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„Festivalul de Muzică”, amintiri de neuitat!

Zilele de 7-8-9  iunie au 
reprezentat pentru Sebiș 
trei zile de spectacol. Trei 
zile pe parcursul cărora s-a 
desfășurat a XX-a ediție a deja 
consacratului eveniment anu-
al intitulat sugestiv „ Festivalul 
de Muzică Sebiș”. 

Da, ați citit bine: anul acesta 
a fost cea de-a XX-a ediție a 
acestei ample manifestări cul-
turale a orașului.

  O ediție, care, la fel ca și cele 
de dinainte, a fost una la su-
perlativ, pe scena montată în 
Piața Tineretului urcând nume 
de marcă ale muzicii, soliști 
consacrați, anume chemați 
pentru a încânta prin muzică 
și dans spectatorii prezenți în 
număr mare. 

Festivalul a făcut ca Sebișul 
să devină pentru cele trei 
zile punctul de atracție al 
județului Arad, rămânând 
și pentru acest an cel mai 
mare eveniment de acest 
gen din tot județul. Un eve-
niment care este o tradiție 
a Sebișului, este un brand al 
orașului, este un nume de 
rezonanță județeană, dar și 
națională. >>> pag.4

2.000.000 EURO
obținuți pentru Sebiș

prin fonduri europene !

Ziua de 9 Iulie 2019 va rămâne în istoria Orașului 
Sebiș drept momentul de încununare a eforturi-
lor demarate de administrația publică locală pen-
tru atragerea de fonduri și investiții în scopul de a 
îmbunătăți considerabil actul medical din Sebiș.

Primarul interimar Radu Demetrescu a sem-
nat contractul de � nanțare cu reprezentanții 
MDRAP și ADR VEST. Proiectul este in valoare de 
8.794.812,31  LEI( aproximativ 2.000.000 EURO)-
fonduri europene câștigate pentru modernizarea, 
dotarea și extinderea ambulatoriului Spitalului 
Sebiș!

Este un proiect de investiții major pentru oraș, 
proiect cu � nanțare din fonduri europene, prin care 

se aduc la spitalul orășenesc � nanțări vitale pentru 
modernizare, extindere, dotare, � nanțări prin care 
comunitatea locală sebișană va bene� cia de noi 
facilități medicale în oraș.

” Când am preluat mandatul de primar interimar, mi-
am asumat un lucru: continuarea dezvoltării și moder-
nizării orașului Sebiș!  Am făcut acest lucru conștient 
� ind de ceea ce implică o asemenea responsabilitate, 
dar am știut că dacă vrei ceva cu adevărat, atunci se 
și poate. Ca atare, împreună cu echipa de la Primărie, 
prin multă muncă și multe ore suplimentare, de docu-
mentare, informare și pregătire, s-a reușit implementa-
rea unor proiecte importante pentru oraș, de la începe-
rea construirii noii grădinițe, construirea noului corp 
al spitalului, continuarea lucrărilor la atelierele școală 
de la liceu, � nalizarea podului din zona ANL, lucrări de 
amenajare trotuare pavate, reabilitarea grădiniței din 
Prunișor, � nalizarea renovării Muzeului, amenajarea 
parcurilor, renovarea căminul cultural din Prăjești etc. 
În planul asumat pentru această perioadă am avut în 
vedere și câștigarea unor proiecte europene prin care 
să facem noi pași în direcția modernizării Sebișului. 
Acest proiect pe care l-am semnat pe 9 iulie este mai 
mult decât important pentru modernizarea spitalului 
și îmbunătățirea actului medical prin deschiderea unor 
noi facilități medicale la spital.

Doar astfel, prin accesarea de noi și noi linii de 
� nanțare putem să aducem investiții mari în Sebiș. 
Am deschis acest drum și trebuie mers pe această 
direcție și în viitor! Accesarea fondurilor europene 
trebuie să � e prioritatea noastră și pe mai departe!”

Primar interimar Radu Demetrescu
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Având în vedere Legea 
pomiculturii Nr. 348/2003 
republicată, aducem la 
cunoștința cetățenilor, fap-
tul că, începand din aceas-
tă lună, toate cererile înre-
gistrare la Primărie pentru 
aprobarea tăierii nucilor/

castanilor comestibili, si-
tuați pe domeniul public 
sau privat din raza UAT, 
vor �  transmise Direcției 
Agricole Arad, în vederea 
obținerii autorizației de 
defrișare pomi răzleti.

  Menționăm că aceasta 

cerere va trebui depusă la 
registratura Primăriei cu 
cel puțin 30 de zile lucră-
toare înaintea operațiunii 
de tăiere a arborilor.

Pentru obținerea au-
torizației de defrișare, so-
licitantul auto-rizației va �  
chemat la sediu Direcţiei 
Agricole din Arad, pen-
tru ridicarea acestui act pe 
baza de semnătură.

Primăria 
Orașului Sebiș

La data de 20 iulie, Biserica 
Ortodoxă Română sărbătorește 
ridicarea la cer a Sfântului Mare 
Proroc Ilie, Tesviteanul. Unul 
dintre cei mai importanți proo-
roci din Vechiul Testament, Sf. 
Ilie este celebrat ca un mare fă-
cător de minuni și aducător de 
ploi în vreme de secetă. Sfântul si 
marele Proroc Ilie, înger întrupat 
în carne ce a primit de la Dum-
nezeu puterea de a deschide și 
închide cerurile, era de origine 
din Tesvi în Galaad. 

A activat în Regatul de Nord, 
în timpul regelui Ahab. Acesta 
s-a căsătorit cu o principesă pă-
gână, Isabela, care l-a ademenit și 
pe el să cadă în idolatrie; lipsa de 
pioșenie și depravarea predeceso-
rilor săi ajunse la culme. Încurajat 
de soția sa, respingătoarea Izabel, 
el îi persecuta pe Prooroci și pe 
toți oamenii rămași credincioși 
lui Dumnezeu și se închina ido-
lilor Baal și Astarte.

Sfântul și Marele Prooroc Ilie 
l-a abordat în chip direct pur-
tând o aprigă luptă pentru dreap-

ta credință a poporului care prin 
exemplu mai marilor săi era tâ-
rât în idolatrieAjuns prin râvna 
sa pe culmea cea mai de sus a 
virtuții, Sf. Prooroc Ilie nu a tre-
cut la cele veșnice, ci a fost ridicat 
la cer � ind considerat demn de a 
vedea față în față slava Dumne-
zeului întrupat, alături de Moi-
se și de cei trei Apostoli în ziua 
Schimbării la față (cf. Matei 17). 
Sfârșitul lui Ilie este prezentat ca 
o minune care s-a petrecut cu 
puterea lui Dumnezeu, pe Care 
Ilie L-a slujit cu multa autoritate. 
Se spune că, simțind el că zilele 
pe pământ sunt numărate, și-a 
ales ca succesor pe Elisei. Atât 
de mare a fost personalitatea lui, 
încât Domnul i-a făcut aceasta 
favoare de a se muta din viața 
aceasta pământească la viața cea 
cerească, fără a trece prin poarta 
morții. Este a doua personalitate 
a Vechiului Testament care s-a 
înălțat cu trupul la cer. Minunea 
a fost văzută de către ucenicul 
său, iar el s-a înălțat la cer pe o 
căruță de foc trasă de cai.

Sărbătorile lunii iulie
2 0  i u l i e - S f â n t u l  I l i e

Cu ocazia zilei de 
sărbătoare 

a Sfîntului Ilie 
din data de 20 iulie, 

urăm tuturor cetățenilor
 care poartă acest nume 

un călduros La Mulți Ani, 
multă bucurie și fericire

 alături de cei dragi!
Primar Interimar 
Radu Demetrescu 

Consiliul Local

Art. 1. - (1) Proprietarii sau deținătorii 
de terenuri, administratorii drumurilor 
publice, căilor ferate, cursurilor de apa, 
lacurilor, sistemelor de irigații si ai bazi-
nelor piscicole au obligația sa desfășoare 
lucrări de prevenire, combatere si dis-
trugere a buruienii ambrozia, denu-
mită științi� c Ambrosia artemisiifolia, 
pentru evitarea instalării și răspândirii 
vegetației adventive invazive și elimi-
narea ei în cazul prezentei pe terenurile 
intravilane sau extravilane.
   (2) In scopul distrugerii buruienii am-
brozia și al prevenirii răspândirii aceste-
ia, proprietarii sau deținătorii de tere-
nuri, administratorii drumurilor publice, 
căilor ferate, cursurilor de apa, lacurilor, 

sistemelor de irigații și ai bazinelor pisci-
cole vor desfășura periodic, în perioada 
cuprinsă între răsărirea acestei plante și 
apariția primelor in� orescențe, respectiv 
cel târziu până la data de 30 iunie a � e-
cărui an, lucrări de întreținere a terenu-
rilor prin cosire, smulgere, erbicidare sau 
alte lucrări și metode speci� ce. Aceste 
măsuri se mențin până la sfârșitul peri-
oadei de vegetație a buruienii ambrozia.
   (3) Bene� ciarii lucrărilor de construcții 
au obligația ca pe terenurile afectate de 
lucrări să ia măsurile necesare pentru 
evitarea instalării sau răspândirii buru-
ienii ambrozia.
Primăria Orașului Sebiș

ANUNȚ
Privind combaterea buruienii Ambrosia

În Conformitate cu Normele metodologice de 
aplicare a Legii nr. 62/2018:

Hramul Bisericii Ortodoxe 
de pe Satu Nou-„Sfânta Treime”

Biserica Ortodoxă de pe 
Satu Nou și-a sărbăto-
rit luna trecută Hramul, 
acesta fiind „Sfânta Trei-
me”! Cu această ocazie de 
mare cinstire pentru bi-
serică, preotul paroh Rus 
Cătălin, alături de Con-
siliul Parohial și întrea-
ga comunitate creștină 
ortodoxă de pe Satu Nou 
au sărbătorit Hramul Bi-

sericii într-un mod deo-
sebit, printr-o slujbă reli-
gioasă specială: oficierea 
Sfintei Taine a Maslului! 
Aceasta a avut loc în du-
pă-amiaza zilei de luni, 
17 iunie, cu începere de 
la ora 17:00, când la bi-
serică s-a săvârșit slujba 
Tainei Sfântului Maslu, 
cu participarea întregii 
comunități. > pag. 3

Eroii Neamului cinstiți la Sebiș

Ziua Eroilor Neamului Românesc se 
sărbătorește odată cu praznicul Înălțării 
Domnului, la 40 de zile de la Învierea 
Lui. Este momentul când se face pome-
nirea tuturor eroilor români căzuți de-
alungul veacurilor pe toate câmpurile de 
luptă pentru credință, libertate, dreptate 
și pentru apărarea țării și întregirea nea-

mului.
 Cu această ocazie, s-a organizat un 

adevărat eveniment, dedicat cinsti-
rii memoriei tuturor eroilor neamului, 
Sebișul arătând prin aceste manifestări că 
nu îi uită pe cei care s-au sacri� cat pen-
tru ca astăzi să putem vorbi de o Românie 
liberă. >>> pag. 8

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC
privind tăierea nucilor 

noi reglementări în materie
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Hramul Bisericii Ortodoxe 
de pe Satu Nou-„Sfânta Treime”

Tot cu această ocazie a 
avut loc și Cercul Pastoral Misionar, ast-
fel că putem spune că Hramul Bisericii a 
fot sărbătorit cu mare fast, � ind prilej de 
bucurie pentru toți enoriașii acestei fru-
moase și reprezentative biserici din Sebiș. 

Preotul paroh Rus Mercea Cătălin a arătat 
și de această dată că are într-adevăr har în-
tru preoție, � ind mereu alături de comu-
nitatea pe care o păstorește, biserica � ind 
plină de credincioșii veniți anume pentru 
acest important eveniment, prezent � ind 
și deputatul Eusebiu Pistru, care de � ecare 
dată a onorat invitația preotului paroh Rus 
Mercea Cătălin de a lua parte la sărbătorile 
comunității.

>>> pag. 2

Încheiem a� rmând că Biseri-
ca Ortodoxă de pe Satu Nou 
rămîne un reper al orașului 
Sebiș, o biserică cu o comuni-
tate unită, păstorită de un preot 
paroh cu har și iubire pentru 
Cele S� nte.
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Respectând tradiția, festivalul a fost 
structurat și de această dată pe secțiuni distincte. 

Astfel, ziua de vineri a fost dedicată spectacolului fol-
cloric autentic, pe scenă urcând ansambluri de marcă, 
precum și interpreți consacrați, ceea ce a făcut ca toți 
iubitorii muzicii și dansului popular românesc să se 
poată bucura de un spectacol de excepție.

Să nu uităm nici de Alexandru Pop, tot un reprezen-
tant al orașului Sebiș, care alături de Cosmina 
Brădean a susținut la rându-i un concert pe gustul 
celor prezenți. De asemenea, Tinu Veresezan, Puiu 
Codreanu, Lucian Drăgan, sunt alte nume grele ale 
folclorului ce au urcat pe scenă la Sebiș, după cum, 
Orchestra „Frații Șandru” a fost din nou la înălțime.

Spectacolul folcloric al zilei de vineri a fost comple-
tat de prezența unor ansambluri din zonă, astfel încât 
să avem la Sebiș și o suită impresionantă de dansuri 
populare autentice românești.

Ce am mai putea spune, decât că am avut pe scenă 
la Sebiș o pleiadă de interpreți și ansambluri care au 
făcut un spectacol de zile mari, un spectacol folcloric 
ce va rămâne multă vreme printre amintirile frumoase 
ale celor prezenți, directorul Casei de Cultură, dom-
nul Musca Ioan, fiind însărcinat de către primarul in-
terimar Radu Demetrescu și Consiliul Local pentru a 
pregăti un program artistic de mare clasă, ceea ce s-a 
și întâmplat, numele artiștilor care au urcat pe scenă 
la Sebiș fiind nume sonore, care spun mult despre an-
vergura acestui eveniment cultural tradiție a orașului 
nostru.

Pe tot parcursul festivalului, centrul orașului s-a 
umplut de terase, a devenit o zonă a forfotei, a bucurie 
și veseliei, căci aceasta a fost atmosfera! Una a voioșiei, 
toată lumea putându-se distra în voie.

Au fost de toate pentru toți: spectacol artistic deose-
bit, mici și bere din belșug, jocuri diversi� cate pentru 
copii, cu alte cuvinte, oricine a venit la festival a avut 
cum petrece și cum să se bucure de aceste trei zile 
de spectacol. Iar ca totul să � e perfect, așa cum ne-a 
obișnuit, în � ecare zi a festivalului, în jurul orei 11:00, 
Sebișul s-a luminat de  spectaculoase focuri de arti� cii!

Festivalul de Muzică, rămâne așadar, un eveniment 
major pentru județul Arad și nu numai, � ind în con-
tinuare singurul eveniment al județului de acest gen 
� lmat de TVR și care este transmis pe postul național 
de televiziune.

„Festivalul de Muzică”- amintiri de neuitat
>>> pag.1

>>> pag. 5
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Sâmbătă și duminică Sebișul a fost cu-
prins de ritmurile muzicii ușoare, dintre numele in-
vitate la eveniment amintind: Sandra, Ducu Bertzi, 
Dorian Popa, Amna, Two AKcent, Fcharm, KEED, 
Anca Neacșu, DJ Project.

Sunt câțiva dintre artiștii consacrați care au încins 
atmosfera în cele două zile. Totul, pentru ca Sebișul 
să petreacă, totul, pentru ca publicul să se întâlnească 
cu aceste nume ale muzicii românești. 

A fost un spectacol de marcă, un spectacol a cărei 
frumusețe trezește încă amintiri plăcute tuturor celor 
care au fost la Sebiș în cele trei zile ale festivalului.

Nu dorim să vă reținem prea mult cu descrierile 
noastre, � indcă totul a fost atât de frumos că nu 
poate �  prezentat prin cuvinte. 

De aceea, preferăm să vă lăsăm a vedea câteva 
imagini de la festival, pentru a vă reintroduce în 
atmosfera celor trei zile ale „Festivalului de Muzică 
Sebiș”-ediția a XX-a.

Importanța Festivalului a fost dată și de prezența 
la eveniment a o� cialităților județene, dintre care 
amintim: președintele Consiliului Județean Arad- 
domnul Iustin Cionca, Primarul Aradului- domnul 
Gheorghe Falcă, cu toții � nd prezenți pentru a pe-
trece câteva momente deosebite la Sebiș.

„Festivalul de Muzică”- amintiri de neuitat
>>> pag. 2

>>> pag. 7
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„Festivalul de Muzică”, o nouă edițe de succes!
Ediția din acest 

an a adus din nou privirile tutu-
tor asupra Sebișului, la fel cum 
s-a întâmplat de ani buni când 
s-a organizat Festivalul de Muzi-
că. Nu de alta, dar de fi ecare dată 
Festivalul a reprezentat și repre-
zintă un punct de referință, nu 
doar pentru Sebiș, ci pentru în-
tregul județ și de ce nu pentru în-
treaga țară. 
Trei zile de muzică, dans și voie 

bună, încheiate și de această dată 
prin impresionante focuri de ar-
tifi cii, trei zile care împreună al-
cătuiesc ca un tot unitar Festiva-
lul de Muzică din Sebiș.
 După 20 ani, Festivalul de Mu-

zică rămâne cel mai mare eveni-
ment cultural-artistic al județului, 
după Arad. 
Atmosfera creată în oraș pe par-

cursul celor trei zile a fost una 
specifi că unei mari sărbători, toți 
cei veniți putându-se distra și 
simți bine după bunul plac. Te-
rasele cu mici, grătare și bere au 
fost mereu arhipline, iar cei mici 
s-au putut bucura din plin de mul-
titudinea de jocuri aduse special 
pentru ei. 
Au fost trei zile de poveste, trei 

zile în care atmosfera sărbătorii a 
plutit în Sebiș, trei zile de neuitat!
 Festivalul de Muzică a fost din 

nou la înalțime, un eveniment de 
anvergură, care doar în Sebiș poa-
te fi  văzut. 
Și cum cuvintele sunt de prisos 

vă lăsăm în compania imaginilor 
surprinse pe parcursul celor trei 
zile ale festivalului, imagini care 
cu siguranță vă vor răscoli plăcut 
amintirile multora dintre voi.

>>> pag. 3

„ Sper din inimă că tuturor 
v-a plăcut această ediție a 
festivalului. 

Au fost trei zile cu un pro-
gram pe care l-am gândit cât 
mai diversi� cat, care să se 
plieze pe gusturile tuturor, 
conform tradiției având seri 
cu speci� c aparte, de la seara 
dedicată muzicii populare, la 
serile dedicate muzicii ușoare. 

Organizarea Festivalului nu 
a fost o sarcină ușoară, meri-
tele ne� ind doar ale mele, în 
calitate de primar interimar 
al orașului Sebiș, ci a unei în-
tregi echipe, căci nimic nu se 
poate face de unul singur, ci 
doar prin colaborare și bună 
înțelegere. 

De aceea, doresc să mul-
țumesc acestei echipe ce m-a 
sprijinit în demersul de orga-
nizare a festialului, respectiv 
consilierilor locali ai orașului, 
angajaților Primăriei, care 
m-au susținut și s-au impli-
cat în a avea la Sebiș o nouă 
ediție de succes a „Festiva-
lului de Muzică”, precum și 
reprezentantului nostru la 
Casa de Cultură a orașului, 

colegul Ioan Muscă.
Totodată, mulțumesc Poli-

ției, Pompierilor și Jandarmi-
lor pentru asigurarea liniștei și 
siguranței pe timpul celor trei 
zile de spectacole, după cum 
mulțumesc și angajaților de la 
Piroș Security � indcă și-au fă-
cut datoria și de această dată.

 Nu trebuie uitată nici echi-
pa condusă de inginerul 
Toader Tibi, echipă ce îm-
preună cu persoanele  bene-
� ciare a ajutoarelor sociale 
s-au preocupat pentru asi-
gurarea curățeniei pe tim-
pul festivalului, astfel încât 
în dimineața � ecărei zile de 
spectacol Sebișul să � e curat 
și plăcut privirii celor ce au 
venit la noi în centrul civic.

Mie, în calitate de primar 
interimar al orașului Sebiș 
mi-a revenit acum sarcina 
de a coordona pentru a doua 
oară organizarea acestui eve-
niment cultural de marcă 
a orașului, a� at la cea de-a 
XX-a ediție, o ediție care 
am dorit să � e deosebită, cu 
soliști vocali de seamnă, cu 
focuri de arti� cii grandioa-
se, pentru a celebra așa cum 
se cuvine numele de Sebiș, 
orașul nostru drag.

 Sper că m-am ridicat la 
înălțimea așteptărilor dum-
neavostră, concetățenii mei 
din Sebiș, Prunișor, Don-
ceni și Sălăjeni și doresc să 
vă spun că nu s-a precupețit 
nici un efort pentru a avea la 

Sebiș un eveniment cu im-
pact mediatic, un eveniment 
de celebrare a orașului, un 
eveniment dedicat în totali-
tat comunității noastre locale 
sebișene.

Vă dores tuturor doar zile 
înseninate, fără necazuri, 
doar zile pline cu bucurie și vă 
reîntăresc faptul că în această 
postură de primar interimar 
vă stau la dispozițe oricând la 
Primărie pentru orice suges-
tie pozitivă, scopul meu � -
ind acela de a asigura pentru 
Sebiș o administație care să 
vină în întâmpinarea rezol-
vării problemelor cetățenilor 
noștri.” 

Primar Interimar 
Radu Demetrescu

Primar Interimar 
Radu Demetrescu
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Încă de la deschide-
re, Casa de Cultură a 
orașului a găzduit o se-
rie de evenimente cul-
turale deosebite, de la 
concerte, scenete de 
teatru, conferințe, dez-
bateri etc.

Printre suita de eve-
nimente organizate la 

Casa de Cultură s-au 
numărat și manifestă-
rile de anvergură ale li-
ceului, precum și cele 
cu tematici educati-
ve, această instituție de 
cultură a Sebișului, sub  
umbrela administrației 
publice locale și cu co-
ordonarea directorului 
Muscă Ioan, reușind să 

găzduiască o suită de 
evenimente cu impact 
major asupra vieții cul-
turale și educative a 
comunității locale.

Plecând de la aceas-
tă realitate, cât și � ind-
că luna trecută am avut 
încă o ediție a „Fes-
tivalului de Muzică 
Sebiș”, am ales să stăm 

de vorbă cu directo-
rul Casei de Cultu-
ră, domnul Ioan Mus-
ca, cel care are sarcina 
de a pregăti și organi-
za programul cultural 
al orașului, instituția 
„Cassei de Cultură” 
a� ându-se în subordi-
nea administrației lo-
cale.

Casa de Cultură- gazdă a unor
 evenimnete culturale deosebite

De vorbă cu directorul Casei 
De Cultură, domnul Ioan Musca

- Domnule director, ce re-
prezintă „Casa De Cultură” 
pentru orașul Sebiș?

- În primul rând, doresc să 
speci� c că fără cultură nu 
există viitor pentru comuni-
tatea locală. Doar prin cul-
tură se poate dezvolta o so-
cietate, poate progresa și se 
pot identi� ca valorile umane 
care să contribuie decisiv la 
bunul mers al comunității. 

 „Casa de Cultură” ca 
instituție, nu doar ca și clă-
dire, reprezintă un pilon de 
bază a societății, în cazul 
nostru al comunității locale 
sebișene, � indcă avem nevo-
ie de cultură și educație pen-
tru a evolua ca oraș.

Cât privește „Casa de Cul-
tură” ca și edi� ciu, aceasta 
are și de această dată un rol 
esențial pentru Sebiș, aici  
organizîndu-se evenimen-
tele majore ale orașului, atât 
evenimentele pregătite de 
administrația publică locală, 
cât și evenimentele diverse-
olor instituții locale. Pot da 
aici ca exemple: manifestări 
religioase, balurile de boboci, 
festivitățile școlare, concerte-
le de colinde, activitățile de 1 
iunie, serile multiculturale, 
spectacole folclorice, teatru, 
spectacole simfonice, spec-
tacole patriotice cum a fost 
cel de 1 Decembrie ( Ziua 
Națională) etc.

Finalizarea și darea în func-

țiune a Casei de Cultură a 
reprezentat și momentul de 
cotitură a în� ințării la Sebiș 
a departamentului cultural, 
ceea ce a dus la o evoluție 
pozitivă a sprijinirii și pro-
movării artiștilor locali, de 
folk sau folclor, precum și de 
constituire a unui program 
cultural anual pentru orașul 
Sebiș. 

Amintesc aici câteva nume 
de interpreți ai zonei noastre 
pe care i-am promovat prin 
activitatea speci� c culturală 
a organizării de evenimnete, 
mulțumindu-le totodată � -
indcă au dat curs de � ecare 
dată invitației de a urca pe 
scenă la Sebiș:  soliștii Ale-
xandru Pop, Cosmina Bră-
dean, interpreta Maria Bră-
dean, precum și interpreții 
de muzică folk Ciprian Din-
ga și Felix Bejan, aceștia fă-
când parte din comunitatea 
sebișeană, implicându-se ac-
tiv și în pregătirea corului li-
ceului.

Mai doresc să speci� c faptul 
că acest departament cultu-
ral al cărui director sunt, im-
plicit al Casei de Cultură ca 
edi� ciu cu activitate speci� -
că, funcționează  sub tutela și 
subordinea Primăriei Sebiș, 
bugetul aprobat culturii, re-
spectiv evenimentelor pe 
care le propunem sebișenilor 
an de an, � ind aprobat de 
către Consiliul Local Sebiș. 

Cu acest prilej chiar doresc 
să mulțumesc primarului 
interimar Radu Demetrescu 
și consilierilor locali, care 
și pentru acest an 2019 au 
aprobat un calendar cultural 
bine structurat pentru orașul 
Sebiș.

-Vă mai aduceți aminte de 
primul spectacol organizat 
la Casa de Cultură?

- Sunt directorul Casei de 
Cultură de peste 4 ani, re-
spectiv din momentul dării 
în funcțiune a instituției, iar 
primul spectacol organizat 
mi-l amintesc și astăzi, ca și 
cum ar �  fost ieri: a fost un 
spectacol multiconfesional 
de colinde la care au urcat pe 
scenă coruri bisericești și ti-
neri soliști din zona Sebișului. 
A fost primul spectcol pe 
care l-am organizat pe sce-
na noii Case De Cultură a 
orașului și vă mărturisesc că 
am avut multe emoții pentru 
ca totul să se desfășoare fără 
greșală, pentru ca cei din sală 
să „guste” frumusețea cânte-
cului, pentru ca sunetul să � e 
unul deosebit, pentru ca lu-
mina din sală și de pe scenă 
să se îmbine armonios, fără a 
deranja spectatorii dar pen-
tru a ajuta artiștii, pentru ca 
cei care au urcat pe scenă să 
dispună de toate facilitățile 
de sonorizare etc. După cum 
vedeți, sunt multe aspecte 
care necesită atenție pentru 

ca un spectacol să poată �  
organizat corespunzător. Nu 
este ușor și multe lucruri nu 
se văd.

-Dacă am vorbit despre pri-
mul eveniment cultursal or-
ganizat, să vorbim și despre 
cel mai frumos eveniment 
organizat. Care este acesta?

-Toate eveimentele pe care le-
am organizat au fost frumoase 
în felul lor, au avut tematică 
anume și un public țintă. Cel 
mai frumos rămâne însă de 
� ecare dată ultimul, adică cel 
mai recent eveniment în care 
m-am implicat, ori acum, ul-
timul spectacol organizat a 
fost „Festivalul de Muzică”. Ați 
văzut cu toții ce ediție de top 
a fost, cu ce artiști de renu-
me din România! Am a vut o 
ediție a festivalului de cel mai 
înalt nivel artistic!

-În momentul de față Casa 
de Cultură este pregătită 
pentru a face față oricărui 
tip de spectacol?

-A� rmativ. S-a investit mult 
în această clădire, doar de 
când sunt director pot să vă 
spun că s-au montat coperti-
nele, luminile de ambient din 
sala mare, s-a lucrat la vesti-
arele artiștilor, s-a de� nitivat 
sonorizarea și luminile sce-
nice, birourile administrative 
etc. Avem o sală de 500 de 
locuri și un sistem de sonori-
zare și lumini integrat care ne 
permite origanizarea la Sebiș 

a oricărui spectacol pe care-l 
dorim: de la teatru și opere-
tă, la spectacole de muzică 
ușoară sau folclorică, până la 
conferițe și simpozioane.

-Un mesaj pentru sebișeni?
-Să vină la spectacolele pe 

care le organizăm, deoarece 
sunt pentru ei, � ecare spec-
tacol având tematică distinc-
tă, în funcție de sărbătorile 
la care ne referim, de perioa-
dele din an sau de cei către 
care  ne adresăm. Tot ceea ce 
facem pe plan cultural este 
pentru ca sebișenii să poa-
tă avea un program cultural 
complex, pe gustul � ecărei 
generații, pentru a se putea 
bucura de evenimente deo-
sebite prin care să mai uite 
de grijile zilnice și să obțină 
cîteva momente frumoase 
pentru inimă și su� et. Le mai 
transmit sebișenilor că avem 
în plan și în� ințarea unui an-
samblu popular, prin colabo-
rarea cu conducerea liceului 
și sper să vedem pe scena 
Casei De Cultură propriul 
nostru ansamblu, o realizare 
care m-ar bucura nespus.

Ioan Musca
Director 

Casă De Cultură

Nu se ard tufărișurile, stu-
ful, miriștile sau vegetaţia 
ierboasa fără acceptul au-

torităţii competente pentru 
protecţia mediului și fără in-
formarea în prealabil a servi-
ciilor publice pentru situaţii 
de urgenţă-conf. Legea Me-
diului (OUG, l95/2005 + L 
265/2006);

După obţinerea! acceptului 

(aviz) autorităţii competente 
de protecţie a mediului, arde-
rea miriștii se face cu respec-
tarea următoarelor prevederi 
generale (conf. O.M.A. 1. nr. 
579/2008):

a) condiţii meteorologice 
fără vânt;

b) parcelarea miriștii în su-
prafeţe de maximum 10 ha, 
prin fâșii arate;

c) izolarea zonei de ardere 
faţă de căi de comunicaţie, 
construcţii, culturi agricole 

vecine, instalaţii, fond fores-
tier, prin executarea de fâșii 
arate;

d) desfășurarea arderii nu-
mai pe timp de zi;

e) asigurarea până la � nali-
zarea arderii a personalului 
de supraveghere și stingere a 
eventualelor incendii;

f) asigurarea, pentru supra-
feţe de ardere mai mici de 5 
ha, a substanţelor și mijloa-
celor de stingere necesare;

g) asigurarea, în cazul su-

prafeţelor de ardere mai mari 
de 5 ha. a unui plug, a unei 
cisterne cu apă, a mijloacelor 
de tractare și a personalului 
de deservire;

 Persoanele care observă 
un incendiu au obligaţia de 
a anunţa prin orice mijloc 
serviciile de urgenţă-tel.112, 
primarul sau poliţia și să ia 
măsuri, după posibilităţile 
sale, pentru limitare și stin-
gere a incendiului;

SVSU Sebiș

În atenția cetățenilor
Mare atenție la focurile de miriște!
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Eroii Neamului cinstiți la Sebiș

An de an eroii neamu-
lui sunt sărbătoriți în această zi pen-
tru a nu se uita sacri� ciul suprem 
făcut de aceștia pentru unitatea și ide-
alurile poporului român. Un sacri� -
ciu prin care eroii neamului au arătat 
ce înseamnă patriotismul, au arătat ce 
înseamnă dragostea de țară, luptând 
pentru ca astăzi să putem trăi și vorbi 
liberi, în pace, în această țară atât de 
frumoasă și dragă tuturor-România!

Festivitățile organizate cu această 
ocazie au fost ca de � ecare dată de 
amploare, Sebișul rămânând orașul 
din județ unde Ziua Eroilor este 
cinstită cu mare solemnitate.

La ora 12:00, 6 iunie, clopotele bi-
sericilor ortodoxe au răsunat în 
amintirea celor jertifți pentru țară, 
� ind ținut un moment de reculegere 
în amintirea bravilor eroi. 

 Ceremonia a avut loc la monumen-
tul eroilor de la Biserica Ortodoxă 
Sebiș 1, unde preotul paroh a o� ciat o 
slujbă religioasă de pomenire a eroilor 
martiri ai neamului românesc.
Evenimentul s-a desfășurat imediat 

după liturghie, când enoriașii bisericii, 
împreună cu elevii școlii, au venit la 
monument, pentru această zi de mare 
sărbătoare.
Din nou s-a arătat faptul că în comu-

na noastră există respect față de va-

lorile patriotice, există respect față de 
cei ce au luptat pentru idealurile po-
porului nostru, punând aceste idealuri 
chiar mai presus de propria viață.
Totodată, prin luările de cuvânt, s-a 

adus în prim plan importanța acestei 
zile, accentuându-se sacrifi ciul su-
prem al eroilor, deoarece nu trebuie 
uitat faptul că, dacă astăzi putem vorbi 
de un prezent al păcii într-o Românie 
liberă, trebuie să ne amintim că acest 
lucru se datorează acestor eroi pe care 
îi comemorăm cu această ocazie.
Astfel, putem concluziona afi rmând 

că la Sebiș festivitatea de comemora-
re a eroilor s-a desfășurat într-un ca-
dru solemn, ceremonia cuprinzând și 
depunerile de coroane, semn de cin-
stire și comemorare a memoriei celor 
căzuți la datorie.
Evenimente de comemorare a eroi-

lor martiri au avut loc și în Prunișor, 
Donceni și Sălăjeni, imaginile pe care 
vi le prezentăm fi ind de la Sebiș și 
Prunișor.

>>> pag. 1

1 iunie la Sebiș
„Ziua Copiilor” a fost sărbătorită și 

anul acesta printr-o serie de activități 
dedicate celor mici. 

Am avut parte la Sebiș de  o zi în care 
bucuria și veselia a fost la ea acasă! O 
zi  care a fost deosebită și memorabilă 
pentru copiii din oraș. Astfel, cu această 
ocazie s-au organizat ample manifestări 
dedicate în totalitate copiilor, manifestări 
ce s-au derulat atât în Casa De Cultură 
cât și în fața Primăriei.

A fost o acțiune reușită, după cum 
se vede și din imaginile surprinse cu 
această ocazie!




