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Încă 25 km 
de străzi asfaltate!

Sebișul- cel mai dinamic oraș 
din județul Arad!

Transformările continue, prevăzute 
an de an în srategia locală de dezvolta-
re a primarului Feieș au adus un pro-
gres constant pentru oraș, încât putem 
spune, fără drept de tăgadă, că Sebișul 
este cel mai dinamic oraș al județului 
Arad. De când realizăm publicația lo-
cală,  nu a fost an în care să nu vedem 
investiții în derulare, șantiere deschi-
se, proiecte noi de dezvoltare, planuri 
de viitor. An de an, orașul a progresat: 
drumuri asfaltate, canaliazare, rețea 
de apă potabilă, rețea de iluminat pu-
blic într-o continuă modernizare, tro-
tuare pavate, domeniul public îngrijit, 
construcții de noi obiective publice, 
Edi� ciul Aparatului Administrativ și 
al Finanțelor Publice și Casă de Cul-
tură unice în județ și nu numai, bază 
sportivă modernă, spitale moderni-
zate, fonduri europene atrase, un cen-
tru civic de o mare frumusețe, eveni-
mente culturale de excepție, investiții 
private atrase, creatoare de noi locuri 
de muncă etc. Mereu în progres, me-
reu în dezvoltare! Acesta este Sebișul 
de azi! Exact după modelul impus de 
primarul Feieș care ne spunea la un 

moment dat:” Sebișenii m-au ales pri-
mar cu un mandat ferm: te lupți pen-
tru Sebiș, Prunișor, Donceni și Sălă-
jeni! Asta și fac: merg mereu înainte 
pentru oraș, pentru sebișeni. Atacăm 
orice posibilitate de � nanțare și chiar 
dacă avem șanse mai mici, tot ne 
aruncăm să obținem câte ceva pentru 
Sebiș. Depunem și ințiem și 1000 de 
proiecte dacă trebuie! Nu le câștigăm 
pe toate, este bine și dacă obținem 
10 dintre ele. Tot este un plus pentru 
oraș! Important este să putem progre-
sa de la an la an.”

Concluzia? Asta se și întâmpă: 
Sebișul progresează de la an la an, o 
arată și cele mai recente proiecte de 
asfaltare din Donceni, Sălăjeni, Sebiș, 
Prăjești și Prunișor: încă 25 km de 
străzi asfaltate! >>> pag. 4

Sala de sport a liceului,
complet reabilitată!

Una dintre investițiile recent � na-
lizate în Sebiș a fost cea de reabilitare 
totală a sălii de sport a liceului.

O lucrare importantă pentru oraș, 
prin această investiție � ind refăcut 
acoperișul, instalația de încălzire, s-au 
renovat vestiarele, holul și grupurile 
sanitare, precum și s-a refăcut covorul 
terenului de sport din incinta sălii.

După cum ne spunea primarul 
Feieș:„ Am mereu deschise proiec-
te investiționale necesare pentru 
buna evoluție a orașului, proiecte 
care cuprind diverse ramuri funda-
mentale comunității noastre locale, 
învățământul � ind o astfel de ramu-
ră, prin care asigurăm un viitor mai 
bun tinerelor generații. De aceea, 

în � ecare an am căutat soluții pen-
tru îmbunătățirea permanentă a 
condițiilor de școlarizare din Sebiș, 
această investiție majoră de reabi-
litare a sălii de sport a liceului fă-
când parte din strategia de dezvol-
tare durabilă și continuă a orașului, 
strategie prin care am încercat în 
permanență să avem un parcurs 
bun ca oraș, să evoluăm pe o pată 
ascendentă, prin investiții concre-
te, stabilite gradual, pe ani bugetari 
diverși, știut � ind că nimic nu se poa-
te face dintr-o dată, ci doar pe rând, 
în funcție de resursele � nanciare pe 
care le avem la dispoziție. Importan-
te este să mergem înainte, lucru pe c 
are l-am și realizat în � ecare an.”

S-au asfaltat:
- străzile din Donceni
-străzile din Sălăjeni
-drumurile către cimitire din Sălăjeni, 
Donceni, Prăjești și Prunișor
- 10 străzi din Sebiș

Urmează 
amenajarea acostamentelor

 și  a  șanțurilor!
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„Cupa orașului Sebiș la călărie”
o nouă ediție de succes

Echitația, acest nobil sport, a popo-
sit din nou la Sebiș! Facem referire la 
„Cupa orașului Sebiș la călărie - ediția  
a II-a”, care a avut loc în orașul nos-
tru în zilele de 20-21 mai și care s-a 
desfășurat la Baza de Agrement Para-
dis din Sebiș, la „Ciutărie” așa cum o 
cunoaște orice sebișan. 

A fost un eveniment inedit a� at 
la a doua ediție, pe care ni l-a pro-
pus administrația locală,  care nu 
contenește să surprindă cu domenii-
le 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 Română și se 
dorește a deveni o tradiție anuală.
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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 germană a fost 
silită că ceară încetarea luptelor, 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 ape-
re populaţia și avutul împotriva găr-
zilor roșii.

La Prunisor au făcut parte din gar-
da naţională Cofan Pantelie-Coer-
cău, Săbău Pavel, Matcău Teodor-Do-
di si alţii. Aveau sediul în casa nr. 44, 
la Hada Marioara.

Ca să scape de persecuţii, învăţăto-
rul Covaci Patriciu din Sebis, preotul 
Sabin Micluţia din Prunisor, preotul 
Ţirla din Bârsa și mulţi alţii s-au re-
fugiat în pădure la Codru, îmbrăcaţi 
în haine ţărănești. Și-au construit co-
libă si acolo au petrecut iarna anu-
lui 1919. Cu alimente îi aproviziona 
preotul Ioan Ardelean și învăţătoa-
rea Dascăl Ecaterina din Nădălbești. 
(Inf. Radu Emilia, � ica învăţătoru-
lui Covaci). „Către � nele lunii ianu-
arie 1919, trupe maghiare demorali-
zate dezarmează gărzile românești și 
se plimbă cu trenuri blindate, ame-
ninţând că vor trece până la Brad, să 
alunge armata română de pe linia de-
marcatională. 

Din 14 februarie, ungurii încearcă să 
rupă cordonul de la graniţă. În noap-
tea de 15/16 februarie, garda naţio-
nală din Hălmagi distruge podul de 
� er de la Ciuciu (Vârfurile) si începe 
lupta. În 16 februarie, garda se retra-
ge la Brad, înrolându-se în corpul vo-
luntarilor Horia, revenind la Hălmă-
gel numai peste 6 săptămâni, odată 
cu armata română. (T, Mager, Ţitiutul 
Hălmagiului, voi II, pag. 133)

Armata română a pornit ofensi-
va de la Hălmagiu, în 16 aprilie 1919 
(op.cit., pag. 107), pentru dezarmarea 
gărzilor roșii și eliberarea ţinuturilor 
românești ocupate de resturile arma-
tei maghiare. 

Pe locurile noastre, armata română 
a ajuns în săptămâna Paștilor. În ziua 
de Joia Mare a fost eliberat satul Căcâ-
rău 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 Bu-
teni și-a pierdut viaţa colonelul român 
Paulian. In amintirea lui, satul Găvoj-
dia s-a numit Paulian (din 1926).

În seara zilei de Vinerea mare, pe 
la orele 22 armata română a intrat în 
Prunișor, � ind primită cu multă bucu-
rie de către locuitori. >>> pag.8

Viața și cultura creștină
 în spațiul public

Un eveniment organizat 
la Casa de Cultură Sebiș

Dr. David Goa, un mărturisitor și 
apărător al creștinismului în lume, 
a susținut o conferință la Casa de 
Cultură din sebiș în data de 10 mai. 
Tema conferinției � localice s-a refe-
rit la „Provocările lumii moderne la 
adresa spiritului uman. Viața și cul-
tura creștină în spațiul public”.  

Dar cine este David Goa? „Docto-
rul Goa este directorul fondator al 
Centrului Chester Ronning pentru 
studierea religiei și a vieţii publice, 
în Campusul Augustana, Universi-
tatea din Alberta. Timp de mulţi ani 
a dezvoltat programul pentru stu-
dierea culturii la Muzeul Regal din 
Alberta prin cercetarea sa extinsă pe 
teren în multe comunităţi religioase 
pentru care Alberta reprezintă cămi-

nul lor comun. Este autorul a peste 
20 de cărți și a sute de esee și articole 
despre creștinism și cultura moder-
nă, dialog religios, artă și religie, teo-
logie creștină ortodoxă și viaţă spiri-
tuală. Profesorul David Goa a primit 
mai multe premii, dintre care amin-
tim: introdus în Hall of Fame al ora-
șului Edmonton, medalia de aur din 
partea premierului Canadei pentru 
Anno Domini, medalia Jubileului de 
diamant al Reginei Elisabeta a II-a”, a

Așadar, am avut la Sebiș o coferință 
cu tematică religioasă, de o mare 
introspecție � lozo� că și morală, o 
conferință de la care vă și prezentăm 
câteva imagini, căci teme dezbătută 
a fost una complexă, motiv pentru 
care și auditoriul a fost unul elevat.
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„În toată activitatea mea am conside-
rat că politica nu trebuie confundată 
cu administrația. 
Am fost ales primar prin voința 
majorității sebișenilor și chiar dacă au 
fost și cetățeni care au avut alte opțiuni 
politice, cum este și � resc, m-am com-
portat mereu ca un primar al tuturor, 
fără resentimente, așa cum și este nor-
mal în orice societate care dorește să 
progreseze.

An de an, am avut cuprinse în lista de 
investiții proiecte prin care să aducem 
un plus modernizării Sebișului, cu car-
tierul Prăjești, precum și a localităților 
Prunișor, Sălăjeni și Donceni.

An de an, am gândit investițiile pe 
care le-am făcut în oraș având în vedere 
structura reală a bugetului local și ne-
am întins doar cât s-a putut din punct 
de vedere � nanciar, considerând mereu 
că dacă vrem să avem un oraș cu per-
spective pentru viitor, atunci trebuie să 
� m realiști, să ne bazăm în primul rând 
pe resursele noastre și doar apoi pe ceea 
ce putem obține prin � nanțări europe-
ne, programe naționale, sau cu sprijin 
de la Consiliul Județean Arad. Astfel 
am conceput strategia de dezvoltare lo-
cală, o strategie prin care nu a fost an să 
nu punem în practică investiții necesare 
și utile în dezvoltarea și modernizarea 
Sebișului, gândind mereu pentru vii-
tor, pe principiul că tot ceea ce facem, 
ce construim, trebuie să � e un concept 
global, vizionar, de care să bene� cieze și 

generațiile viitoare. Ideea de bază după 
care m-am ghidat mereu a fost să dez-
voltăm Sebișul într-un ritm constant, 
prin punerea în executare a unor pro-
iecte necesare pentru comunitate, toate 
lucrările derulate, edi� ciile construite, 
� ind gândite pentru ca orașul Sebiș să 
dispună de tot ceea ce este nevoie pen-
tru o dezvoltare viitoare durabilă, soli-
dă și sustenabilă.

Toate s-au realizat rând pe rând, în 
timp, iar rezultatele se văd astăzi prin 
prisma proiectelor de investiții puse în 
practică de când am fost ales primar 
al Sebișului, după cum arată Sebișul 
acum, ca urmare a investițiilor reali-
zate neîncetat pentru modernizarea 
și progresul orașului. Avem străzile 
asfaltate, canalizare integrală, rețea de 
apă potabilă extinsă, un Palat Admi-
nistrativ simbol al orașului, este � na-
lizată Casa De Cultură- cea mai mare 
construită după revoluție în România, 
trotuare pavate, liceu pus la punct, 
spitale modernizate, sistem medical 
într-o continuă îmbunătățire, un cen-
tru civic care dă unicitate Sebișului, o 
bază sportivă de invidiat, teren sintetic 
de sport, sală de sport, și lista ar putea 
continua.

Așa cum am pus în practică până 
acum toate proiectele pe care le-
am prevăzut pentru bunul mers al 
Sebișului, așa și pe mai departe, ceea 
ce am prevăzut ca investiții se va rea-
liza, după cum voi căuta mereu soluții 

de atragere a investițiilor private, crea-
toare de noi locuri de muncă.

Totul, într-o atmosferă de bună 
înțelegere între oameni, totul, pentru 
bunul mers al orașului și cu reale be-
ne� cii pentru comunitatea noastră lo-
cală.

Am arătat în acești ani că se poate, 
am arătat că orașul Sebiș progresează 
constant, se modernizează an de an, 
am arătat că modul în care am gândit 
evoluția orașului a fost și este corect, cu 
rezultate concrete.

O astfel de investiție concretă este și 
acest progarm de asfaltare străzi ce se 
derulează în prezent și care cuprinde 
asfaltarea a 25 km de străzi, proiect 
prin care continuăm practic planul de 
dezvoltare a orașului, luând în consi-
derare necesitățile de îmbunătățire a 
infrastructurii din Donceni, Sălăjeni, 
Sebiș, Perunișor și cartierul Prăjești. 
Lucrările de asfaltere sunt în execuție, 
urmând ca după � nalizarea asfaltări-
lor, prin același proiect, să se realizeze 
și lucrările de amenajare a acostamen-
telor, precum și a șanțurilor laterale 
pentru străzile recent asfaltate. De 
asemenea, la trecerea de nivel cu ca-
lea ferată de pe strada Abatorului din 
Sebiș, va �  realizată asfaltarea prin 
aducerea la nivelul necesar a drumu-
lui, după cum, se va repara și drumul 
spre Sălăjeni care a fost deteriorat pe 
alocuri datorită mașinilor grele ce l-au 
tranzitat pentru asfaltarea străzilor 
din localitate.

Primar Feieș Gheorghe

Sebișul- cel mai dinamic oraș 
din județul Arad!

Programul de modernizare a orașului implementat de primarul Feieș s-a 
derulat necontenit, an de an. Lucrări la construirea de edi� cii reprezenta-
tive pentru oraș, investiții în spitale, în instituțiile de învățământ, amena-
jarea de trotuare, asfaltarea de străzi, sprijinire investițiilor private, toa-
te acestea, precum și multe altele fac parte integrantă din acest program. 
Acum s-au asfaltat încă 25 km de străzi, astfel încât putem vorbi de noi 
pași importanți spre modernizarea completă a orașului Sebiș, cu cartie-
rul aparținător Prăjești și cu satele Prunicor, Donceni și Sălăjeni, dorință 
a primarului Feieș încă din momentul în care a fost ales edilul orașului. 

Încă 25 km 
de străzi asfaltate!

S-au asfaltat:
- străzile din Donceni
-străzile din Sălăjeni
-drumurile către cimitire din Sălăjeni, 
Donceni, Prăjești și Prunișor
- 10 străzi din Sebiș

Urmează 
amenajarea acostamentelor

 și  a  șanțurilor!

Lucrările de asfaltare derulate re-
cent în oraș au ca bază de � nanțare 
proiectul depus de primarul Feieș la 
Minsiterul Dezvoltării prin progra-
mul PNDL, proiect câștigat pe tim-
pul guvernării Cioloș și prin care se 
asigură parte din � nanțarea necesa-
ră acestor ample lucrări de moderni-
zare străzi în oraș.

Este vorba despre asfaltarea a 25 
km de străzi în oraș, lucrări care cu-

prind: asfaltarea străzilor din Sălăje-
ni, asfaltarea străzilor din Donceni, 
asfaltarea drumului către cimitir din 
Prăjești, asfaltarea drumurilor că-
tre cimitire din Sălăjeni, Donceni 
și Prunișor, precum și asfaltarea a 
10 străzi din Sebiș, incusiv a zonei 
ANL, urmând ca, după � nalizarea 
construcției podului de peste Va-
lea Deznei să se contureze și o nouă 
zonă urbanistică în oraș.

Prin aceste noi lucrări de asfalta-
re, Sebișul progresează din nou, lu-
cru vizibil  de la an la an, primarul 
Feieș având meritul incontestabil că 
a reușit ca în � ecare an să mai pună 
o cărămidă la construcția Sebișului, 
mai ales că, prin proiectele sale de 

anvergură a  gândit o dezvoltare de 
ansablu a orașului, care să cuprindă 
toate sectoarele necesare unui pro-
gres real pentru comunitatea loca-
lă sebișeană: infrastructură, utilități, 
cultură, sport, administrație, urba-
nism etc.
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O tradiție păstrată cu sfi nțenie la Prășejti!!

Traditionalul meci de fotbal de la Prajesti 
dintre Tineri si Batrani s-a desfasurat asa 
cum este obiceiul si in acest  an cu ocazia 
S� ntelor Sărbători de Paște .

Meciul a fost ca intotdeauna  foarte dis-
putat cu orgolii foarte mari de ambele 
părți,  iar după terminarea timpului regu-
lamentar de joc și a-l prelungirilor scorul 
a fost  3-3 . La fel ca si in ultimii doi ani 
cand meciul s-a terminat la egalitate s-a 
ajuns din nou la loviturile de departajare, 
care si de aceasta data au dat câștig de ca-
uză echipei Bătrânilor, aceștia învingând 
cu scorul general de 7-6 echipa Tinerilor. 
Dupa cum s-a vazut si in acest an experi-
enta Batranilor si-a spus din nou cuvantul 
la loviturile de departajare .

La acest meci au fost prezenti aproxima-
tiv 50 de suporteri din cartierul Prăjești 
si asa cum ne-am obisnuit in ultimii 
ani, ne-a onorat cu prezenta si primarul 
orașului Sebiș - Feies Gheorghe Petru. 
Dorim sa multumim pe aceasta cale con-
ducerii echipei de fotbal National Sebis 
ptr sustinerea cu materiale ptr amenaja-
rea terenului precum si Primariei Sebis 
ptr sponsorizarea „reprizei a III a „ de la 
� nalul meciului.

Loturile echipelor:
Tinerii : Toma Catalin – Stasac Beni-

amin , Vanc Denis, Pop Ciprian, Groza 
Vasile (Antrenor Jucator) - Bacos Catalin, 
Bacos Vasile, Feies Cristian, Scrofan Adri-
an-Daniel - Coras Lucian, Marc Vlad …. 
a mai jucat Dudas Sorin 
Bătrânii: Marc Ciprian – Sandru Ovi-

diu, Bacos Cornel, Soare Nelutu, Popovici 
Razvan - Rat Vasile, Scrofan Adrian, Feies 
Claudiu, Marc Stefan, Vanc Marius – Bin-
chici Bogdan. Antrenor Schiopu Ciprian.
Au arbitrat:

 Helgiu Cosmin – la centru, 
Hant Raul si Bortis Raul – asistenți

Noi lucrări de pavare în Sebiș Se continuă și programul de moder-
nizare a infrastructurii pietonale din 
Sebiș, � ind vorba despre noi lucrări 
de amenajare de trotuare pavate în 
oraș.

Lucrăriloe la noile tronsoane detro-
tuare pavate din Sebiș au început, s-a 
trecut la pregătirea fundației pentru 
covorul de pavaj pentru trotuare, � -
ind achiziționate și pavelele necesare, 
precum și cantitatea de nisip pentru 

construirea trotuarelor.
Așadar, încă o stradă din Sebiș se 

a� ă în modernizare, � ind plani� cate 
noi trotuare poavate în oraș, trotua-
re prin care programul de refacere-
modernizare a trotuarelor din Sebiș 
merge conform plani� cării, an de an 
� ind amenajate noi și noi tronsoane 
de trotuare pavate.

Ce putem să spunem, decât că, 
Sebișul progresează!
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Întâlniri cetățenești la Donceni și Sălăjeni!Într-o atmosferă plăcută și amicală, 
primarul Feieș, împreună cu viceprima-
rul Radu Demetrescu și consilieri locali, 
s-au întâlnit cu cetățenii din Donceni și 
Sălăjeni, pentru a mai schimba o vorbă, 
pentru a discuta despre recentele lucrări 
de asfaltare din cele două localități, dar 
și pentru a a� a doleanțele cetățenilor.

Aceste întâlniri au avut loc duminică, 
28 mai, la căminele culturale din Don-
ceni și Sălăjeni, unde, o� cialitățile pre-
zente au stat de vorbă cu cetățenii, � ind 
dezbătute o serie de probleme de actu-
alitate, primarul Feieș dorind să subli-
nieze faptul că după asfaltarea străzilor, 
urmează lucrările de construcție a acos-
tamentelor, precum și a șanțurilor de 
scurgere a apei pluviale.

De asemenea, la Sălăjeni urmează și re-
pararea drumului principal, detriorat în 
urma trecerii mașinilor de tonaj greu fo-
losite pentru asfaltarea străzilor.

S-au discutat și alte probleme de interes 
pentru cetățenii prezenți, la � nal, toată 
lumea socializând, ca o frumosă și des-
tinsă familie sebișeană.

Am avut parte așadar de două în-
tâlniri cordiale dintre reprezentanții 
administrației locale și cetățeni, pri-
marul Feieș declarându-ne: „ Toa-
tă lumea ar trebui să învețe că viața 
trebuie trăită privind cu împăcare � -
ecare moment al trecerii noastre pe 
acest pământ, pornind de la lucru-
rile simple, de la bucuriile cotidiene, 
deoarece pacea pe care � ecare o cau-
tă este ușor de găsit atunci când exis-
tă împăcare de sine. 

Multă lume se gândește doar la ce 
va face mâine,  uitând să se bucure 
de prezent, căutând lucruri viitoa-
re, fără a prețui ceea ce are astăzi. 
Aceasta este cea mai mare greșeală, 
când de fapt, simplitatea vieții este 
cel mai de preț lucru. 

A trăi în prezent, a ne bucura de 
prieteni, de familie, de locul de mun-
că, este soluția pentru a aprecia ceea 
ce avem, pentru a reuși să vedem bu-
curie în � ecare moment al parcursu-
lui nostru pe acest pământ.

Pornind de la acest principu al 
ancorării și raportării la prezent, 
la realitățile cotidiene, încă de la 
primul meu mandat de primar am 
încercat să trasez și o linie adminis-
trativă coerentă, a cărei bază să � e 
reprezentată de realitatea economi-
că, pentru a �  obiectivi în tot ceea ce 
întreprindem, astfel încât să putem 
progresa ca și oraș, punând în pri-
mul rând preț pe ceea ce avem noi, 

ca și comunitate locală sebișeană.
După cum vedeți, se lucrează la as-

faltarea unor noi străzi, la pavarea 
de trotuare, se investește în conti-
nuare în modernizarea spitalului, 
s-a renovat complet sala de sport de 
la liceu, organizăm o nouă ediție a 
„Festivalului de Muzică”, am avut 
„Cupa Sebiș la călărie”, iar planurile 
pentru acest an sunt structurate de 
așa manieră încât să continuăm pe o 
pantă ascendentă din punct de vede-
re al evoluției Sebișului.

Cu toții ne dorim cât mai multe re-
alizări și sunt convins că în unitate 
și bună înțelegere vom continua să 
progresăm an de an, după cum, ac-
cesarea de fonduri europene, prin 
programe guvernamentale sau de 
la Consiliul Județean reprezintă de 
asemenea o prioritate pentru noi, ca 
administarție locală.

Am venit la Donceni și Sălăjeni 
pentru a a� a părerile concetățenilor 
mei din cele două localități sebișene, 
� ind de datoria mea ca primar să 
iau aminte la ceea ce-mi transmit 
cetățenii care m-au ales pe această 
funcție, în acest sens � ind deschis 
să primesc orice sugestie din partea 
tuturor concetățenilor, cu privire 
la investițiile din oraș, deoarece tot 
ceea ce ne-am propus să realizăm 
este pentru binele comunității noas-
tre locale.

Împreună, alături de aparatul ad-

ministrativ al Primăriei și consilierii 
locali, doresc să îndeplinim cu suc-
ces îndatoririle unei administrații 
e� ciente, bazată pe bună credință 
și corectitudine, încercând să am o 
deschidere constructivă cu toți fac-
torii de decizie instituționali, cu 
toți sebișenii,  o colaborare bazată 
pe convergența ideilor, urmărind 
un singur țel, respectiv progresul 
orașului Sebiș.

Gândind astfel, raportați mereu 
la prezent, � ind deschiși planurilor 
viitoare, bene� ce pentru comuni-
tatea noastră locală, am certitudi-
nea că vom putea să ne bucurăm 
an de an de tot mai multe realizări 
pentru oraș și chiar dacă resursele 
noastre � nanciare sunt limitate și 
de multe ori nu putem realiza dintr-
o dată tot ceea ce ne-am dori, rând 
pe rând, la fel ca și până acum, vom 
putea pune în aplicare toate planu-
rile investiționale dorite de către noi 
toți, cei care locuim aici, în Sebiș, 
Prunișor, Donceni sau Sălăjeni.

Vă mărturisesc că atunci când am 
venit la Sebiș nici iluminat public 
nu prea era. Dar, faptul că sebișenii, 
mi-ați fost alături, mi-a dat nu doar 
încrederea necesară, ci și susținerea 
morală de care aveam nevoie pentru 
a răzbate în hățișurile birocratice 
naționale, pentru a putea pune în 
practică planul pe care-l gândisem 
pentru modernizarea orașului, pen-
tru a face din Sebiș orașul care este 
astăzi. Nu a fost ușor, toate realiză-
rile din oraș au însemnat mult efort 
depus, zile și nopiți de plani� care a 
surselor de � nanțare, implicare per-
manentă în a căuta și găsi soluții 
care să ne permită să evoluăm ca 
oraș, ca și comunitate. Putem vorbi 
astăzi de un oraș Sebiș cu rețea de 
canalizare, cu străzi asfaltate, alei și 
trotuare pavate, spitale în funcțiune 
și în plin proces de modernizare, 

instituții școlare puse la punct, rețea 
de apă extinsă, un oraș care are toate 
instituțiile necesare pentru cetățeni, 
de la serviciul de � nanțe publice, 
pompieri, poliție, jandarmerie, fa-
cultate etc, un oraș cu viață sporti-
vă și culturală, un oraș cu peste 500 
de � rme active ce asigură locuri de 
muncă, un oraș cu un Palat Admin-
sitrativ cum nu are nimeni în județ, 
un oraș într-o continuă schimbare. 
Această schimbare am început-o 
împreună cu sebișenii, unii � ind 
prezenți chiar aici, la aceste întâlniri 
din Donceni și Sălăjeni, alții � ind 
plecați dintre noi și vreau să conti-
nui această schimbare  pentru a face 
noi pași în vederea modernizării și 
dezvoltării orașului nostru de su� et, 
Sebișul. Un oraș pe care-l iubim cu 
toții, căci este căminul nostru, casa 
noastră și avem datoria să-l îngri-
jim, să mai punem câte o cărămidă 
la fundamentul său, pentru a pu-
tea să lăsăm moștenire generațiilor 
următoare un Sebiș de care să � m 
mândri. Prin muncă, seriozitate și 
devotament se poate! Acum 500 de 
ani Sebișul era sat aparținători de 
PEI-ul Ineu. Acum, conform statisti-
lor Ministerului Dezvoltării, Sebișul 
este un oraș de rang VI, în timp ce 
Ineul și celelate orașe din județ 
(Sântana, Lipova, Pecica, Curtici, 
Chișineu Criș, Pâncota) sunt cata-
logate ca orașe de grad VII, adică o 
categorie inferioară orașului nostru. 
Aceasta spune multe despre evoluția 
Sebișului. Înseamnă că am reușit, 
împreună, să dezvoltăm mereu ora-
șul, am mers pe o pantă ascendentă, 
progresivă. Asta trebuie să facem și 
pe mai departe: să mergem inain-
te pentru Sebiș, pentru comunitate, 
pentru copiii și nepoții noștri. Să le 
lăsăm moștenire un oraș de unde să 
nu dorească niciodată să plece.”
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La Ineu s-a organizat și în acest an 
tradiționala competiție inter cluburi 
intitulată „Cupa Ienopolis”.

Am avut plăcerea de a vedea în 
cadrul acestei competiții și o delegație 
din Sebiș, � ind vorba de copii de la 

clubul copiilor, care, alături de do-
amna profesor au impresionat nu 
prin modul de prezentare, încântând 

publicul prezent prin demonstrații de 
gimnastică aerobică de mare clasă.

Felicităm reprezentanții orașului nos-
tru și le dorim să continue pe aceeași 
direcție a pregătirii și autodepășirii!

Întâlniri cetățenești 
la Donceni și Sălăjeni!

Participare sebișeană la  la Cupa Ienopolis
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Din Prunișor s-au 
înrolat ca voluntari în armata ro-
mână: Bogdan Pavel, Moldovan 
Ștefan, Popa Giuri 32, Hirina Ni-
colae, Toma Milente, Ţîca Emilian, 
Sas Ambrosie, Tocoian Ion.

Sâmbătă, în ajunul Paștilor s-a în-
tors si preotul din refugiu, putând 
să o� cieze serviciul „învierii” în li-
bertate si siguranţă deplină. Popo-
rul era nespus de bucuros că în sfâr-
șit, după suferinţe de veacuri, s-a 
împlinit visul de a se uni cu patria 

mamă, România.
De la Prunișor, armata română a 

continuat înaintarea spre vest până 
a eliberat de sub ocupaţia străină 
toate localităţile românești. în cei 
patru ani de război, și-au pierdut 
viaţa un număr de 26 bărbaţi din 
Prunișor, rămânând în urma lor vă-
duve si orfani. 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 
unitatea naţiunii române.

Printre cei ce au rămas să îngrase 
pământuri străine cu trupurile lor 
amintim pe: Codrean Teodor nr.12 
v., Sărac Gheorghe nr.22, Mos Pa-
vel 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, Hălmă-
gean Antonie nr.53, Bogdan Ghe-
orghe nr. 55, Benea Teodor nr. 58, 
Săbău Moisă 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 Gheor-
ghe nr. 98, Lunga Dumitru nr. 101, 
Roșu Gheorghe nr. 102, Balaș Pavel 
nr. 103, Balaș Moisă nr. 103 si Co-
fan Vasile-Lica. Herbei Ioan nr.18 v. 

si-a lăsat braţul drept pe câmpul de 
luptă, iar Toader Todor nr. 18 v. și-a 
lăsat un picior. Statul român a că-
utat să ușureze suferinţele si greu-
tăţile văduvelor, invalizilor si orfa-
nilor, acordându-le și pământ, prin 
împroprietărire, la reforma agrară 
din anul’ 1921. Și voluntarii au pri-
mit câte 2 iug. pământ.

În amintirea eroilor căzuţi pe câm-
pul de luptă, a fost construită o cru-
ce de lemn în anul 1928, pe care 
s-a săpat numele � ecăruia. Crucea 
a fost așezată în uliţa a doua, lângă 
casa nr.42 v.

În � ecare an, la ziua eroilor, se fă-
cea procesiune religioasă la acest 
monument.

FESTIVALUL DE MUZICĂ SEBIȘ
2-3-4  IUNIE 2017

Trei zile de muzică, spectacol, 
dans și voie bună

PIAȚA TINERETULUI

Vineri 2 iunie 
- ANSAMBLUL “RAPSOZII ZĂRANDULUI”

-ANSAMBLUL “DRUSCELELE”- BÎRSA
-ANSAMBLUL ” JUNII CETĂŢII”- DEZNA

-ANSAMBLUL “MUGURAȘI DE PRIMĂVARĂ”-DEZNA
-ANSAMBLUL “PĂDUREANCA” CHISINDIA 

-VOICHIŢA SUBA
-DELIA SUBA

-FUEGO
S â m b ă t ă  3  i u n i e

-FELI 
-VESCAN

-IOANA IGNAT 
-ALL FRIENDS BAND 

Duminică 4 iunie
-DUCU BERTZI 
-TRUPA  ToDaY

-MATTEO
- SORE 

Prezentator:
 Florin Mihoc - T VR Timișoara

Fiecare seară 
se va încheia cu spectacol de artifi cii

T r a d i ț i a  C o n t i n u ă !

Realizarea unui echilibru între 
administrație și politică, precum și 
îmbinarea celor două activități în ve-
derea obținerii unor rezultate concre-
te, vizibile prin tot ceea ce s-a rea-
lizat în Sebiș, au făcut ca primarul 
Feieș să fi e premiat pentru întreaga 
sa activitate politico-administrativă, 
fi ind desmnat cel mai activ primar de 
oraș din România. Este o distincție 
merituoasă, care nu face altceva de-
cât să certifi ce încă o dată ceea ce 
noi, toți sebișenii știm deja: de-a 
lungul întregii sale cariere, prima-
rul Feieș a îmbinat activitatea politi-
că cu cea administrativă, de așa ma-
nieră încât acțiunile politice să vină 
ca o susținere pentru cele administra-
tive și nu invers. Rezultatul acestui 
mod corect de gândire face ca astăzi 
să putem vorbi de un oraș Sebiș mo-
dernizat și care se afl ă într-o continuă 
schimbare. O schimbare care s-a rea-
lizat treptat, an de an, datorită proiec-
telor pe termen lung începute și con-
tinuate fără întrerupere de primarul 
Feieș. Fără acest echilibru dintre po-
litică și administrație, marile proiec-
te de modernizare a orașului nu ar fi  
fost niciodată posibile!
Primarul Feieș a reușit însă, indi-

ferent de schimbările politice pro-
duse de-a lungul timpului la nivel 
național, să continue actul adminis-
trativ al orașului pe un trend ascen-
dent în permanență, fără sincope, 
de așa manieră încât marile lucrări 

de modernizare a orașului să nu fi e 
oprite niciodată. Putem vorbi ast-
fel de edifi ciul Primăriei, investiția 
majoră de la Casa de Cultură, 
îmbunătățirea permanentă a infras-
tructurii orașului, modernizarea con-
tinuă a rețelelor de utilități, investiții 
în spitale, construcția bazei sportive, 
recentele lucrări deasfaltare, trotuare 
pavate, laborator modern și introdu-
cerea unor proiecte noi care să reali-
zeze această schimbare permanentă a 
Sebișului. 
Toate aceste merite ale prima-

rului Feieș i-au fost recunoscute 
astfel și la nivel național de către 
Asociația Orașelor din România, 
fi ind desemnat cel mai activ pri-
mar de oraș din țară.
O distincție care face cinste atât 

primarului nostru, cât și orașului 
Sebiș.

Primarul Feieș a fost desemnat
 Cel mai activ primar de oraș din România!

Primar, Dr. ec.  Feieș Gheorghe

Prunișor, file de istorie
Spicuiri din monografia 

scrisă de înv. Vasile Brăiloiu
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