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PRIMARUL FEIEŞ A ÎNCEPUT ANUL 2012 ÎN FORŢĂ!
A acţiona este un mod de viaţă pentru primarul nostru. Nu contează luna,
ziua sau ora. Singurul aspect important pentru el este ca la Sebiş lucrurile
să meargă într- un sens pozitiv în permanenţă, să nu stagneze. Vă veţi
întreba, probabil, de unde tragem noi această concluzie? Din ceea ce am
văzut că s- a întâmplat în oraş pe tot parcursul anului trecut, când primarul
nostru a reuşit să menţină ritmul investiţiilor publice pe un trend ascendent
şi fără oprire. Nu a fost lună în care să nu apară finalizarea unor noi obiective de interes pentru întreaga comunitate din Sebiş. Suntem convinşi că aţi
văzut acest lucru cu toţii aşa că nu are cum să ne mire acţiunile de început
de an ale primarului Feieş, acţiuni care au ca scop dezvoltarea oraşului.
Sună pompos? Nu credem! Primarul ne- a surprins din nou, în acest început de an, când, în loc să stea la căldura sobei, aşa cum fac alţii, acţionează prompt şi rapid reuşind să impulsioneze ritmul lucrărilor la obiective
importante pentru oraș, ba mai mult dă o „lovitură” impresionantă pentru
prosperitatea oraşului. Iată despre ce este vorba:

Domunul primar Feieș Gheorghe

La Sebiş se va construi unul dintre cele mai
mari parcuri fotovoltaice din ţară!

Așa va arăta noul parc fotovoltaic de
pe raza orașului nostru
În luna decembrie, când administraţiile se gândeau numai la colinde şi vacanţa de iarnă sau îşi pregăteau Revelionul, primarul Feieş
făcea din nou notă discordantă cu toate acestea. Tăcând şi făcând
plănuia o nouă investiţie majoră pentru oraşul Sebiş. Astfel, a intrat
în negocieri cu un grup de investitori spanioli reuşind să- i convingă
pe aceştia să vină la Sebiş şi să înceapă construirea unui imens parc
pentru producerea energiei pe baza celulelor fotovoltaice. Aţi citit
bine! Se va construi un parc uriaş cu panouri solare care va produce energie ieftină. Parcul energetic se va întinde pe o suprafaţă de,
aproximativ, 200 de hectare, reprezentâmd prin valoarea sa încă o
investiţie majoră pe care primarul reuşeşte să o „sufle” altora şi să o
aducă în oraşul nostru. În luna ianuarie 2012 au fost semnate toate
documentele necesare pentru ca această investiţie să poată demara.
Totul este clar şi sigur! Acest parc pentru producerea energiei prin
folosirea panourilor solare va fi construit la Sebiş!

La baza sportivă a oraşului lucrările de construcţie au continuat, fără întrerupere, şi în cursul lunii
ianuarie 2012

Lucrările de finalizare a acestei construcţii cu caracter istoric pentru oraşul
nostru s- au derulat într- un ritm nesperat de către nimeni. Cum am constatat noi acest lucru? La meciul amical jucat de Naţional Sebiş cu UTA, la
noi acasă, când am fost şi noi prezenţi. Ne- am uitat către tribuna oficială şi
nu l- am văzut pe primar, care împreună cu viceprimarul, este nelipsit de la
meciurile echipei de fotbal reprezentativă a oraşului. Am rămas surprinşi.
Nu au venit la meci? Abia după vreo 10 minute ne- am dat seama! Toată
clădirea avea montate noi geamuri de termopan! Atunci am văzut cu adevărat noile lucrări finalizate la clădire. S- a montat toată tâmplăria din termopan! Am mers pe partea cealaltă şi am văzut că vechile schele erau date
jos şi s- au încheiat şi lucrările de izolaţie termică, tencuire şi zugrăvire la
exterior. Am avut cu adevărat motive să fim surprinşi fiindcă, dacă prin alte
părţi pe unde am fost în luna ianuarie nu se mişcă nimic, oraşul Sebiş face,
din nou, notă discordantă faţă de alte primării. La noi şi în luna ianuarie
s- a muncit pe rupte! Primarul Feieş nu pierde timpul. Pentru el nu există
conceptul „luna ianuarie este o lună de refacere după sărbătorile de iarnă”.
Dimpotrivă, luna ianuarie înseamnă luna în care trebuie începute, în forţă,
toate lucrările pentru dezvoltarea continuă a oraşului, în ritm susţinut şi pe
tot parcursul anului!

Impozitele și taxele rămân neschimbate în acest an!

Primarul Feieș continuă și în acest an pe linia de administrare a
orașului după principiul pe care l-a avut și până acum: „Administrația
trebuie să fie în slujba cetățeanului și să aibă ca unic scop prosperitatea și dezvoltarea orașului Sebiș, totul pentru creșterea calității vieții
comunității locale”. Urmând această linie de gândire, la inițiativa
primarului Feieș, valoarea impozitelor și taxelor locale rămâne neschimbată și în acest an, respectiv se mențin la nivelul celor din anul
2008. O inițiativă mai mult decât lăudabilă ținând cont de faptul că
economia încă nu și-a revenit și că toată lumea are greutăți. Felicităm
pe primar pentru această decizie, prin care ne dovedește încă o dată
că singurul lucru care contează pentru el este interesul locuitorilor
orașului.

Noua față a clădiri bazei sportive
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ISTORICUL PE SCURT AL BISERICII ORTODOXE
ROMÂNE DIN PRUNIŞOR
Satul Prunişor datează din timpuri vechi. La
început erau mai multe câmpuri, care mai
târziu s- au adunat laolaltă formând satul
Chertiş, azi Prunişor, cam pe la 1800 sau mai
înainte. După ce locuitorii s- au aşezat pe
noua vatră a satului şi- au construit o biserică
de lemn pe o ridicătură din jos de cimitirul
de azi. Altă biserică locuitorii o aveau zidită
pe dealul numit până în ziua de astăzi, Dealul Bisericuţa, care dimpreună cu cealaltă
biserică de lemn au fost vândute locuitorilor
din satul Rănuşa, iar din capitalul intrat s- a
construit biserica de la numărul 96, din piatră
necioplită adusă din cariera de piatră a contelui Keneski din Paulian. Turnul bisericii era
mic din lemn, iar acoperişul era de şindrilă.
Mai târziu pe la anul 1889 s- a mărit biserica,
construindu- se turnul din piatră. Această renovare s- a înfăptuit în timpul păstoririi preotului Damaschin ştefan. Cu ocaziunea sfinţirii
bisericii s- au donat două clopote din partea
credincioşilor: bălaş Toader, Hada Milentie,
Filip Todor şi Popa Gheorghe. Biserica a mai
fost renovată în timpul păstoririi preotului Sabin Micluţa în anul 1906 când biserica a fost
legată în fer. În anul 1933, în timpul păstoririi
preotului Ionuţaş Aurel biserica a fost
renovată radical construindu- i- se pinteni de
siguranţă la altar, înlăturându- se acoperişul
de şindrilă cu acoperiş de ţiglă, iar altarul a
fost acoperit cu tablă. S- a vopsit turnul bisericii, ridicându- i- se cruce nouă. S- a renovat pictura, s- au zugrăvit pereţii bisericii, sa vopsit mobila din biserică, care renovare a
costat 79000 de lei. Capitalul pentru renovarea radicală a bisericii a eşit de la fondul de
bucate bisericesc, înfiinţat sub păstorirea preotului Ionuţaş Aurel. În toamna anului 1944,
fiind câmpul de luptă pe teritoriul satului
Prunişor, între multele gospodării avariate a
căzut jertfă edificiul bisericii, care a fost lovit
în plin de obuzele tunurilor duşmane şi a fost
complet distrusă biserica. Deci am transformat fosta şcoală Confesională în Capelă prin
demolarea pereţilor laterali pentru exercitarea cultului divin. ( Prunişor, la 10 decembrie
1973, preot Aurel Ionuţaş)
Din 1990- 15 ianuarie am preluat destinele
Parohiei Ortodoxă Română Prunişor. În acest
interval de timp, prin contribuţia enoriaşilor
s- a început zidirea unei case parohiale precum şi restaurarea noii biserici din Prunişor,
care s- a finalizat în anul 2004 şi casa în
anul 2006. La finalizarea lucrărilor am fost
sprijiniţi de către Primăria oraşului Sebiş şi
de către Consiliul Judeţean Arad. Sfinţirea
lucrărilor s- a făcut de către Î.P.S. dr. Timotei
Seviciu, arhiepiscop al Aradului, în prezenţa
autorităţilor locale.
Pr. Paroh,
Alexandru Botea
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Cum ne prezentăm la începutul anului 2012?
Nu ne referim aici la activitatea administrativă, ci la noi, ca oameni și
locuitori ai orașului Sebiș. Este o vorbă din bătrâni care spune că așa cum
îți începi anul, așa vei continua pe tot parcursul lui. Așadar, dacă aveți
grijă de voi și vă prinde începutul anului aranjați și dichisiți, dacă sunteți
bărbați cu siguranță veți avea succes la reprezentantele sexului frumos,
iar ca și femei, adorate de către toți, trebuie să fiți dichisite și cochete
pentru ca toată lumea să vă privească cu admirație sau cu invidie. Un
prim pas pentru a vă aranja așa cum se cuvine este să treceți pragul unor
experte în “hairstyle”, care vă poate aranja “look-ul” de așa manieră încât
toată lumea să întoarcă capul după voi. Astfel de experți avem și în Sebiș:
Camelia și Carmen sunt două doamne cu mâini de aur, care vă pot aranja
părul ca nimeni altcineva. Am fost și noi în vizită la salonul lor de frizeriecoafură și am stat de vorbă cu ele ca să aflăm în special dacă locuitorii
La o șuetă cu doamna
Carmen
Am închegat o mică
discuție cu această expertă
în coafuri și iată ce am
șușotit noi împreună:
- Vin femeile din Sebiș să
se aranjeze?
- Femeile din Sebiș chiar
Carmen
că se aranjează. Fiecare
vrea ca ea să fie cea mai
frumoasă. Niciodată femeile de la noi nu s-au lăsat pe locul doi.
Tot timpul pe primul loc a fost să se îngrijească pe ele, există
chiar o concurență între femeile din oraș, iar acesta este un lucru
foarte bun, fiindcă înseamnă că au grijă de ele și că țin la modul
cum arată. În Sebiș sunt adevărate femei!, fiindcă a arăta bine
reprezintă pentru ele un mod de viață, lucru care spune multe
despre cât de atrăgătoare sunt femeile de pe la noi.
- Ce coafuri preferă ele?
- Depinde de vârstă și de evenimentul la care participă. La nunți
spre exemplu se poartă în continuare cocurile de tot felul, tineretul preferă însă o mulțime de freze “trendy”, adică multe
freze asimetrice. De multe ori clientele au venit la noi cu poze
cu diverse coafuri, și de fiecare dată le-am tuns exact așa cum
și-au dorit.
- Ce nuanțe de păr preferă femeile din Sebiș?
- Tinerele preferă șatenul și blondul, femeile trecute de 30 de
ani preferă nuanțele de roșcat și brunet, iar doamnele de la 50
de ani în sus au ca și culoare preferată blondul.
- Când este cel mai încărcat program la salonul dumneavoastră?
- În timpul săptămânii marea majoritate vin dupămasa și în general sâmbăta este tot timpul plin.

orașului nostru sunt oameni care țin la modul de a arăta și la prestanța lor.
Am aflat de la ele că femeile din Sebiș sunt adevărate domnișoare sau
doamne, pentru care modul cum arată contează, iar reprezentanții sexului masculin din oraș vor să fie
tot timpul adevărați “Don Juani”.
Acest salon de frizerie-coafură
de care facem vorbire, se găsește
pe centru, însă nu are o reclamă
stridentă afară fiind vizitat mai
ales de către cunoscători, clienții
fideli oupând mai tot timpul celor
Dacă intri aici ieși un alt om
două doamne care profesează aici.

Camelia

De vorbă cu doamna Camelia
Foarte amabilă și prietenoasă, am intrat
repede în vorbă:
- N-am apucat până acum să întrebăm
vreun frizer dacă se simte sau nu criza și
în acest domeniu.
- Criza a afectat și activitatea noastră,
toare utilitățile și materialele pe care
le folosim au prețuri mai piperate, iar
noi nu am modificat tarifele. Parcă nici
lumea nu mai vine la tuns chiar așa de

des cum venea înainte.
- Care sunt cele mai slabe luni din an din punct de vedere al numărului de
clienți care vă trec pragul?
- Cu siguranță lunile ianuarie și februarie, fiindcă marea majoritate s-au tuns
înainte de sărbători și mai vin pe la frizerie abia prin martie.
- De cât timp practicați această meserie?
- De peste 20 de ani. Înainte de a lucra în această locație am fost frizeriță la
hotel, la cooperație. Prin acea perioadă l-am cunoscut și pe primarul Feieș,
care dacă vreți să știți este unul din cei mai fideli clienți ai mei.
- Chiar așa? Spuneți-ne atunci, de câte ori și-a schimbat până acum primarul
freza?
- Este o persoană constantă, nu și-a schimbat niciodată tunsoarea, eu am fost
cea care i-am făcut freza actuală, acum
mai bine de 20 de ani, și de atunci tot timpul a rămas la acest stil de tuns.
- În încheiere spuneți-ne care este programul frizeriei ca să-l poată ști și cititorii ziarului nostru?
- Lunea este liber, marți, joi și sâmbătă
de la 8 la 14, iar miercuri și vineri de la
Un client mulțumit
14 la 20.

Reprezentanții vârstei a III-a din Sebiș sunt mai activi ca niciodată! – Revelionul Pensionarilor
Clubul pensionarilor din Sebiș coordonat
de către doamna Vekas Rodica și sprijinit în
permanență de către primarul Feieș reușește
să organizeze pentru pensionarii din Sebiș,
aceste “inimi tinere” ale orașului activități
care mai de care mai reușite. Astfel, în data
de 14 ianuarie, la cantina liceului, a fost organizat “Revelionul pensionarilor”. Au participat 70 de persoane, care într-o atmosferă
plină de voie bună au știut să se distreze ca
în vremurile bune ale tinereții. Toată lumea a
trăit la intensitate maximă acest eveniment,
fiecare dintre cei prezenți bucurându-se în
stilul propriu. Mâncare a fost destulă, iar
melodiile cântate au ridicat în picioare toți
mesenii care au umplut până la refuz ringul
de dans. Un eveniment reușit care vine încă
o dată să ne confirme faptul că reprezentanții
vârstei a III-a din Sebiș au în continuare un
suflet tânăr și trăiesc prezentul la maxim.
SEBIȘ EXPRES

La masă cu ocazia
Revelionului pensionarilor

Primarul Feieș alături de pensionarii
din Sebiș

Imagini de la revelionul pensionarilor
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Retrospectiva anului 2011

Anul care a trecut a fost un an destul de dificil din punct de vedere
administrativ prin prisma faptului că resursele financiare nu s- au
ridicat la nivelul dorit de mine ţinând cont de obiectivele pe care le
aveam în plan pentru dezvoltarea oraşului Sebiş. Această situaţie a
fost una generală, toată lumea având veniturile cu mult sub ceea ce
şi– ar fi dorit. Aşa cum fiecare familie îşi drămuieşte resursele financiare pentru a se putea gospodări cât mai bine şi eu am încercat să
realizez o cât mai bună gestionare a banilor pe care i- am avut la
dispoziţie la primărie încercând să repartizez sumele respective în
funcţie de priorităţile oraşului şi luând în considerare nevoile tuturor
localităţilor arondate oraşului Sebiş. Cred că, în ciuda acestor resurse
financiare limitate, s- a reuşit şi în anul 2011 continuarea echilibrată a
investiţiilor publice pentru o serie de obiective de interes major pentru
Domunul primar Feieș Gheorghe
oraş. M- am bucurat că i- am văzut pe locuitorii din Sebiş uniţi, alături
de mine în tot ceea ce am întreprins pentru ca oraşul nostru să con- voi fi acelaşi om pe care- l ştiţi cu toţii, în primul rând cetăţean şi lotinue aceeaşi linie ascendentă ca şi până acum. Vă mulţumesc tuturor cuitor al oraşului Sebiş şi abia apoi primarul ales de către voi, investit
pentru acest lucru şi sper ca şi în acest an să fim la fel de uniţi fiindcă cu încrederea pe care mi- aţi acordat- o.
împreună, sunt convins, vom putea face pentru oraş, în continuare,
Al vostru primar,
numai lucruri bune. În ceea ce mă priveşte vă asigur că, în continuare,
Gheorghe Feieş
S- au continuat asfaltările în oraş

S- au făcut investiţii în reţeaua de apă şi canalizare a oraşului

Şi în anul 2011 s- a continuat pe linia de dezvoltare a infrastructurii
oraşului. Nu stăm acum să ne referim la toate lucrările de pietruire
ale unor drumuri lăturalnice. Prezentăm doar principalele lucrări
de asfaltare ale străzilor din oraş. Anul trecut s- au asfaltat străzile
din centrul oraşului, din jurul parcului precum şi arterele principale
str. Crişului şi str. Tineretului. O deosebită importanţă a avut- o
reabilitarea intrările din oraş, fiind asfaltate drumurile de intrare în
Sebiş dinspre Bârsa, Buteni şi Prunişor. O altă investiţie majoră în
infrastructură a fost asfaltarea drumului Sebiş-Prunişor.

Apa şi canalizarea sunt două dintre cele mai importante facilităţi
pentru locuitorii oraşului nostru. Având în vedere acest lucru, anul
trecut, au fost continuate investiţiile publice în aceste domenii, continuându- se programul de modernizare a reţelei de apă şi a staţiei
de epurare, finalizarea procesului de contorizare şi întreţinerea şi
extinderea canalizării oraşului.

S-au continuat investițiile în
utilitățile publice ale orașului
S-a lucrat intens la asfaltarea drumurilor

Construirea de trotuare noi
Au fost date în folosință blocurile ANL
Au fost finalizate construcțiile la blocurile ANL, acestea fiind
date în folosință beneficiarilor, însă pe lângă construcția acestora, Primăria Sebiș a continuat investițiile la aceste blocuri pe cont
propriu dorind să asigure toate cele necesare locuitorilor care s-au
mutat aici. Astfel, a fost amenajată parcarea din fața acestor blocuri
și s-au construit și trotuare noi. Aceste noi lucrări au fost făcute
în afara proiectului blocurilor, proiect care fusese impus de către
Ministerul Dezvoltării și care nu prevedea investițiile la care am
făcut referire anterior.

Noile blocuri ANL

Lucrările de amenajare a trotuarelor în oraş au fost bine primite de
către toţi cetăţenii. Aceste lucrări au avut loc pe mai multe străzi
unde trotuarele vechi au fost înlocuite cu altele noi, realizate din
pavaj. S- au construit trotuare noi în tot centrul oraşului, pe str.
Crişul, str. care duce la blocurile ANL, în zona autogării, pe str.
care duce spre Prunişor.

S-au amenajat trotuare noi în
mai multe zone ale orașului

A fost amenajată parcarea
pentru cei care locuiesc în
aceste blocuri
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Retrospectiva anului 2011
Menţinerea curăţeniei și înfrumuseţarea oraşului

S- au continuat lucrările la Palatul Administrativ şi casa de cultură

Una dintre priorităţile administraţiei locale a fost menţinerea
unui oraş Sebiş curat. În permanenţă gazonul verde de pe străzile
oraşului a fost tuns, îngrijit şi irigat. De asemenea s- au întreprins
o multitidine de acţiuni de curăţenie eficientă dovada fiind premiul
de excelenţă pe care oraşul l- a primit, fiind considerat unul dintre cele mai curate oraşe din judeţ. De asemenea, s-a încercat, în
permanenţă, înfrumuseţarea tuturor zonelor oraşului astfel încât
cu toţii să ne bucurăm de un oraş Sebiş cu mult verde. Ca atare
administraţia locală a plantat o mulţime de arbuşti ornamentali,
tuia, în oraş.

La cea mai reprezentativă clădire a oraşului, palatul administrativ,
s- au continuat lucrările de amenajare a părţii din spate, dinspre parc,
edificiul urmând să găzduiască aici Casa de Cultură a oraşului Sebiş.
Aceste lucrări sunt de o importanţă crucială pentru oraş, după cum cu
toţii ştiţi, o comunitate locală puternică şi sănătoasă trebuie să aibă
o viaţă sportivă şi culturală activă. Dacă primarul Feieş a imprimat
deja oraşului un spirit viu printr- o activitate sportivă intensă, vârf de
lance al acesteia fiind echipa de fotbal Naţional Sebiş, urmează să fie
pusă în practică şi cealaltă dorinţă a primarului şi anume ca oraşul să
aibă şi o viaţă culturală cât mai intensă, trăită prin diverse spectacole.
Pentru realizarea acestui deziderat finalizarea lucrărilor la Casa de
Cultură fiind foarte importantă.

Curățenia orașului a fost o prioritate

Lucrpăile la Casa de cultură au fost
în toi
Toate cultele religioase au fost susţinute de către primarul Feieş
La nivelul întregului oraş avem mai multe biserici care aparţin
unor culte diferite. Anul trecut toate bisericile au fost active, ele
fiind sprijinite de către primărie în toate acţiunile pe care le- au
întreprins. Primarul Feieş chiar a declarat: „Trebuie să sprijinim,
atât cât putem, toate bisericile din oraş, indiferent de cultul religios
căruia îi aparţine, fiindcă biserica înseamnă hrana sufletului”.

S-au plantat tuia pentru
înfrumusețarea centrului
Întreţinerea instituţiilor de învăţământ
Şi anul trecut s- au întreprins acţiuni pe linia asigurării unor condiţii
de şcolarizare cât mai bune pentru toţi elevii şi studenţii care învaţă
în oraş. În acest sens instituţiile de învăţământ au fost salubrizate şi
igienizate. O lucrare mai importantă a fost schimbarea acoperişului
internatului care datorită vechimii se afla în stare de degradare
avansată.

Naţional Sebiş, una caldă, alta rece
Pe plan sportiv rezultatele din anul trecut au fost
dezastruoase, dezamăgitoare. Chiar dacă la începutul campionatului perspectivele păreau bune
am fost dezamăgiţi de evoluţia fotbaliştilor noştri,
trezindu- ne, la sfârşitul turului de campionat că ocupăm un loc retrogradabil. Unele meciuri le- am câştigat pe altele le- am pierdut.
Echipa nu a avut o evoluţie constantă în joc, aşa că putem spune că
anul trecut nu a fost prea bun din punct de vedere fotbalistic.
La construcția bazei sportive a orașului s-a muncit de zor
Tot anul trecut, lună de lună, au
continuat investiţiile pentru finalizarea lucrărilor de construcţie,
finisarea clădirii principale, care
domină spaţiul prin dimensiunea ei
întreaga bază sportivă a oraşului.

La baza sportivă s-a muncit pe rupte tot anul trecut
... continuare în pagina 6
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Retrospectiva anului 2011

Anul trecut au fost organiate la nivelul orașului nostru o serie de activități civice și culturale, care mai de care mai reușită. Iată câteva:
Sărbătorile naționale au fost respectate

Festivalul de muzică Sebiş, ediţia a XII- a

La fiecare sărbătoare națională, momentul de aducere aminte a eroilor
neamului care s-au jertfit, astfel încât noi astăzi să putem să trăim
liniștiți pe pământurile strămoșești a fost respectat și de fiecare dată
s-au depus coroane de flori pentru omagierea și cinstirea memoriei
acestor eroi. Niciodată cei care s-au jertfit pentru. țară nu au fost uitați
de către primarul Feieș!

Conform tradiţiei implementată de către primarul Feieş, anul trecut, mai precis în zilele de 17, 18 şi 19 iunie, s- a desfăşurat la
Sebiş cea de a XII- a ediţie a Festivalului de Muzică. Au fost trei
zile de sărbătoare pentru toți cetățenii orașului, trei zile în care am
avut de toate: spectacole de muzică și dansuri, mese îmbelșugate,
multă distracție și voie bună, jocuri pentru copiii și focuri de artificii care au luminat cerul orașului.

Memoria eroilor neamului a fost cinstită
cum se cuvine
Am încheiat anul în cântec de colidă

Am avut trei zile de sărbătoare a
orașului Sebiș

Cum puteam să avem un final mai frumos de an dacă nu în sunetul
tradițional al colindelor noastre românești, așa cum am fost învățați
de la bunicii noștri. Spectacolul de colinde organizat la Biserica
Ortodoxă Sfinții Mihail și Gavril a fost exact ce aveam nevoie pe
finalul anului 2011.
Toată lumea s-a bucurat de spectacolul de
colinde

Reprezentanții vârstei a III-a din Sebiș sunt mai activi ca niciodată! – Văduvele se distrează
Clubul pensionarilor din Sebiș a organizat la finele anului trecut două acțiuni cu tematică: văduvele din oraș în prim plan!
Prima acțiune a avut titlu de “Întâlnirea văduvelor” și s-a
desfășurat la pensiunea Moza din Dezna unde au participat
30 de văduve. Inițiatorul acestei întâlniri a fost pastorul Cristi
Toader, tema dezbătută la întâlnire fiind: “despre văduvie și
cum sunt privite văduvele în societate”.
Ce s-a discutat acolo nu știm exact, noi putem doar să le
spunem tuturor văduvelor că trebuie să treacă mai departe,
peste durere și singurătate, să-și trăiască viața în continuare.
Este simplu de scris aceste cuvinte, mai greu fiind de pus în
practică, însă sperăm ca toate aceste doamne să-și găsească
puterea sufletească necesară și să continue a trăi cu zâmbetul
pe buze.
O altă acțiune tot cu văduvele în prim plan a fost organizarea
“Crăciunului văduvelor”. Acesta a avut loc la Biserica Sfânta
Treime din Sebiș, 60 de văduve participând la eveniment. S-au
spus colinde, rugăciuni, dar s-au și recitat și citit versuri dedicate Crăciunului.
Jupână peste tot programul a fost veșnic tânăra, domna Vekaș
Rodica, dânsa aducând spiritul Crăciunului printre toți cei
prezenți prin recitarea a două poezii: Pomul Crăciunului de
George Coșbuc și Nașterea Mântuitorului de Ion Creangă.
Inițiatorul acestei acțiuni a fost tot pastorul Cristi Toader, pe
care îl felicităm pe această cale. Nicio văduvă nu a plecat fără
să primească un cadou, căci a dărui a fost, este și va fi totdeauna o caracteristică a sărbărorii Crăciunului.
SEBIȘ EXPRES
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Primarul Gheorghe Feieş şi-a lansat, teza de doctorat,
„Contribuţia informaţiei contabile la dezvoltarea managementului unităţilor
administrativ–teritoriale“

Domunul primar Feieș Gheorghe

„Am dorit ca rodul a peste 20 de ani de muncă în administraţie să nu treacă neobservat, să nu se
piardă iar experienţa acumulată să poată să fie de folos şi altor oameni care pornesc pe acest drum,
care doresc să îmbrăţişeze o astfel de carieră. Consider că am încercat să găsesc cele mai bune
soluţii, de-a lungul anilor – atât pentru dezvoltarea comunităţii care m-a ales cât şi în viaţa de zi cu
zi. Cred că experienţa aceasta poate fi un bun punct de pornire şi pentru alţii, pentru a nu mai repeta
greşelile făcute de noi. Pe de altă parte, am dorit promovarea oraşului Sebiş, să contribui şi în acest
fel la consolidarea imaginii şi la dezvoltarea oraşului. Din acest motiv oraşul Sebiş a fost luat ca
studiu de caz în cerc etaqrea efectuată, pe o durată de peste 20 de ani“
Primar, Gheorghe Feieș

Acestea au fost cuvintele pline
de modestie prin care primarul nostru și-a descris succint cartea pe
care a lansat-o. Carte, ce la fel ca întreaga lui viață se învârte în jurul
orașului Sebiș. Prin această carte lansată la finele anului trecut, într-un
cadru restrâns, la hotelul Onix din Sebiș, primarul Feieș și-a pus pe
hârtie întreaga sa experiență administrativă, experiență care nu este
de ici de colo pentru oricine. Noi cei care îl cunoaștem și trăim aici îi
respectăm fără drept de tăgadă intuiția administrativă pe care o are,
calitate a sa pe care a pus-o în slujba orașului nostru și fără de care
orașul Sebis nu s-ar prezenta astăzi atât de bine.
Această experiență prezentată în carte a impresionat pe toată lumea,
dovadă fiind faptul că în baza acestei lucrări, primarului Feieș i-a fost
acordat titlul de doctor în economie și administrație, fiind astăzi singurul primar din tot județul care are un asemenea titlu prestigios. Cu
ocazia lansării acestei cărți, alături de primar au ținut să fie prezenți
viceprimarul Radu Demetrescu, primarii comunelor Chisindia, Beliu,
Șilindia, precum și mai mulți reprezentanți a instituțiilor din oraș, pe
care nu mai stăm acum să îi numim, nu din lipsă de respect, ci datorită
faptului că au fost numeroși cei prezenți. Evenimentul lansării oficiale
a cărții s-a bucurat și de prezența principalelor instituții mass-media
din județ, care au ținut cu tot dinadinsul să fie aproape de primarul
Feieș.
Cartea cuprinde 580 de pagini, fiind structurată pe nouă capitole după

cum urmează: capitolul I: Administraţia publică locală (cu subpunctele: Scurt istoric al administraţiei publice locale, atât din România
cât şi din Sebiş, de la începuturi până în 2010; Cadrul legislativ al
administraţiei publice locale în perioada 1990-2010 şi Administraţia
publică locală din Sebiş după alegerile din 1990 şi 2010); capitolul
II: Elemente conceptuale ale managementului şi ale contabilităţii(cu
cinci subcapitole); capitolul III: Managementul administraţiei publice locale la Sebiş (cu patru subcapitole şi 16 subpuncte); capitolul
IV: Finanţarea şi gestionarea activităţilor din unităţile administrativteritoriale (cu trei subcapitole, din care unul cu regferire la Bugetul
şi contul de execuţie a bugetului local al oraşuluiSebiş în perioada
2000-2009); capitolul V: Organizarea şi conducerea contabilităţii
la Primăria oraşului Sebiş(cu 13 subcapitole şi şapte subpuncte din
care două cu referire directă la Sebiş); capitolul VI: Politici şi tratamente contabile privind prezentarea situaţiilor financiare la entităţile
de interes public(cu opt subcapitole şi şase subpuncte); capitolul VII:
Strategia de dezvoltare a oraşului Sebiş (cu şase subcapitole şi 12
subpuncte); capitolul VIII: Informaţia contabilă şi rolul ei în cadrul
sistemului economic(cu cinci subcapitole ); capitolul IX: Argumente
(O amplă dar extrem de succintă prezentare a argumentelor palpabile
ale muncii unei vieţi, practic şi ale obiectivelor locale realizate). Bibliografia prezentată este de-a dreptul impresio- nantă iar titlul „legi şi
acte normative“ încheie lucrarea.

Bobocii Școlii din Sebiș - clasa I din Prunișor
Vi-i arătăm în acest număr al
ziarului pe elevii clasei I din
Prunișor, elevi care ne-au primit
cu bucurie atunci când am vizitat clasa lor, nefiind deloc
sfioși și răspuzându-ne deschis
la întrebările pe care le-am pus.
De fapt nu a fost decât o singură
întrebare: ce ați vrea să vă faceți
când veți fi mari?
Răspunsurile au venit promt,
iată ce au răspuns elevii clasei I
la această întrebare:

Crișan Robert
polițist sau erou

Vați Raul Iulian
inginer
SEBIȘ EXPRES

Elevii clasei I din Prunișor, alături de doamna învățătoare Tol Doina

Sandu Bianca
pictoriță

Moisă Claudiu
să conduc mașini

Hărdăuț Nadina Maria
balerină

Hălmăgean Ioana Flavia
sportivă

Cîrpaci Mircea Ciprian
șofer
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VEDEM SAU NU, TIKI-TAKA SEBIŞ?
Aceasta este întrebarea de 10 puncte a anului 2012. Considerăm că aceasta este
întrebarea anului fiindcă dacă vom vedea că echipa Naţional Sebiş va reuşi să joace
în acest an în stilul tiki- taka cu siguranţă vom scăpa de retrogradare şi vom trece cu
uşurinţă peste toţi adversarii pe care îi vom întâlni. Reuşim, sau nu, asta rămâne de
văzut. Cert este însă faptul că primarul Feieş a început în forţă anul 2012 şi în planul
îmbunătăţirii jocului echipei de fotbal. Perioada de mercato a fost folosită din plin.
Au fost aduşi în probe 23 de fotbalişti, naţionali şi internaţionali, astfel încât să poată
fi găsite soluţiile potrivite pentru întărirea lotului. De asemenea mai sunt în vedere
încă doi-trei jucători. Se dorește ca în acest retur Național Sebiș să fie cu adevărat o
forță, iar pentru a atinge acest obiectiv se fac toate eforturile necesare. Nu mai este
acceptată mediocritatea! Oricine nu se ridică la standardele cerute pentru obținerea
performanței poate să plece. Tocmai din această cauză mai mulți fotbaliști care au
venit în probe au și fost deja trimiși acasă. Dintre cei care însă au rămas, unul s-a
dovedit până acum a fi o bună achiziție, este vorba de fundașul Nicolau. Așadar,
fotbalist sau antrenor, la Sebiș pot rămâne doar cei care confirmă și dovedesc că se
pot ridica la nivelul cerut la noi.
Ultima schimbare survenită la echipă a fost înlocuirea cuplului de antrenori Petre
Grosu (principal) și Ioan Manu (secund) cu Lucian Tetileanu, cel numit recent pentru
a coordona de pe bancă echipa Național Sebiș, avându-l ca secund pe Lucian Ciba.
Se urmărește găsirea variantei ideale antrenori - jucători pentru a nu mai avea emoții
și în acest retur, să reușim să ne delimităm de plutonul retrogradabil. Pentru aceasta
trebuie însă muncă, muncă și iar muncă.
Toți trebuie să fie conștienți că nimeni nu este de neînlocuit. Vrem să vedem la
echipă un joc constructiv, unitate și dăruire în teren. Aceasta este cheia succesului și
pentru a o obține, primarul Feieș face tot ce-i stă în putință.
Parcursul echipei în amicalele jucate până acum a fost următorul: Vladimirescu
- Național Sebiș - 0-3; Ineu - Național Sebiș - 0-3; Național Sebiș - Ineu - 4-0;
Național Sebiș - UTA Arad 0-1.
Nu mai facem greșeala de a trage concluzii după aceste amicale fiindcă am avut o
experiență similară la începutul turului de campionat când în amicale am jucat bine,
însă în competiția oficială echipa nu a obținut rezultatele scontate. Sperăm ca în acest
retur vom vedea o altfel de echipă Național Sebiș, mult mai închegată și competitivă,
care să ducă doar bucurie în oraș.

Lumea a venit să vadă cum arată echipa cu noii
jucători în teren

Imagini de la meciul amical
Național Sebiș - UTA Arad

Pavel Cristea, președintele
clubului Național Sebiș

De vorbă cu domnul Pavel
Cristea, Președintele clubului
Național Sebiș
- Domnule președinte, au adus noii
jucători veniți în probe plus de valoare echipei?
- Eu spun că da. Noi nu-i vom
reține în lot decât pe cei care vor
face dovada că întredevăr pot ajuta
echipa și că pot face diferența în
teren. Nu dorim să luăm la echipă
mediocrități și nici jucători cu probleme, care prin comportamentul lor

să strice atmosfera la echipă.
- Se va putea închega o echipă unită într-un timp atât de scurt?
- Noi asta ne dorim. Să vedem că toți jucătorii se vor comporta ca într-o familie, fără
să existe disensiuni între ei, iar pe teren să se ajute unul pe altul tot timpul și să se
completeze reciproc. Numai așa putem spera la o evoluție pozitivă a echipei.
- Condițiile necesare obținerii performanței sunt asigurate la nivelul a ceea ce se
dorește la echipă?
- Din punctul acesta de vedere pot să spun fără ezitare că da! Domnul primar Feieș
a avut grijă ca tot timpul să nu lipsească nimic pentru ca la Sebiș să se poată obține
performanță. Nimeni nu se poate plânge de ceva. Singurul lucru de care se pot
plânge unii sau alții care vin la echipă este faptul că aici dacă vrei să rămâi trebuie
să muncești și să dovedești că meriți.
- Cum vedeți returul de campionat?
- Din păcate suntem actualmente pe o poziție retrogradabilă, iar returul de campionat va fi unul foarte greu. Toate echipele au șanse să rămână în divizie cum la
fel de bine au șanse să și retrogradeze. Pentru noi se anunță un retur de foc fiindcă
meciurile pe care le vom juca înpotriva contracandidatelor la evitarea retrogradării
vor fi în deplasare, iar acasă vom avea meciuri contra echipelor aflate în fruntea
clasamentului.
- În final, marea întrebare, vom vedea sau nu “tiki-taka Sebiș”?
- Ideal ar fi să vedem, fiindcă atunci vom ajunge să fim cap de serie în toate
competițiile. Obiectivul însă rămâne formarea unei echipe competitive care prin
jocul practicat să evite retrogradarea.

BRD- GROUPE SOCIETE GENERALE a semnat o nouă convenţie cu APIA şi FGCR pentru finanţarea beneficiarilor plăţilor naţionale directe complementare în sectorul zootehnic pentru anul 2011
BRD- Groupe Societe Generale a semnat o nouă convenţie cu Agenţia de Plăţi şi
Intervenţie pentru Agricultură (APIA) şi Fondul de Garantare a Creditului Rural,
în baza căreia va acorda credeite pentru finanţarea capitalului de lucru al beneficiarilor plăţilor naţionale directe complementare (PNDC) pentru sectorul zootehnic, aferente anului 2011. În baza acestui acord, crescătorii de ovine, caprine şi
bovine vor putea beneficia de prefinanţarea subvenţiilor care urmează a fi primite
de la APIA, în baza unei documentaţii simplificată.
Sectorul agricol a reprezentat în ultimii ani o zonă de mare interes pentru BRD.
Pentru a veni în întâmpinarea fermierilor, banca a creat atât credite pentru nevoi
curente ( creditul pentru campania agricolă, creditul în baza certificatului de de-

pozit „Primul Siloz”, credite de prefinanţare a subvenţiilor APIA- SAPS/AxaII/
Bunăstarea animalelor/PNDC pentru suprafeţele cultivate cu tutun), cât şi creditele specifice de investiţii ( inclusiv cele acordate pentru sprijinirea proiectelor
cu co- finanţare din fonduri europene).
Acest nou acord tripartit reprezintă o continuare a colaborării avută cu APIA şi
în anii precedenţi, BRD reconfirmând astfel statutul de partener al sectorului agricol.
Cei interesaţi se pot adresa direct la BRD- GSG Agenţia Sebiş, persoană de contact Dronca Nicolae, tel.- 0374205867 şi 0374205866.
Vă aşteptăm!
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