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

Domnul Primar Feieș Gheorghe
Sfinta Sărbătoare a Crăciunului ne bate la uşă la fel cum sfârşitul acestui an este
foarte aproape. În acest context doresc să vă adresez câteva cuvinte. A fost un an
greu pentru noi toţi, un an în care lipsurile financiare şi incertitudinea zilei de mâine
au marcat, cred eu, pe toată lumea. Am sperat să văd doar oameni fericiţi în oraş
însă, din păcate, acest an a fost unul care a adus îngrijorare şi nelinişte în sufletul
tuturor. Criza financiară s- a manifestat din plin şi în acest an, neliniştile şi datoriile
suverane ale Europei răsfrângându- se şi asupra ţării noastre, consecinţele fiind lipsa
resurselor financiare care s- au răsfrânt asupra noastră, a tuturor. Nu stau acum să fac
comentarii cu privire la situaţia economică gravă din Europa, deoarece toată ziua,
la televizor puteţi vedea şi auzi discuţii pe această temă. Constat doar că această

Spectacol de colinde la Biserica Ortodoxă
„Sfinții Mihail și Gavril” din Sebiș

situaţie de incertitudine care planează peste tot a avut consecinţe negative şi asupra
oraşului Sebiş, prin reducerea resurselor financiare ale primăriei. În aceste condiţii
am constatat că nu ne putem baza decât pe noi înşine şi că nu putem aştepta mare
lucru de la nimeni altcineva. Astfel, chiar dacă promisiuni de finanţare au fost multe,
în final am fost nevoiţi să ne descurcăm numai prin forţe proprii, marea majoritate
a promisiunilor rămânând doar…promisiuni. Chiar şi aşa, am făcut tot posibilul ca
şi în acest an să continui pe linia de dezvoltare a oraşului ( când spun oraş mă refer la Sebiş, Prunişor, Donceni şi Sălăjeni) şi îmbunătăţirea calităţii vieţii acelora
care locuiesc aici. Am reuşit continuarea asfaltărilor şi implicit îmbunătăţirea infrastructurii oraşului, amenajarea în continuare de noi trotuare, continuarea investiţiilor
la baza sportivă, asigurarea unor condiţii tot mai bune de învăţământ pentru elevi,
sprijinirea vieţii religioase, continuarea investiţiilor la secţia de apă şi canalizare a
oraşului, înfrumuseţarea oraşului prin plantarea de noi arbuşti ornamentali, precum
şi sprijinirea, prin toate formele, a oricărei investiţii private care să creeze noi locuri
de muncă. Bineînţeles, însă, că am avut şi dezamăgiri, una dintre ele fiind evoluţia
slabă, sub aşteptări, a echipei noastre de fotbal, sper, însă, ca această situaţie să
se reglementeze în anul următor. Oricum, continui să sprijin sportul în oraş astfel
încât copiii noştri să se dezvolte armonios iar viaţa fotbalistică să aibă, în viitor,
tot mai multe succese care să aducă în inimile noastre numai bucurii. V- am spus
toate acestea pentru a înţelege că, în ciuda greutăţilor de tot felul, voi merge mai
departe, bazându- mă doar pe forţele proprii şi pe ajutorul vostru pentru a continua
dezvoltarea oraşului Sebiş. Uniţi nu ne poate opri nimeni! Aşa trebuie să fim, uniţi,
şi cu ocazia Sfintelor Sărbători ale Crăciunului din acest an. Să uităm greutăţile care
ne- au apăsat, să fim ca o familie şi să lăsăm spiritul sărbătorii Naşterii Domnului
să ne pătrundă în inimi şi în suflet. Să colindăm şi să ne bucurăm de această mare
sărbătoare. În ceea ce priveşte trecerea în noul an sper ca acesta să fie mai bun. Sfatul
meu este să fiţi optimişti şi, în ciuda tuturor greutăţilor, să mergeţi înainte, fiindcă
altă soluţie nu există. Fiţi curajoşi, treceţi peste orice fel de obstacol care vă apare în
viaţă pentru că, doar cu încredere în voi înşivă şi în Dumnezeu, până la urmă totul
se va rezolva. Important este să nu ne dăm bătuţi şi să continuăm să luptăm cu toate
greutăţile vieţii pentru a le învinge!
Al vostru primar,
Feieş Gheorghe

Crăciun Fericit,
Sebiș!

Vă transmite un grup de cetățeni de
la bradul din fața Primăriei

Să colindăm împreună!
Cerul si pamantul (bis)
In cantec rasuna
Ingeri si oameni (bis)
Canta impreuna
Refren:
Hristos se naste,
Domnul coboara
Ingerii-i canta,
Magii-l adoara
Pastori alearga, |
Ieslea-nconjoara, (bis)
mari minuni se intamplara |
In Viflaim azi (bis)
E mare minune
vergura curata (bis)

Fiu nascut in lume
Refren...
Din cer cuvantul (bis)
In trup se arata
Noaptea din lumea (bis)
Zi se face indata
Refren...
Din rasarit vin (bis)
Magi cu bucurie
Cu dar de smirna (bis)
Aur si tamaie
Refren...
Hristos se naste (bis)
Veniti la-nchinare
Cu vesel cantec (bis)
Vesela cantare
Refren...

... continuare în pagina 2

Cu ocazia Sfintei Sărbători a Crăciunului vă urez tuturor linişte în suflet, multe
bucurii, fericire şi, din inimă, un Crăciun fericit!
Să nu uităm însă de cei mici! Copiilor le doresc să aibă parte de un brad frumos
împodobit aşa cum le place lor şi să-l întâlnească pe Moş Crăciun, în sacul căruia
să găsească cadourile pe care şi le doresc. Le urez să aibă un Crăciun plin de daruri, și să meargă la colindat spre a duce vestea Naşterii Domnului.
Primar, Feieș Gheorghe
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Spectacol de colinde la Biserica Ortodoxă „Sfinții Mihail și Gavril” din Sebiș

... continuare din pagina 1
Duminică, 11 dec., seara. La biserica ortodoxă din Sebiş s- a adunat
lumea şi ţara. A fost organizată de către preotul Beni Ioja, o seară
de colinde pentru a primi aşa cum se cuvine Naşterea Mântuitorului
şi a intra în spiritul Crăciunului. Biserica a fost plină ochi. Toţi au
venit cu inima deschisă pentru a se bucura de tradiţionalele colinde
de Crăciun. Invitat de marcă a fost corul Facultăţii Ortodoxe din
Timişoara, cunoscut sub numele de Melos, condus de către prof.
univ Nicolae Belean. A fost o seară magică, o atmosferă plăcută
şi liniştitoare plină de spiritul Crăciunului care se simţea în fiecare
ungher al bisericii. L-am remarcat printre cei prezenţi şi pe primarul
Feieş, venit spre a asculta frumoasele noastre colinde şi pentru a se
mai linişti după un an atât de agitat. A fost o seară magnifică!

Imagini de la concertul de colinde

Primarul Feieș Gheorghe, la biserică
alături de preotul paroh Beni Ioja
„Acest spectacol de colinde a venit să ne
aducă în suflete spiritul Crăciunului. A
fost o seară în care eu am simţit căldura
Crăciunului şi apropierea marii sărbători a
Naşterii Domnului. Sunt convins că toţi cei
prezenţi au simţit acelaşi lucru. Avem colinde
frumoase şi liniştitoare, care fac parte din
tradiţia sărbătorii Crăciunului. Fără colinde
Crăciunul nu ar mai fi atât de frumos și de
aceea îndemn pe toţi să colinde în această
perioadă pentru a simţi că trăiesc la intensitate maximă această sărbătoare. Îl felicit
pe părintele Beni Ioja pentru organizarea
acestei seri, precum şi corul bisericii şi pe
cei prezenţi care cu toţii au colindat atât de
frumos încât au adus spiritul Crăciunului în
această seară.
Primar,
Feieş Gheorghe

Să colindăm împreună!

Tăiatul porcului de Crăciun,
obicei care ne umple cămările!

Astazi s-a nascut Hristos
Mesia chip luminos
Laudati si cantati
Si va bucurati.

Am plecat sa colindam
Domn, Domn sa-naltam
Cand boierii nu-s acasa
Domn, Domn sa-naltam

Mititel infasetel
in scutec de bumbacel
Laudati si cantati
Si va bucurati.

Si-au plecat la vanatoare
Domn, Domn sa-naltam
Sa vaneze caprioare
Domn, Domn sa-naltam

Vantul bate nul razbate
neaua ninge nul atinge
Laudati si cantati
Si va bucurati.

Caprioare n-au vanat
Domn, Domn sa-naltam
Si-au vanat un iepuras
Domn, Domn sa-naltam

Si de acum panan vecie
mila domnului sa fie
Laudati si cantati
Si va bucurati

Sa faca din blana lui
Domn, Domn sa-naltam
Vesmant frumos Domnului.
Domn, Domn sa-naltam

Iată ce vor copiii din Prunișor să le aducă moșul!

Filip Nataria
laptop “adevărat”

Vați Cristina
seturi de șuvițe

Stoian Costel Andrei
laptop

Codreanu Călina Andreea
dulciuri

Lingurar Narcisa
dulciuri

Benea Paul Robert
telefon mobil

“Macu”, așa cum îi place: tot timpul
deasupra
Europa fierbe, pieţele financiare cad, la televizor vezi
numai manifestări de nemulţumire. Pentru ei este
greu, deoarece în ţările lor viaţa este scumpă ei trebuind să meargă la supermarket pentru a- şi cumpăra
cele necesare traiului. S- au învăţat cu binele, salarii
mari, aşa că nu au fost obişnuiţi cu neajunsurile.
... continuare în pagina 3
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Tăiatul porcului de Crăciun, obicei care ne umple cămările!

... continuare din pagina 2

Nu sunt proprietari, marea majoritate sunt chiriaşi,
grădini proprii nu prea au, iar despre holde nici
nu poate fi vorba. Să pună o roşie, un ardei sau să
aibă o găină pe lângă casă pentru carne proaspătă
şi ouă la micul dejun, toate acestea sunt utopii pentru cetăţeanul Europei de astăzi. Nu mai ştiu decât
să meargă la uzină şi să- şi facă cumpărăturile din
marile lanţuri de magazine. Nu mai au o grădină din
care să- şi ia legumele, nu mai ţin „iosag” care să le
asigure cele necesare traiului peste iarnă. Este o realitate a ţărilor „dezvoltate” din Europa de astăzi. De
aici toate frământările sociale, oamenii nu mai pot
trăi la standardele cu care au fost obişnuiţi şi sunt direct dependenţi de rafturile magazinelor alimentare.
Norocul nostru este că nu ne aflăm în situaţia lor. La
noi, marea majoritate a populaţiei, este proprietară,
nu plăteşte chirie şi nici nu- şi uită tradiţiile şi obiceiurile. Ca atare avem o grădină în care ne cultivăm
legumele, avem găini, un purceluş şi ( sau) o vacă pe
lângă casă, ba mai mult avem şi câte o holdă de unde
scoatem propria producţie de grâu sau porumb. Orice
s- ar întâmpla în Europa, noi nu murim de foame. Ne
descurcăm! Şi ca o dovadă a acestui lucru, iată- ne
plimbându- ne prin Prunişor pentru a face dovada
că toate cele pe care vi le- am spus sunt adevărate.
Tradiţia tăierii porcului de Crăciun continuă! Sâmbătă
dimineaţa pe străzile din Prunişor în loc de cântatul
cocoşilor auzi numai guiţat, semn că locuitorii de aici
au ieşit, dis de dimineaţă, cu cuţitul în mână pentru
a- şi face stocul de carne şi a- şi burduşi cămările cu
cârnaţi, caltaboşi, şuncă şi slănină. I- a venit sorocul
porcului, căci noi, primii mâncători de carne de porc
din Europa, nu ratăm acest moment extrem de important al anului, tăierea porcului.
Descindem la Raţiu Pavel, cunoscut ca şi „Macu”.
Şi el se îndeletnicea cu activitatea de „măcelărire”
a porcului proprietate personală. Frumos exemplar
a doborât. Împreună cu socrul şi un ajutor tocmai
rădeau porcul pe spinare, pregătindu- se pentru
tranşare. După cum se mişca, gazda noastră dovedea că are experienţă în această activitate. Foarte
amabili, el şi familia, iar pentru acest lucru le
mulţumim.

Viitoarea șuncă afumată

El a scăpat de data asta

Primul la care am ajuns a fost dl. Crişan Mircea, pe
care l- am găsit împreună cu familia tranşând cu stil
şi îndemânare porcul din dotare. Au fost harnici căci
s- au trezit de dimineaţă. Când noi am ajuns organele
erau puse la fiert, capul era tranşat, continuându- se
secţionarea meticuloasă a porcului. Totul după cum
au fost învăţaţi de către bunici. În casă, femeile, la
rândul lor, tăiau usturoiul şi pregăteau varza cu carne
şi tocana, după obiceiul locului. Cu toţii se mişcau cu
îndemânare ca un agregat nemţesc bine pus la punct.
Ne- a plăcut că junerele, Gligor Adrian, a învăţat şi el
meşteşugul pregătirii porcului şi, pentru a- i arăta socrului ce noroc are pentru că a dat peste un asemenea
junere, trăgea din răsputeri pentru a dovedi porcul cât
mai repede. Ambii, atât socrul cât şi junerele, au fost
foarte amabili deoarece ne- au permis să facem pozele
necesare, fapt pentru care le mulţumim.

Toată lumea muncește de zor
La Rus Vasile era o adevărată armată care se învârtea în
jurul porcilor proaspăt tăiaţi. Zoală mare, nu alta! Toată
familia participa la acest important eveniment al anului:
afară unii pârjoleau, alţii tranşau, alţii băgau pe foc la
clotan iar câţiva cărau apă cu găleţile. Fiecare după calificare. Şi aici, dacă ai carte ai parte. Ştii să dărăbureşti
porcul, ai calificare superioară şi, implicit, eşti cel care le
dă ordine tuturor celor din jur. Poţi să fii un mic dictator
fiindcă nimeni nu comentează, toţi executând ordinele
primite. În casă miroase plăcut a tocană proaspătă, gospodinele trebăluind de zor la pregătirea celor necesare
producerii cârnaţilor. Am văzut o familie harnică, muncitoare, fiecare aducându- şi contribuţia la tăierea şi
prepararea, cât mai grabnică, a porcilor desemnaţi din
timp să fie transformaţi în carne proaspătă şi mezeluri.
Bineînţeles că nu puteau lipsi ceaiul cald, cafeaua şi
ţuica într- o astfel de dimineaţă

Fiecare are sarcini după calificare

La “bărbieritul” porcului

... continuare în pagina 6
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Pe o altă stradă din Prunişor
dăm peste Herbei Pavel (pentru
cunoscători - „Luţic”) şi Herbei
Zorin care tocmai „bărbiereau”
porcul. Aşa, proaspăt bărbierit,
lucea porcul că la soare te
puteai uita da la el, ba. Şi ei
se grăbeau cu tranşarea spre
a trece la producerea mezelurilor. Acţiunea „doborârea
porcului” s-a produs în faţa
casei, urmând ca operaţiunea
„cârnaţul şi caltaboşul” să se
desfăşoare înăuntru. Cu acest
prilej, Zorin ne- a arătat şi
următoarea „victimă” care era
pe lista sacrificării: un vier
de 300 de kg, adevărat monstru, nu alta. A mai apărut la
faţa locului şi doamna Herbei
Mărioara, venită să vadă cum
se descurcă băieţii şi dacă
aceştia se află în grafic. Toţi
roiau în jurul porcului „adormit”, veseli după paharele de
ţuică date pe gât dar, hotărâţi să
termine treaba cât mai repede
fiindcă ploua încet, mocăneşte.

Oglindă porcul, nu alta

Urmează vierul de 300 kg
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Bobocii Școlii din Sebiș - clasa I C
Meseria de dascal
Intrebandu-i pe copii ce vor sa se
faca atunci cand vor creste, am observat ca fiecare a raspuns in functie
de ceea ce a auzit acasa sau la televizor, adica ceea ce ar aduce mai
multi bani sau faima si nu neaparat
satisfactie.
De aici mi-a venit ideea de a vorbi
putin despre meseria de dascal, despre meseria de parinte si de relatia
dintre ele in formarea viitoarei generatii.
Dascalii nu au aparut intamplator pe
aceasta lume. Dumnezeu i-a trimis
pe Pamant cu un scop anume, pentru
a imparti Lumina si Caldura.
Parintii nu ii putem alege, ne-au fost
daruiti de Divinitate, pentru a ne calauzi viata si a ne veghea drumul.
De aceea, un DASCAL ADEVARAT
nu este acela care ofera informatie
si pleaca, ci acela care, folosindusi uneltele sale secrete: Mintea si
Sufletul incearca sa sadeasca in copil seminte, care vor rodi mult mai tarziu. Acestia
nu si-au ales profesia doar pentru a avea un loc
de munca, ori pentru foloase materiale, care nici
macar nu exista , nici pentru a-si urmari propriile interese. Acesti oameni sunt inzestrati cu har
si menirea lor este aceea de a darui. Ei trebuie sa
formeze si sa educe OAMENI ADEVARATI.
Pentru a-i educa si forma ei au nevoie de multa
informatie provenita si de la parinti. In sedintele si
lectoratele cu parintii ei trebuie sa aplice chestionare , sa interogheze si sa colaboreze cu parintii ,
pentru o buna cunoastere a personalitatii copilului.
Ei trebuie sa descopere ceea ce ii intereseaza cu
adevarat si ceea ce ii motiveaza. Deci ,primul element in educarea copilului este cunoasterea lui.
Nici un fel de educatie nu este posibila inainte de
a sti pe cine educi. E un fel de testare initiala, dar
nu a informatiilor insusite de ei, ci a informatiilor
despre ei.
A educa inseamna, fireste, a favoriza inflorirea inclinatiilor pozitive, inseamna a reprima inclinatiile
negative, dar nu numai atat. Inseamna totodata si a
crea trasaturi noi, care pot inalta nivelul de personalitate a copilului si avantajul acestuia – integrarea
lui sociala. Durkheim a aratat ca omul pe care doreste sa-l realizeze educatia nu este omul asa cum
l-a creat natura, ci asa cum il vrea societatea.
De aceea, rolul dascalilor si al parintilor, de asemenea ,este acela de a-l orienta pe copil in functie de
vocatia lui, intr-o directie pozitiva. Iar acest lucru
nu trebuie sa il facem prin lucruri extraordinare, ci
sa incercam sa facem extraordinar de bine , orice
lucru mic pe care il facem.
In concluzie, in alegerea unei viitoare meserii importanta e vocatia, placerea de a o practica, si nu
neaparat venitul si faima pe care ne-o aduce. Acestea vor veni, daca vor veni, mai tarziu, in mod
natural.
Si vreau sa inchei cu doua citate care se potrivesc
de minune:
,,Invatatorul este o faclie care se mistuie luminand
pe altii. Nu-i pe lume o cariera care sa ceara mai
multa munca, mai desavarsita vointa si mai strasnica perseverenta, decat munca dascaleasca…
”(Invatatul Carol Lazar) si ,,Fericit este copilul
care gaseste in fiecare etapa a drumului , pe educatorul capabil sa insufle treptat forta si elanul
necesare implinirii destinului sau de OM.” (Maurice Debesse)
Prof.pt.inv.primar
Bun Andreia Arabela

Coșa Mario
fotbalist

Elevii clasei I C din Sebiș, alături de doamna învățătoare Bun Arabela
Iată ce au răspuns copiii la întrebarea: Ce vreți să vă faceți când veți fi mari?

Țole Daria
farmacistă

Cesari Elisa
doctoriță

Lazăr Andrea
dentistă

Cornea Marc
fotbalist

Oancea Alexandra
doctoriță

Mircea Narcis
șofer

Otiș Bogdan
șef jandarmi

Bortiș Mario
fotbalist

Lupșa Miriam
nu știu

Grozav Beatrice
nu știu

Faur Melissa
învățătoare

Lupuț Robert
pompier

Lupșa Rareș
polițist

Budugan Maria
dr. veterinar
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Ghiura Mihael
stupar

Jurcă Riana
profesoară
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Primarul Feieş ne face iarăşi să fim mândri!

Domnul Primar Feieș

Suntem, cu siguranţă, cei mai uniţi din judeţ.
Am avut norocul să avem în primarul Feieş
cel mai bun conducător al oraşului, lucru
dovedit prin tot ceea ce a făcut de când se
află în funcţie, dar şi prin modul său de
a se comporta. Şi- a dedicat o mulţime
de ani din viaţă pentru prosperitatea oraşului. Pentru acest
fapt vom rămâne, în
permanenţă, uniţi în
jurul lui şi aşa cum
el nu ne- a dezamăgit
nici noi nu- l vom
Gheorghe
dezamăgi. Niciodată

Şi dacă nu ar fi existat 1 Decembrie 1918 nu ar fi
existat şi România Mare. În fiecare an pe data de
1 Decembrie românii de pretutindeni sărbătoresc
ziua naţională a României. Cu mai mult sau mai
puţin patriotism. Mai mult sau mai puţin informaţi
asupra a ceea ce s-a întâmplat la 1 decembrie 1918.
Vom încerca pe scurt, să prezentăm semnificaţia
sărbătorii naţionale a ţării noastre. România, aşa
cum o cunoaştem, nu a fost întotdeauna o ţară
unitară, cu o singură conducere; încă de la formarea lor ca şi popor, românii au trăit împărţiţi
pe provincii istorice(ţări): Transilvania, Ţara
Românească, Moldova, Dobrogea, Bucovina şi
Basarabia. Pe rând aceste provincii au trecut prin
mai multe stăpâniri străine (ex. otomană, austriacă,
rusă, etc.). Prima etapă a formării României ca
ţară a reprezentat-o unirea Moldovei cu Ţara
Românească, sub conducerea lui Alexandru Ioan
Cuza, la 24 ianuarie 1859 (Mica Unire). Din 1866,
noul stat a primit oficial numele de România. În
urma războiului ruso-turc din 1877-1878, la care
au participat şi românii (pentru noi se numeşte
„Războiul de independenţă”) România îşi va
dobândi independenţa faţă de Imperiul Otoman.
În acelaşi timp, la noul stat independent se mai
adaugă un mic teritoriu românesc, Dobrogea şi
Delta Dunării (şi Insula Şerpilor).
Între 1914-1918 a avut loc Primul Război Mondial. Din 1916 se va implica şi România. Scopul
participării noastre la război îl reprezintă recuperarea teritoriilor aflate încă sub stăpânire
străină. Acest obiectiv va fi îndeplinit la sfârşitul
războiului. Prima provincie unită cu Ţara a fost
Basarabia, desprinsă de Rusia, devenită comunistă.
La 15/28 noiembrie 1918 României i se va alipi şi
Bucovina, desprinsă din Imperiul Austro - Ungar.
La 1 Decembrie 1918, la statul român va fi alipită
ultima provincie, Transilvania, desprinsă tot din
Imperiul Austro-Ungar, aflat în plină decădere. Se
forma astfel România Mare, iar evenimentul poartă
numele şi de Marea Unire. În urma Marii Uniri,
România şi-a dublat teritoriul iar populaţia a crescut mai mult decât dublu. Ţara noastră va deveni
un stat de mărime mijlocie în Europa şi o putere
regională.
În amintirea acestor evenimente, şi în acest an, ca
de altfel în fiecare an, la Grupul Şcolar Industrial
Sebiş se organizează mai multe manifestări. În
centrul activităţilor se ală cadrele didactice din aria
curriculară „Om şi societate”. La fiecare clasă au
avut loc discuţii despre semnificaţia zilei naţionale
a României. Apoi, în sala „Amfiteatru” a avut loc
un program artistic, poezii şi cântece patriotice
dedicate zilei României. La program au fost invitaţi
să participe domnii directori, cadrele didactice şi
elevi. Sala a fost neîncăpătoare pentru cei care au
dorit să participe la program. Elevii clasei a VI-a
A, pregătiţi de domnul profesor Dinga Ciprian, au
cântat cântece patriotice în legătură cu ziua unirii.
Colegii mai mici, cei din clasa a V-a A, pregătiţi
de doamna profesoară Darău Paula au prezentat un
program de poezie cu caracter patriotic şi moral –
religios pe tema României. Programul a fost bine
apreciat de către toţi cei prezenţi.
Prof. Darău Paula

nu ne- a făcut să ne fie ruşine cu el ci, dimpotrivă, ne- a determinat să fim mândri
că avem un primar care spune, peste tot, „Sebiş este casa mea!” Iată că, din nou,
primarul Feieş ne-a făcut o nouă surpriză plăcută făcându- ne mândri că este primarul nostru. Şi-a luat doctoratul în economie și administrarea afacerilor! Este
singurul primar, din judeţul nostru, care are doctoratul. Este de apreciat că, în ciuda tuturor problemelor şi activităţii administrative intense, a avut timp şi pentru
obţinerea acestui titlu. A dovedit astfel, încă o dată, perseverenţă, putere de muncă,
studiu intens şi dorinţă de perfecţionare, calităţi absolut necesare pentru o astfel de
performanţă intelectuală.
Primarul Feieş demonstrează astfel, încă o dată, că este cel mai bine pregătit dintre toţi primarii, confirmând faptul că „omul sfinţeşte locul” şi că am făcut cea
mai bună alegere atunci când am hotărât, cu toţii, că el este acela care trebuie să
reprezinte oraşul! Felicitări, domnule Feieş, ne-aţi făcut din nou să ne mândrim cu
ce primar avem!

A fost odată 1918…

Imagini de la manifestările din cadrul școlii cu ocazia Zilei Naționale a României

Sebiș - un oraș curat!
Faptul că, în
comparație
cu
alții
avem un
oraș curat
și bine îngrijit se vede la tot
pasul, și nu credem că
există cineva care ar putea spune altceva.
Dovada faptului că există preocupare pentru
menținerea curățeniei în oraș stă faptul că
autoritățile locale au participat la o mulțime
de acțiuni de asigurare a unei cât mai bune
curățenii în oraș, urmarea fiind obținerea
de către orașul nostru a unei diplome care
atestă fără drept de tăgadă, că Sebiș este un
oraș curat! La noi, cei însărcinați cu asigurarea curățeniei în oraș, chiar își fac treaba!
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Tăiatul porcului de Crăciun, obicei care ne umple cămările!

... continuare din pagina 3

Se fac planuri

Se ridică porcul pe capre

La muncă

Alături de trofeu

Un alt „cuţitar” pe care l- am surprins în timpul acţiunii
a fost Cristea Pavel, preşedinte peste fotbalişti, care
s- a hotărât să pregătească nişte cârnaţi şi caltaboşi
speciali cu care să- i hrănească pe jucători astfel încât
aceştia să prindă forţă în retur şi să treacă, de acum
încolo, peste adversari precum trenul prin gară. La el,
acţiunea tăiatul porcului a început dis de dimineaţă
când, împreună cu un batalion de oameni, a prins
animalul, l- a doborât în viteză, apoi despicându- l.
Toată acţiunea s- a întâmplat la Joia Mare. Respectând tradiţia locului, Pavel a ridicat porcul, proaspăt
pregătit, pe capre unde a avut loc tranşarea. Ne- am
fi aşteptat să vedem un măcelar prin preajmă, însă,
am rămas plăcut surprinşi văzându- l pe Cristea Pavel
calificat şi în această meserie.
Am tras o singură concluzie: obiceiul tăierii porcului nu ni- l poate lua nimeni şi, indiferent de ceea
ce se întâmplă pe planetă, nu o să murim de foame.
Românul se descurcă, iar şunca afumată, cârnaţii,
caltaboşii şi slănina nu vor lipsi din cămările noastre.
În încheiere facem următoarea precizare: toţi porcii
au fost doborâţi prin asomare, conform normelor UE.
Asta aşa ca să nu existe nici o suspiciune, românii i
respectând cu „stricteţe” toate aceste norme.

Ghici ghicitoare: Cine nu doarme de sărbători?
Răspuns: pompierii din Sebiş
Iată, aşadar, că există unii oameni care, prin natura meseriei, nu pot chefui ca şi
noi de sărbători. Când noi mergem cu colindatul sau chefuim la cumpăna dintre
ani, ei ce fac? Stau de veghe la foc, inundaţii sau cine ştie ce situaţie de acest
gen. Lăsând gluma la o parte, să spunem că menirea pompierilor din Sebiş, şi
nu numai, este una, pe cât de importantă, pe atât de riscantă. Incendii am avut,
din păcate, cu nemiluita, inundaţii şi alte situaţii de urgenţă de asemenea. Cine
au fost cei sunaţi şi chemaţi în fiecare din aceste situaţii? Pompierii din Sebiş,
care au răspuns cu promptitudine, în toate aceste momente demonstrându- şi

profesionalismul. Să le respectăm meseria şi să conştientizăm importanţa pe care
o au în rezolvarea tuturor acestor situaţii nedorite. Ei nu vor dormi de sărbători
ci, dimpotrivă, vor sta la telefon pentru a interveni, dacă şi unde este cazul. Noi
vă dorim tuturor să nu fie nevoie să apelaţi la serviciile pompierilor, iar lor le
dorim să iasă sănătoşi din orice intervenţie pe care o au. Să vă mai spunem doar
că şi serviciul de intervenţie SMURD face parte tot din activitatea pompierilor,
fapt care vine să confirme, încă o dată, importanţa regimentului de pompieri din
Sebiş.

SCURT ISTORIC

Subunitatea de pompieri militari care deserveste orasul Sebis si comunele din
zona a luat fiinta la data de 01.10.1994,sub denumirea de Pichetul de pompieri
Sebis fiiind sub subordonata atat militar cat si logistic Sectiei de pompieri Ineu
pana la 01.03.1995.Incepand cu 01.03.1995 a luat fiinta Compania pompieri
Gurahont cu Pichetul de pompieri Sebis ,avand ca si comandant pe Lt.maj.Soare
Adrian si un numar de 6 subofiteri ;plt.Sandru Dorin,plt.Budau Vasilica,sg.maj.
Bortes Ionel;sg.maj.Vasica Monel;sg.maj.Toader Sorin ; sg.maj.Csoncsik Ioan
si 5 militari in termen detasati de la Compania pompieri Ineu.Din 1999 Subunitatea din Sebis devine Sectia pompieri Sebis cu Garda de Interventie nr.1 Sebis
si Garda de Interventie nr.2 Gurahont.
Incepand cu mijlocul anului 1996 cpt. Bociort Nicolae devine comandantul
Compania de pompieri Gurahont si a Pichetului de pompieri Sebis.
Subunitatea de pompieri Sebis a primit ca spatiu locativ fostul sediu al Formatiei civile de pompieri iar apoi prin grija consiliului local Sebis si a d-lui primar
Feies Gheorghe a fost atribuit si spatiul fostei Banci Agricole din vecinatate
astfel subunitatea avand spatiu pentru confortul militarilor si pentru a asigura o
mai buna operativitate in munca.
Ca si dotare cu tehnica de lupta subunitatea avea in dotare 1 APC Magirus
– 2800 lt.apa si 1 APCT R 8135 – 2800lt.apa autospeciale pentru stingerea
incendiilor pe parcurs sa mai primit o autosanitara Mercedes care a deservit
compartimentul logistic si 1 A.C.I. R10215 pentru interventii la incendii de
pasune;padure si alte tipuri de interventii.Incepand cu anul 2007 subunitatea a
fost dotata si cu materiale si accesorii pentru descarcerare in caz de accidente
rutiere ,iar din anul 2008 sa primit o ambulanta SMURD tip B2 pentru interventii medicale fiind deservita de personal calificat in acordarea primului ajutor.
Subunitatea a luat fiinta ca si raspuns la concentrarea efortului principal pentru
salvarea vietii, bunurilor materiale si protectia mediului;economia de forte si
mijloace prin întrebuintarea gradualã si eficientã a acestora pe tipuri de urgente
asigurarea actiunilor de interventie; mentinerea unei capacitãti permanente de
rãspuns prin constituirea unei rezerve de forte si mijloace.
Subunitatea deserveste ; 1 oras;9 comune si 28 de sate cu o suprafata de
73780 ha si un numar de aproximativ 21179 locuitori, avand ca obiective mai
importante;Statiunea Moneasa;Lacase de cult; Spitalul Sebis; Spitalul Dezna
;BSV –prelucrarea lemnului; S.C..Gemma;Liceul si Scolile din raion.
Incepand cu anul 2006 militarii in termen au fost inlocuiti cu angajati
profesionisti,astfel creandu-se noi locuri de munca pentru tinerii din zona astfel
incat la momentul actual Sectia de pompieri Sebis poate interveni in timp util in
situatia producerii situatiilor de urgenta de orice tip cu autospeciale si personal
calificat inclusiv in cazul accidentelor rutiere.
Pentru ca efectivele si tehnica sa intervina in timp util este suficient apelarea
numarului unic pentru situatii de urgenta 112.
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Pompierii din Sebiș

La datorie

La Biserica Otodoxă din Prăjești
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Crăciunul în tradiţia poporului român

Popoarele din Europa sărbătoresc Crăciunul la aceeaşi dată, deşi fiecare are o altă denumire pentru această sărbătoare. Astfel, englezii îi spun Christmas, francezii- Noel, italienii- Natale, germanii- Weihnachten, spaniolii- Noche huena, norvegienii- Joule, suedezii- Noel, danezii- Juul,
polonezii- Willia, ruşii- Rozdjesta, bulgarii- Bozik, ucrainenii- Rizdovo, sârbii- Bozic, etc.
Cu prilejul acestei sărbători sunt practicate o serie de frumoase tradiţii, unele specifice poporului
român, altele comune mai multor neamuri din Europa. Astfel, tradiţia pomului de Crăciun nu
este românească, ci de sorginte germană. Ea a pătruns treptat în sânul popoarelor creştine, între
care şi poporul român. Obiceiul pomului de Crăciun este atestat documentar în sec. al XV- lea
şi era practicat la Strassbourg. Bradul de Crăciun era adus în casa şi împodobit cu lumânări aprinse. Din Alsacia obiceiul pătrunde în Franţa la sfârşitul sec. al XIX- lea, în timpul războiului
franco- german. Tot în acea perioadă împodobirea bradului de Crăciun este preluată de ţări ca
Spania, Italia şi Elveţia.
La români pomul de Crăciun a fost cunoscut spre sfârşitul sec. al XIX- lea fiind preluat de la
familiile nemţilor din Transilvania. După primul război mondial obiceiul a fost preluat şi de către
creştinii ortodocşi.
Astăzi pomul de Crăciun, încărcat cu jucării şi daruri este prezent în fiecare casă, membrii familiei adunându- se în jurul bradului intonează colinde şi îşi oferă daruri. Se obişnuieşte să se cânte
frumosul colind al bradului „O Tannenbaum”- O, brad frumos.
Sărbătoarea Crăciunului este şi sărbătoarea colindelor străbune care vin din adâncul istoriei şi
care ne- au însoţit prin veacuri păstrându- ne credinţa, limba şi unitatea naţională. Ele sunt „un
memorial şi o prelungire a Liturghiei şi a slujbelor de Crăciun, în bisericile de la oraşe şi sate,
în satele creştinilor, întrucât inimile creştinilor au devenit biserica, peştera din Bethleem sălaş
primitor de cer în care Pruncul Iisus aşteaptă să se nască.
Pe pământul României creştinii ortodocşi sunt convinşi că în fiecare an colindele pe care le cântă
reprezintă o neîntreruptă legătură duhovnicească cu înaintaşii noştri. De aceea colindele ni-l
prezintă pe Moş Crăciun ca pe un bătrân cu barba albă care vine din străfundul istoriei noastre şi
este tot atât de bătrân precum şi credinţa pe care o mărturisim.
Uliţele satelor noastre româneşti răsună de glasurile colindătorilor care intonează pe la ferestrele
creştinilor astfel: Bună dimineaţa la Moş Ajun/Ne daţi ori nu ne daţi/Am venit şi noi o dată/La un
an cu sănătate/Domnul Sfânt să ne ajute/La covrigi şi la nuci multe/Şi la anul să venim, sănătoşi
să vă găsim.
Recapitulând în colindele noastre creştine iconomia întrupării Fiului lui Dumnezeu, bogăţia
darurilor cereşti, restabilirea ordinii fireşti şi reaşezarea omului ca subiect central al iubirii lui
Dumnezeu, aceste colinde cuprind şi redau specificul trăirii noastre creştineşti.Ele cuprind subtil dar integral alături de dreapta credinţă în Dumnezeu îndatoririle zilnice prin care lucrăm la
transformarea în bine a acestei lumi în mijlocul căreia trăim, în care trebuie să împlinim planul
lui Dumnezeu de afirmare a prezenţei Lui în viaţa noastră.
Preot, Cătălin Rus
Parohia Prăjeşti
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Preotul Cătălin Rus
Imagini din Biserica Ortodoxă de la Prăjești
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Se pregăteşte, în forţă, returul!
În oraşul Sebiş fotbalul se mănâncă pe pâine. Stai la o
masă într- o cafenea şi, inevitabil, auzi discutându- se
despre fotbal şi Naţional Sebiş. În alt loc revistele
de la PariLoto foşnesc continuu. Toată lumea
dă pronosticuri şi mizează pe diferite
rezultate. La colţ de stradă auzi
discuţii, pro şi contra, tot pe
teme fotbalistice. În supermarket doi oameni de
vârsta a treia discută, nervos, despre Naţional Sebiş
şi ce ar trebui făcut pentru
resuscitarea echipei. Mai că-l vezi pe unul că ia ruda de salam din coş pentru a-l
convinge pe opozant că argumentele sale sunt cele mai puternice. Unde se întâmplă
toate acestea? La Sebiş, oraşul în care discuţiile despre fotbal nu lipsesc de la nici o
masă şi unde toată lumea vrea să vadă echipa Naţional Sebiş defilând prin Campionat. Primarul Feieş, sufletul oraşului şi susţinătorul numărul unu al echipei, doreşte
acelaşi lucru. Din păcate însă, jucătorii echipei au reuşit să- i strice sărbătorile şi lui,
dar şi nouă. Mai mult lui, pentru că toţi ochii sunt aţintiţi asupra sa, lumea aşteptând
(aşa după cum a fost obişnuită) ca primarul să acţioneze de aşa manieră încât

O savarină oferită celor dragi la cofetăria
„La Simu” vă va face Sărbătorile Fericite!
V- am prezentat în numărul trecut al ziarului cofetăria pe care cu toţii o cunoaşteţi
ca fiind a lui Victor. Foarte frumoasă şi doldora de produse extrem de bune. Mai
există, însă, în Sebiş o cofetărie, situată în centru şi căreia cunoscătorii şi iniţiaţii
îi spun „La Simu”. Am fost şi noi să vedem această cofetărie, nu de alta dar acum
cu venirea sărbătorilor de iarnă am dorit să vedem acest loc de unde vă puteţi
cumpăra prăjiturile preferate sau puteţi merge cu consoarta, prietena sau viitoarea cucerire, pentru a- i oferi o prăjiturică pentru îndulcirea sentimentelor pe care
vi le poartă. Cea mai căutată prăjitură, aici, este savarina, fapt confirmat de către
una dintre vânzătoare. Trebuie să ştiţi că toate prăjiturile pregătite aici vin de la
laboratorul din Ineu şi dacă doriţi să comandaţi un tort puteţi face, oricând, acest
lucru. Ambientul este unul de sărbătoare , cu beteală, lumânări şi pom împodobit
pentru Crăciun. O atmosferă boemă marcată de spiritul Crăciunului. O muzică în
surdină, o savarină în faţă şi o lumânare aprinsă lângă, și femeia mult dorită vă
va surâde imediat şi vă va da sărutul mult visat! Nu credeţi? Mergeţi şi încercaţi!

Naţional Sebiş să reintre în cărţile promovării şi să nu mai fie, jos, la retrogradare.
Din nou ghinion pe capul primarului nostru Feieş care, în loc să se gândească la
colindele de Crăciun sau petrecerea de sfârşit de an, trebuie să facă multe calcule şi
analize privind transferurile de jucători: pe cine să aducă la echipă, cum, când, pe
ce post şi în ce condiţii? Viceprimarul Radu Demetrescu, și el înfocat susținător al
echipei, stă în blocstart pentru a primi verde de la primar ca să țâșnească să aducă
jucători care ar trebui să revitalizeze echipa. O primă mişcare a fost făcută deja,
fiind instalat antrenorul Petre Grosu. Rămâne de văzut dacă acesta va rezista presiunii care există la Sebiş, dacă va închega vestiarul şi dacă va reuşi evoluţii bune cu
echipa. I-am întrebat pe mai mulţi localnici care este părerea dânşilor despre echipă,
despre situaţia actuală şi care sunt aşteptările pentru viitor. Am fost surprinşi pentru
că am primit cam aceleaşi răspunsuri şi opinii pentru redresarea echipei. Evoluţia
echipei a fost sub aşteptări la ce sprijin a avut din partea primarului Feieş, situaţia
actuală este una de coşmar dacă priveşti clasamentul, de neimaginat la ce jucători
au fost aduşi şi cât suflet s-a pus în construirea acestei echipe, iar viitorul nu poate fi
anticipat indiferent de jucătorii care vor fi aduşi... deoarece şi înaintea turului au fost
aduşi jucători care, ulterior nu au dat satisfacţie. Singura certitudine este - aşa ne-au
spus cu toţii - primarul Feieş, care dacă situaţia se înrăutăţeşte va trebui să reintre în
teren şi să redevină „primul atacant al echipei”, aşa cum a mai fost odată!

”Fabrica de medicamente” din Prunişor
lucrează la capacitate maximă!

Proba calității: mărgelele

La cazan se muncește cu spor

Totul este aranjat în spiritul Crăciunului

Sebiș - orașul luminilor de sărbători

Colo-n Prunişor cazangiul Herbei Pavel este jupân peste linia de producţie a clasicului medicament românesc omologat sub numele de ţuică. Nu- l găsiţi în farmacii,
dar tronează cu mândrie pe rafturile sau în cămările din fiecare gospodărie. Te doare
măseaua? Iei o gură de ţuică. Te supără nevasta? Dai pe gât o duşcă de ţuică şi, imediat devii vesel sau cocoş în casă. Vrei să petreci fără să ai dureri de cap dimineaţa?
Consumi numai ţuică şi ai rezolvat problema. Nu ai poftă de mâncare? Nimic mai
simplu, un 50 de ţuică înainte de masă şi să vezi cum goleşti farfuria. Vine iarna şi
îţi este teamă ca nu cumva să răceşti? O cură cu ţuică te face imun la frigul de afară.
Iată, aşadar, ţuica este un „medicament” pentru mai multe afecţiuni. Puteţi să vă
procuraţi „medicamentul” din tot felul de surse, însă, cazanul lui Herbei, de aici din
Prunişor, este mai la îndemână şi calitatea produsului finit este de top. Are o culoare
corespunzătoare iar mărgelele dovedesc, fără putinţă de tăgadă, calitatea superioară
a licorii. Am înţeles de la dl. Herbei că produsul său este sută la sută natural şi are,
aproximativ, 54 de grade. I-am mai adresat şi câteva întrebări care să vă ajute în
procurarea materialului necesar pentru a obţine cea mai bună ţuică şi în cantitatea
dorită. Astfel, am aflat că cea mai bună ţuică este aceea făcută din prune bistriţe, iar
cărăndanele dau cel mai bun randament. Recomandarea noastră este următoarea:
deoarece se apropie Crăciunul şi petrecerea de sfârşit de an, iar cu aceste ocazii
ţuica trebuie să stea la loc de cinste pe masa oricui, daţi fuga la cazanul lui Herbei şi
achiziţionaţi de urgenţă licoarea respectivă.

Cu ocazia intrării în noul an vă doresc
tuturor „La mulţi ani!” şi să aveţi parte de un an mai prosper decât acesta,
an în care să vă puteţi îndeplini toate
dorinţele.
Primar, Feieș Gheorghe
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