așteptărilor noastre. Performanța 
sportivă nu este o opțiune, ea trebu-
ie realizată și dacă vom constata că 
trebuie să facem și schimbări la echi-
pă pentru a o obține, cu siguranță 
vom face aceste schimbări. Chiar 
dacă acest meci cu Pandurii II nu a 
fost unul așa cum mi-aș �  dorit, prin 
prisma rezultatului sunt mulțumit. 
Am câștigat partida, am obținut cele 
3 puncte, suntem pe primul loc, dar 
și jocul echipei trebuie să � e unul cât 
mai bun, nu să stăm cu emoție până la 
� nalul celor 90 de minute de joc. Tre-
buie să avem continuitate în evoluții 
și să privim � ecare partidă cu serio-
zitate, cu calm și rațiune, pentru că 
� ecare punct contează.”

Ne dorim ca și  următoarele rezultate 
să � e pozitive și să ne continuăm dru-
mul către țelul mult dorit: râmânerea 
pe prima poziție a clasamentului!

Ceea ce a fost însă cu adevărat fru-
mos și trebuie amintit în paginile zi-
arului nostru, a fost atmosfera din 
tribune de la meciul cu Pandurii II, 
dorind să felicităm tinerii din galerie, 
care pe tot parcursul partidei au făcut 
o atmosferă deosebită, scandând neîn-
cetat numele „Național Sebiș”.

A fost o atmosferă frumoasă, de în-
curajare a echipei, toți cei care au venit 
la teren putând asista la un spectacol 
nu doar sportiv ci și al galeriei. Un 
spectacol care se leagă de un singur 
nume: NAȚIONAL SEBIȘ!

>>> pag. 1
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„Național Sebiș”
 înaintea tuturor!

Imaginile prezentate sunt de la partida „Național Sebiș”- Pandurii II care 
s-a disputat acasă, la Sebiș, unde echipa noastră a câștigat cu scorul de1-0.

Având în vedere că temperaturile 
pe timpul nopţii au scăzut, ISU re-
comandă cetăţenilor care utilizea-
ză la încălzirea locuinţelor sobe sau 
mijloace electrice de încălzire, să 
ia următoarele măsuri speci� ce de 
prevenire a incendiilor de locuinţe: 
Asiguraţi veri� carea, curăţarea și re-
pararea, dacă este cazul, a coșurilor 
de fum 
de către opersoana specializată; 
- NU folosiţi decât materialul combus-
tibil pentru care a fost destinată sobă și 
evitaţi supraîncărcarea acesteia; 
- NU folosiţi soba decât cu ușita în-
chisă; 
- Așezaţi o tăviţă metalică în faţă so-
bei, în dreptul usitei; 
- NU așezaţi în apropierea sobei sau 
pe această materiale combustibile; 
- Stingeţi focul din sobă înainte de a 
părăsi locuinţa; 
- NU adormiţi niciodată cu soba 
aprinsă; 

- Veri� caţi integritatea aparatelor și 
mijloacelor de încălzire electrice, iar 
în cazul în care acestea sunt defecte, 
reparaţi-le cu ajutorul unui specialist 
sau cumpăraţi-vă altele noi; 
- NU așezaţi aparatele de încălzire 
electrice în apropierea materialelor 
combustibile; 
- NU așezaţi materiale combustibile 
pe mijloacele de încălzire electrice; 
- Decuplaţi aparatele de încălzire 
electrice înainte de a părăsi locuinţa 
sau de a adormi. 
- NU lăsaţi niciodată copiii nesupra-
vegheaţi cu sobă aprinsă ori aparate-
le de încălzire 
electrice în funcţiune. 
- Nu suprasolicitaţi instalaţia electri-
că a locuinţei prin utilizarea simulta-
nă a mai multor aparate electrice de 
mare putere. Deconectaţi de la reţea-
ua electrică toate aparatele electrice 
atunci când nu sunt utilizate.

SVSU Sebiș

Recomandări 
cu privire la sezonul rece

În atenția cetățenilor!
Suntem în perioada curățe-niei de 

toamnă, în acest sens administrația lo-
cală inițiind deja acticvitățile speci� ce 
acestui sezon, printr-o serie de acțiuni 
de strângere vegetație uscată și decol-
matare șanțuri de pe domeniul public.

Revine însă în sarcina cetă-țenilor, 
ca buni gospodari, să se preocupe de 
curățarea periemtrelor din fața ca-
selor, precum și curățarea șanțurilor 

aferente, pentru a asigura prin aceas-
ta o pregătire pentru sezonul rece și 
a preveni astfel înfundarea șanțurilor 
cu resturi vegetale, evitând posibile 
inundații.

Totodată, atenționăm despre nece-
sitatea curățării coșurilor locuințelor, 
de asemenea o activitate speci� că 
acestui anotimp.

Primăria Sebiș

ANUNŢ IMPORTANT
SERVICIUL 

PUBLIC COMUNITAR 
LOCAL DE EVIDENŢĂ 

A PERSOANELOR SEBIȘ
Face apel către toţi cetăţenii pentru a 

veri� ca termenul de valabilitate al ac-
tului de identitate , astfel încât să nu 
devină contravenienţi ai legii.

Vă aducem la cunoștinţă faptul că 

exercitarea drepturilor electorale se 
efectuează în baza unui act de identita-
te a� at în termen de valabilitate.

Titularii actelor de identitate a căror 
valabilitate expiră au obligaţia de a soli-
cita eliberarea unui nou document, îna-
inte cu maxim 180 zile și minim 15 zile 
înainte de expirarea acestuia.

Primăria Sebiș

Prunișor, file de istorie
Spicuiri din monografia 

scrisă de înv. Vasile Brăiloiu
PRIMUL RĂZBOI MONDIAL

In vara anului 1914, nouri negri, 
ameninţători a furtună, pluteau pe 
deasupra Europei. Apăruseră neînţe-
legeri între popoare. Spre sfârșitul ve-
rii, s-au încleștat,  dezlănţuind primul 
război mondial. Se înfruntau doua 
grupări de state: de-o parte era Fran-
ţa, Anglia, Rusia, Belgia și Serbia, iar 
de cealaltă parte era Germania și Aus-
tro-Ungaria, Alături de Germania au 
mai intrat: Turcia- în noiembrie 1914 
și Bulgaria, în septembrie 1915. Ală-
turi de Franţa a intrat Italia, în mai 
1915.

România a păstrat neutralitatea ar-
mată până la 14 august 1916, când 
a intrat în război alături de Franţa 
și Anglia, cu care încheiase un tra-
tat prin care i s-a promis că va primi 
Transilvania, Bucovina și Banatul, la 
încheierea păcii.

În acest război devastator au partici-
pat și locuitorii din Prunisor. Au ră-
mas în sat numai bătrânii, femeile si 
copiii. Cei înrolaţi erau încadraţi în 
unităţi militare ungurești sau austrie-
ce și trimiși sa lupte pe fronturile din 
Italia ori din Galitia. După trei ani de 
război, în Rusia a izbucnit revoluţia.

În martie 1918, rușii au încheiat 
pact cu Puterile Centrale. Armata 
austro-ungară, în descompunere, a 
părăsit frontul italian, iar cea germa-
nă a fost silită că ceară încetarea lup-
telor, în noiembrie 1918.

La 2 noiembrie 1918, Ungaria și-a 
declarat independenta de stat faţă 
de Austria. In acest timp, în Transil-

vania, Maramureș, Crisana si Banat, 
iau � inţă gărzi militare si consilii na-
ţionale romanești. Consiliul National 
Român, constituit la Budapesta, con-
voacă pentru 1 decembrie 1918, la Al-
ba-Iulia, Adunarea Naţională a naţiu-
nii române... a� ătoare în Transilvania, 
Maramureș, Crisana si Banat, unde 
s-a hotărât unirea acestor români si a 
teritoriilor locuite de ei cu România.

La această adunare au participat si 
preotul Sabin Miclutia din Prunisor, 
învăţătorul Covaci Patriciu din Sebiș 
și mulţi alţii.

Armata română intrase în Ardeal la 
24 noiembrie 1918 si ajunsese până 
la izvoarele Mureșului. După aduna-
rea de la Alba-Iulia, se stabilise linia 
de demarcaţie între Ardeal si Ungaria 
pe la satele: Aciua, Aciuta, Tălagi, Bo-
dești, Pleșcuta și Guravăii (T. Mager, 
Ţinutul Hălmagiului, voi. II, pag.9).

Când au părăsit fronturile de luptă, 
ostașii s-au întors pe la casele lor cu 
arme și muniţii. încă în luna noiem-
brie 1919, în Ungaria a izbucnit o re-
voluţie violentă. Militarii și civilii un-
guri s-au constituit în bande înarmate 
numite „gărzi roșii”. Devastau maga-
zinele din localităţi și prigoneau pe 
românii care participaseră la aduna-
rea de la Alba-Iulia. 

Urmăreau mai ales pe învăţători si 
preoţi. Când a izbucnit revoluţia, în-
văţătorii români au participat la con-
stituirea gărzilor naţionale, care tre-
buiau să instaleze autorităţile locale 
românești, unde era cazul și să apere 
populaţia și avutul împotriva gărzilor 
roșii. >>> pag.7
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Ziua Mondială A Alimentaţiei 2016
La Liceul Teoretic Sebiș

FAO (Food and 
Agriculture Organization of the 
United Nations) sărbătorește Ziua 
Mondială a Alimentaţiei în � ecare 
an pe data de 16 Octombrie, pen-
tru a celebra fondarea organizației 
în anul 1945. Acest eveniment 
are drept scop principal elimina-
rea foametei pe scară mondială, 
îmbunătățirea alimentației, prin 
coordonarea activităților guver-
nelor în domeniul agriculturii, 
silviculturii și în industria pisci-
colă. Tema din acest an, pentru 
Ziua Mondială a Alimentaţiei  a 
fost „Clima se schimbă. Hrana și 
agricultura trebuie să se schimbe, 
de asemenea”.

Pentru a marca acest eveniment, 
sărbătorit la nivel mondial de peste 
150 de țări ale lumii, în data de 20 
octombrie 2016 elevii Liceului Te-
oretic Sebiș au organizat ateliere de 
lucru, cu tema ”Clasic vs modern 
în alimentație”. 

Atelierele au fost aranjate sub 
forma unei piramide, împărţită 
în “straturi”, � ecăruia corespun-
zându-i o categorie de alimente. 
La baza piramidei s-au găsit  ali-

mentele care pot �  consumate în 
cantitate mai mare (întâi fructe 
și legume, apoi alimente bogate 
în carbohidraţi, lapte și derivaţi), 
iar pe măsură ce urcăm spre vâr-
ful piramidei, întâlnim alimentele 
cărora trebuie să le limităm con-
sumul (grăsimi, proteine, bere, 
dulciuri), dar nu trebuie excluse 
din alimentație pentru că � ecare 
aliment contribuie la necesarul de 
resurse pentru organism.

Atelierele sub formă de pirami-
dă au fost amplasate pe terenul 
de sport din curtea școlii, având 
ca suport orientativ ”Piramida 
Alimentației Sănătoase”.

Scopul activității a fost atins, ele-
vii realizând, practic, importanța 
alegerii alimentelor sănătoase, ast-
fel încât � ecare persoană, familie 
să adopte o alimentație corectă 
care le oferă o sănătate îndelungată 
și o bună condiție � zică, psihică și 
intelectuală.

La acestă activitate au participat 
peste 100 de elevi și cadre didacti-
ce, inițiatorul activității � ind dom-
nul director Romulus Barbatei.

 Pof. Vulpeș Titiana

Felicit conducerea li-
ceului , dascălii, dar în 
special elevii care s-au 
implicat în pregătirea 
acestui frumos eveni-
ment de la Sebiș.

Liceul este o instituție 
de bază, aș putea spune 
fundamentală, a orașului 
Sebiș, o instituție care, 
prin cadrele didactice, 
prin pregătirea oferită 
elevilor, prin proiectele 
educaționale și extra-
curriculare pe care le 
organizează, face cinste 
orașului nostru. 

Organizarea acestei 
activități dedicate marcă-
rii „Zilei internaționale a 
alimentației” este doar 

una dintre acțiunile  prin 
care  liceul orașului  se 
remarcă an de an, prin 
implicarea dascălilor, a 
conducerii liceului, dar 
în special a elevilor care 
și de această dată au ară-
tat tuturor că avem la 
Sebiș tineri talentați, cu 
viziune organizatorică, 
cu preocupări frumoase, 
pe care doresc să-i felicit 
pentru că au pregătit o 
astfel de activitate. 

Vă doresc din inimă 
tuturor să continuați 
pe calea cea dreaptă a 
învățăturii, să îmbinați 
plăcut distracția și bucu-
ria � ecărei clipe a vieții 
de școală sau liceu cu 
momentele unice ale bu-
curiei rezultatelor bune 
la învățătură, căci evolu-
ând astfel este spre binele 
vostru, nu doar ca elevi 
sau liceeni de astăzi ci și 
ca adulți de mâine.

Primar Feieș Gheorghe

Primar
Feieș Gheorghe

>>> pag. 1
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Prin organizarea acestei acti-
vități, liceul din Sebiș a reușit să 
ne surprindă pozitiv din nou, acest 
eveniment făcând parte din multi-
tudinea de activități extracurricu-
lare organizate cu implicarea to-
tală a elevilor. Astfel, conducerea 
școlii și dascălii claselor organi-
zează mereu activități care mai de 
care mai frumoase, cu tematici dis-
tincte, prin care se îmbunătățesc 
relațiile dintre elevi, se formează 
colective unite și în același timp 
se stimulează creativitatea elevi-
lor, cum de altfel s-a întâmplat și 
prin ceea ce a fost pregătit pentru 
marcarea „Zilei internaționale a 
alimentației”.
A fost în sine un adevărat ateli-

er de creativitate la care au fost 

supuși elevii liceului și școlii din 
Sebiș, de la care am văzut o im-
plicare totală, totul sub forma unei  
expoziții dedicată toamnei, a pas-
telurilor acestui anotimp al roade-
lor bogate. Cu alte cuvinte, o ex-
plozie de imaginație!
A fost o zi frumoasă, plină de cre-

ativitate, pentru care avem doar 
cuvinte de laudă la adresa tuturor 
celor implicați, nerămânându-ne 
altceva de făcut decât să vă prezen-
tăm aceste câteva imagini repre-
zentative, urmând a ne reîntâlni cu 
această activitate organizată la li-
ceu și anul viitor, când așteptăm să 
vedem cât mai mulți elevi partici-
pând cu standuri proprii care mai 
de care mai frumoase, în ton cu te-
matica evenimentului.

Ziua Mondială A Alimentaţiei 2016
La Liceul Teoretic Sebiș
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„Cupa orașului Sebiș la călărie”
o primă ediție de succes

Deși vremea nu a ținut 
cu competitorii, � ind închisă și rece, 
concursul s-a dovedit a �  un succes, 
prin participarea publicului, mai nume-
ros în a doua zi de concurs când vremea 
s-a mai înseninat, și mai ales a copiilor, 
cei care, dar nu numai, sunt invitați să 
descopere acest sport pe care iată, acum 
îl pot practica în județul nostru în apro-
pierea orașului Sebiș.

La start s-au aliniat mai multe cu-
pluri cal-călăreț, participanți veniți din 
orașele Arad, Timișoara, Aiud, Oradea 
și bineînțeles cei de la Agroturism Slăti-
oara, precum și cei de la Nimrod Unga-
ria. Concursul a constat din două probe 
ecvestre; sărituri cu calul peste obstaco-
le și voltij. Majoritatea concurenților au 
fost copii, în special la proba de voltij. 
Concursul a fost frumos, caii de rasă de 

asemenea au fost superbi, iar asistența 
și mai ales copilașii au fost încîntați de 
frumusețea cailor și a evenimentului.

În conluzie, putem spune ca Sebișul, 
prin grija administrației locale are pe ca-
lendarul evenimentelor cultural-sporti-
ve încă unul, care v-a pune orașul nos-
tru pe harta exclusivistă a localităților 
în care au loc astfel de manifestații, și 
care îi va conferi un renume, atât în țară 
cât și peste hotare ca un reper pentru 
practicanții acestui nobil sport.

Sebiș, așa cum ne-a obișnuit prima-
rul Feieș, rămâne deschizător de drum 
pentru evenimente notabile, pentru 
nou, pentru frumos. Sebișul a fost me-
reu primul care s-a implicat în a aduce 
„noul”, abia apoi, luându-ne ca exemplu 
și alte administrații urmând să se impli-
ce pe aceași direcție. 

Am marea satisfacție de a putea 
ajuta la organizarea în orașul Sebiș 
a unui eveniment atât de impor-
tant ca acest concurs ecvestru, eta-
pă în calendarul competițional al 
federației de resort din țara noas-
tră. Când domnul Barna Bujor, ca 
proprietar al clubului „Agroturism 
Slătioara” mi-a propus organizarea 
la Sebiș a unui astfel de eveniment 
nu am stat pe gânduri, considerân-
du-l un bun prilej de promovare 

a sportului printre copii și părinți 
dar și al orașului printre localitățile 
județului și chiar al țării. Preocupa-
rea mea permanentă este de a spri-
jini împreună cu Consiliul Local 
Sebiș orice manifestație culturală, 
sportivă, educativă care să promo-
veze interesele orașului nostru în 
toate domeniile de activitate și pe 
toate palierele, așa cum îmi place să 
cred că este orientată întreaga ad-
ministrare a orașului. 

Nu îmi rămâne decât să-i felicit pe 
competitori pentru prestațiile lor 
din aceste două zile de concurs, să 
le mulțumesc tuturor celor care au 
făcut posibil acest eveniment, din 
partea cluburilor participante pre-
cum și al organizatorilor. Nu pot 
să închei fără a observa succesul pe 
care l-a avut acest spectacol sportiv, 
după interesul manifestat și numă-
rul de copii prezenți, unii veniți 
chiar din alte localități.

Primar Feieș Gheorghe

>>> pag. 1

Primar 
Feieș Gheorghe



       SEBIȘ EXPRES                             pag. 7

SEBIȘ EXPRES

„Cupa orașului Sebiș la călărie”
o primă ediție de succes

Prunișor, file de istorie
Spicuiri din monografia 

scrisă de înv. Vasile Brăiloiu
La Prunisor au fă-

cut parte din garda naţională Co-
fan Pantelie-Coercău, Săbău Pa-
vel, Matcău Teodor-Dodi si alţii. 
Aveau sediul în casa nr. 44, la 
Hada Marioara.

Ca să scape de persecuţii, învă-
ţătorul Covaci Patriciu din Sebis, 
preotul Sabin Micluţia din Pru-
nisor, preotul Ţirla din Bârsa și 
mulţi alţii s-au refugiat în pădu-
re la Codru, îmbrăcaţi în haine 
ţărănești. Și-au construit colibă 
si acolo au petrecut iarna anului 
1919. Cu alimente îi aproviziona 
preotul Ioan Ardelean și învăţă-
toarea Dascăl Ecaterina din Nă-
dălbești. (Inf. Radu Emilia, � i-
ca învăţătorului Covaci). „Către 
� nele lunii ianuarie 1919, tru-
pe maghiare demoralizate dez-
armează gărzile românești și se 
plimbă cu trenuri blindate, ame-
ninţând că vor trece până la Brad, 
să alunge armata română de pe 
linia demarcatională. Din 14 fe-
bruarie, ungurii încearcă să rupă 
cordonul de la graniţă. În noap-
tea de 15/16 februarie, garda na-
ţională din Hălmagi distruge 
podul de � er de la Ciuciu (Vârfu-
rile) si începe lupta. În 16 februa-
rie, garda se retrage la Brad, în-
rolându-se în corpul voluntarilor 
Horia, revenind la Hălmăgel nu-
mai peste 6 săptămâni, odată cu 
armata română. (T, Mager, Ţitiu-
tul Hălmagiului, voi II, pag. 133)

Armata română a pornit ofen-
siva de la Hălmagiu, în 16 apri-
lie 1919 (op.cit., pag. 107), pen-
tru dezarmarea gărzilor roșii și 
eliberarea ţinuturilor românești 
ocupate de resturile armatei ma-
ghiare. Pe locurile noastre, arma-
ta română a ajuns în săptămâ-
na Paștilor. În ziua de Joia Mare 
a fost eliberat satul Căcârău de 
lângă Revetiș. în amintire aces-
tui eveniment, locuitorii au cerut 
ca satul lor să se numească Joia 
Mare.

La podul peste Crișul Alb, spre 
Buteni și-a pierdut viaţa colone-
lul român Paulian. In amintirea 
lui, satul Găvojdia s-a numit Pau-
lian (din 1926).

În seara zilei de Vinerea mare, 
pe la orele 22 armata română a 
intrat în Prunișor, � ind primită 
cu multă bucurie de către locui-
tori.

Din Prunișor s-au înrolat ca vo-
luntari în armata română: Bog-
dan Pavel, Moldovan Ștefan, 

Popa Giuri 32, Hirina Nicolae, 
Toma Milente, Ţîca Emilian, Sas 
Ambrosie, Tocoian Ion.

Sâmbătă, în ajunul Paștilor s-a 
întors si preotul din refugiu, pu-
tând să o� cieze serviciul „învi-
erii” în libertate si siguranţă de-
plină. Poporul era nespus de 
bucuros că în sfârșit, după sufe-
rinţe de veacuri, s-a împlinit vi-
sul de a se uni cu patria mamă, 
România.

De la Prunișor, armata româ-
nă a continuat înaintarea spre 
vest până a eliberat de sub ocu-
paţia străină toate localităţile ro-
mânești. în cei patru ani de răz-
boi, și-au pierdut viaţa un număr 
de 26 bărbaţi din Prunișor, rămâ-
nând în urma lor văduve si or-
fani. Au luptat pentru un ideal pe 
care n-au avut fericirea să-1 vadă 
îndeplinit, în urma jertfei lor și a 
altor sute de mii, libertatea si uni-
tatea naţiunii române.

Printre cei ce au rămas să îngra-
se pământuri străine cu trupurile 
lor amintim pe: Codrean Teodor 
nr.12 v., Sărac Gheorghe nr.22, 
Mos Pavel nr.22, Popa Nicolae 
nr.32, Popa Pavel-Păvut nr.33, 
Bun Pavel nr. 34, Filip Gheorghe 
nr. 41, Posa Ioan nr. 49, Crișan 
Nica nr. 52, Hălmăgean Antonie 
nr.53, Bogdan Gheorghe nr. 55, 
Benea Teodor nr. 58, Săbău Mo-
isă nr. 62, Cofan Nicolae nr. 76, 
Roșu Filimon nr. 79, Herbei Ioan 
nr. 81, Hârja Gheorghe nr. 89, 
Cofan Teodor nr. 84, Cofan Ioan 
nr. 87, Roșu Vasile nr. 91, Rat 
Gheorghe nr. 98, Lunga Dumitru 
nr. 101, Roșu Gheorghe nr. 102, 
Balaș Pavel nr. 103, Balaș Moisă 
nr. 103 si Cofan Vasile-Lica. Her-
bei Ioan nr.18 v. si-a lăsat braţul 
drept pe câmpul de luptă, iar To-
ader Todor nr. 18 v. și-a lăsat un 
picior. Statul român a căutat să 
ușureze suferinţele si greutăţi-
le văduvelor, invalizilor si orfani-
lor, acordându-le și pământ, prin 
împroprietărire, la reforma agra-
ră din anul’ 1921. Și voluntarii au 
primit câte 2 iug. pământ.

În amintirea eroilor căzuţi pe 
câmpul de luptă, a fost constru-
ită o cruce de lemn în anul 1928, 
pe care s-a săpat numele � ecăru-
ia. Crucea a fost așezată în uliţa a 
doua, lângă casa nr.42 v.

În � ecare an, la ziua eroilor, se 
făcea procesiune religioasă la 
acest monument.

>>> pag.3



CMYK
SEBIȘ EXPRES

                                   SEBIȘ EXPRES pag. 8

„Național Sebiș II” pe final de campionat
Suntem pe fi nal de 

campionat în liga a VI-
a, seria B, unde evo-
luează cea de-a doua 
echipă a orașului, re-
spectiv „Național 
Sebiș II”.
Ce-a de-a doua re-

prezentativă a 
Sebișului urmează 
așadar a intra în pa-
uza competițională, 
o pauză binemerita-
tă și așteptată de jucă-
tori pentru a se reface 

după acest tur de cam-
pionat disputat, în care 
fi ecare reprezentantă 
a sportului cu balonul 
rotund din județ a lup-
tat aprig pentru fi ecare 
punct pus în joc.
„Național Sebiș II” 

ocupă poziția a XI-a, 
cu un cumul de x punc-
te, o poziție călduță, în 
jumătatea superioară a  
clasamentului, ceea ce 
conferă echipei noastre 
o pauză competițională 

liniștită, fără griji.
Până la anul, când în-

cepe returul, transmi-
tem echipei și stafului 
tehnic gândurile noa-
tre bune, felicitându-i 
cu acest prilej și pe su-
porterii sebișeni care 
au fost lângă echipă pe 
parcursul acestui tur 
de campionat, pentru 
a încuraja echipa, care, 
la fel ca și „Național 
Sebiș I” este promo-
toarea sportului cu ba-

lonul rotund din Sebiș.
Imaginle prezen-

tate sunt de la parti-
da disputată la Sebiș, 
când am primit vizi-
ta echipei din Monea-
sa, meci câștigat de 
Național Sebiș II cu 
scorul d e 7-1.

Sfi nţii Arhangheli Mihail şi Gavri-
il sunt sărbătoriţi pe 8 noiembrie. 
Este ziua pe care Biserica o dedică 
îngerilor, de aceea numele complet 
al acestei zile este Soborul mai-ma-
rilor Arhistrategi (căpetenii) Mihail 
şi Gavriil şi a tuturor Puterilor ce-
reşti celor fără de trupuri. 

Sfantul Arhanghel Mihail
În limba ebraică, numele său în-

seamnă „Cine este ca Dumnezeu?”. 
El este cel care „strigă”: „Să luăm 
aminte, noi, care suntem făpturi, 
ce a pătimit Lucifer, cel care era cu 
noi: cel ce era lumina, acum întune-
ric s-a făcut. Că cine este ca Dum-
nezeu?”, şi aşa s-a întocmit sobo-

rul, adică adunarea şi unirea tuturor 
îngerilor. Pe seama sa se pune şi că-
lăuzirea lui Lot şi a familiei acestu-
ia la ieşirea din Sodoma, precum şi 
protecţia specială a poporului lui Is-
rael. Îi scoate din cuptor pe cei trei 
tineri din Babilon, îl sprijină în lup-
tă pe Ghedeon, îl mustră pe vrăji-
torul Valaam şi îl eliberează din în-
chisoare pe Sfântul Apostol Petru. 
Conform Scripturii, toţi morţii vor 
ieşi din morminte la glasul trâmbi-
ţei Sfântului Arhanghel Mihail. 

Sfântul Arhanghel Gavriil 
În limba ebraică, Gavriil înseam-

nă „bărbat-Dumnezeu”. Nume-
le său conţine concentrat vestea că 

Dumnezeu Se va face bărbat, că va 
asuma fi rea omenească. Vesteşte 
Sfi nţilor Părinţilor Ioachim şi Ana 
naşterea Maicii Domnului, îi des-
coperă lui Zaharia naşterea Inain-
temergatorului. Păstorilor le ara-
tă că li S-a născut Prunc, pe Iosif, 
logodnicul Mariei, îl întăreşte ca să 
nu se îndoiască de nimic, călăuzeş-
te Sfânta Familie în Egipt şi aduce 
femeilor mironosiţe vestea Învierii 
Domnului. 
În iconografi a ortodoxă, Sfi nţii 

Arhangheli Mihail şi Gavriil sunt 
pictaţi pe cele două uşi laterale ale 
catapetesmei, ca păzitori ai uşilor 
raiului. Mihail este redat la miază-
noapte, iar Gavril la miazăzi. 
În iconografi a bizantină, Arhan-

ghelii Mihail şi Gavriil sunt cu două 
aripi, semn al apartenenţei lor la lu-
mea cerească. Arhanghelul Mihail 
este reprezentat purtând în mâna 
o sabie de foc, pentru că el pedep-
seşte păcatul, pedepseşte nedrepta-
tea şi apără pe cei drepţi. El pedep-

seşte popoare rele şi apară popoare 
bune care împlinesc voia lui Dum-
nezeu. Sfântul Arhanghel Mihail 
este pomenit în cărţile Vechiului 
Testament că fi ind prezent mai ales 
acolo unde Dumnezeu pedepseşte 
nedreptatea şi nelegiuirea sau apa-
ră pe cei nevinovaţi: el aduce pe-
depsele asupra lui Faraon şi asupra 
egiptenilor, care ţineau în robie po-
porul lui Israel; el pedepseşte ne-
legiuirile din Sodoma şi Gomora, 
el este cel ce apară oştirea credin-
cioasă a lui Dumnezeu şi se arată 
lui Iosua Navi, conducătorul popo-
rului ales după moartea lui Moise, 
zicând: „eu sunt conducătorul oşti-
rilor cereşti“ (Iosua Navi 5, 13-14). 
Arhanghelul Gavriil este repre-

zentat în iconografi a noastră pur-
tând în mâna o fl oare de crin alb, 
ca simbol al purităţii, al bucuriei şi 
binecuvântării, pentru că el aduce 
neamului omenesc vestea cea bună 
a întrupării Fiului lui Dumnezeu, 
Care ne aduce mântuirea.

Cu prilejul sărbătorii S� nților Ar-
hangheli Mihail și Gavril 
urăm tuturor cetățenilor 

care sărbătoresc onomastica  
multă sănătate 

și un sincer și călduros
La Mulți Ani!

Primar, Viceprimar, 
Consiliul Local

8 noiembrie-Sfi nții Arhangheli Mihail și Gavril

Vineri 11 noiebrie-Balul Bobocilor
Spectacol- Concurs al Lieului

Locația: Casa de Cultură a orașului Sebiș
Toată lumea este invitată

Cu începere de la ora 19:00
Vă așteptăm să participați 

la alegerea Miss și Mister Boboc 2016
Invitați speciali- solistele:

Simona Nae și Melisa Țolea


