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Dragi sebișeni
în data de 1 decembrie 

sărbătorim
 Ziua Naţională 

a României
1 Decembrie este o zi deosebită 

pentru naţiunea română și toţi ar 
trebui să avem su� etele pline de 
sentimente de iubire. Este o zi sfân-
tă a existenţei noastre, ziua Marii 
Uniri, ziua în care am fost “uniţi în 
cuget și- n simţiri”. 

Acest sentiment al apropierii i-a 
determinat pe înaintași să treacă 
peste orice obstacole și piedici ale 
vremurilor și, în ciuda opreliștilor 
de tot felul, au reușit construirea 
României Mari. 

Marea Unire din 1918 a fost și 
rãmâne o pagină sublimã a is-

toriei. Mãreția ei stã în faptul cã 
desãvârșirea unitãții naționale nu 
este opera niciunui om politic, a ni-
ciunui guvern, a nici unui partid; 
este fapta istoricã a întregii națiuni 
române, realizatã dintr-un elan 
venit cu putere din strãfundurile 
conștiinței unitãții neamului, un 
elan controlat de fruntașii politici, 
pentru a-l cãlăuzi cu inteligențã 
politicã remarcabilã spre țelul do-
rit.

Niciodată să nu ne renegăm obâr-
șia ci, dimpotrivă, să � m mândri 
că suntem români și că avem o 
ţară atât de frumoasă care se nu-
mește România.

Să trăim în pace unii cu alții, să 
promovăm toleranța și iubirea față 
de semenii noștri, să respectăm 
drepturile și  libertățile � ecăruia, 
indiferent de etnia din care face 
parte, pentru a avea o Românie ca-
racterizată prin respect, toleranță 
și înțelegere între oameni, o Româ-
nie modernă și europeană.

La Mulți Ani 
România!

Primar Interimar 
Radu Demetrescu

1 decembrie
Ziua Națională a României

Primar Interimar
Radu Demetrescu

Sărbătorim „Ziua Națională”
la Sebiș !

Primăria Orașului Sebiș 
și Consiliul Local al Orașului Sebiș 
organizează duminică 1 Decembrie

 manifestări dedicate „Zilei Naționale”
Programul cuprinde:

-slujbă religioasă de pomenire a eroilor martiri
- depuneri de coroane

- spectacol patriotic și folcloric
 în compania Formației „Frații Șandru”

Toți cei prezenți vor putea gusta din fasolea cu ciolan 
pregătită anume pentru această ocazie!

Manifestările și spectacolul 
vor avea loc pe platoul din fața Primăriei! 

 Toată lumea este invitată!
Vă așteptăm la spectacol folcloric și fasole cu ciolan!
Să sărbătorim „Ziua Națională” în cântec și voie bună

Toamna se numără bobocii, dar şi bal-
urile bobocilor, organizate în toate liceele 
din ţară. Este evenimentul major pentru 
care elevii claselor a IX-a, se pregătesc din 
prima zi de şcoală. 

Este şi cazul reprezentanţilor Liceului 
din Sebiș, care, şi în acest an, au sărbătorit 
Balul Bobocilor la Casa de Cultură a 
orașului. O locaţie care s-a dovedit, şi de 
această dată ideală pentru organizarea 
unor evenimente de asemenea calibru, 
alături de concurenţi � ind prezenţi co-

legi de şcoală din toate clasele, prieteni şi 
membri ai familiei.

Organizatorii ediției din acest an a balu-
lui s-au străduit să � e din nou la înălţime 
şi să îi răsfeţe pe cei prezenți cu un specta-
col de neuitat, pentru aceasta elevii clasei 
a XI-a pregătindu-se intens, stabilind în 
detaliu tematica balului și pregătind sala 
anume pentru a crea o atmosferă specială 
pentru acest eveniment important al 
liceenilor. >>> pag.5

”Balul Bobocilor” la Liceul din Sebiș

Hramul Bisericii Ortodoxe Centru,
moment de mare bucurie sufl etească
Având hramul S� nții Ar-

hangheli Mihail și Gavril, 
Biserica Ortodoxă centru 
din Sebiș și-a cinstit aceas-
tă zi de mare sărbătoa-
re într-un mod deosebit, 
printr-un moment de mare 
bucurie su� etească, căci 
cum altfel am putea spune 
când am văzut biserica pli-
nă de acești copii frumoși, 
îmbrăcați în straie popu-
lare, care au susținut un 

program artistic-religios de 
neuitat.

Astfel, anul aceasta, preo-
tul paroh Ioja Beni, împre-
ună cu comunitatea a� li-
ată acestei dragi biserici a 
Sebișului, au adus cinstire 
bisericii printr-o sărbă-
toare a Hramului cum nu 
se poate mai bine gândi-
tă, prin implicarea copii-
lor, care reprezintă viitorul 
comunității.

”Sărbătoarea Mulțumirii”
 la Biserica Penticostala “Betania” 

Și în toamna acestui an am văzut Bise-
rica Penticostală „Betania” din Sebiș îm-
brăcând haine de sărbătoare. A avut loc 
„Sărbătoarea Mulțumirii”, o zi dedicată 
mulțumirii față de Dumnezeu pentru 
darurile pe care ni le-a dat nouă, oame-

nilor, începând cu darul vieții.
 A fost o zi specială, devenită tradiție an 

de an la Biserica  Penticostală „Betania”, 
o zi care ne-a arătat din nou ce comuni-
tate frumosaă avem la acest reprezenta-
tiv lăcaș de cult din Sebiș.

>>> pag.4
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Să ţii sărbătoarea săptă-
mânilor, a celor dintâi roa-
de din secerişul grâului şi 
sărbătoarea strângerii roa-
delor la sfârşitul anului. 
(Exod 34:22)
De ce oare a institutu-

it Dumnezeu această sărbă-
toare şi cere poporului să o 
celebreze. Pentru că festivi-
tatea aceasta ne face:
1.Să realizăm că toate roa-

dele le avem de la Dumne-
zeu şi sunt o exprimare a 
bunătăţii, dragostei şi grijii 
care ne poartă El.
2.Să administrăm corect 

roadele, fi ind conştienţi că 
le-am primit de la El.
3.Să dăm şi noi altora din 

ele, aşa cum Domnul ni le-a 
dat nouă.
4.Să păstrăm o atitudine de 

recunoştinţă faţă de Dum-
nezeu în toate zilele vieţii 
noastre.
5.Să nu ni se îngâmfe ini-

ma, crezând că avem aceste 
roade doar datorită eforturi-
lor noastre proprii.
Una dintre defi nițiile cla-

sice ale sărbătorii religioase 
este aceea de „timp altfel”. 
În sărbătoare, omul are oca-
zia să se împace cu sine, cu 
semenii săi și cu Dumnezeu. 
Inevitabil, această împă-
care îi aduce omului o sta-
re de bine, de confort și de 
mulțumire.
De mici copii, ne-am de-

prins cu ideea că lucrul își 
are vremea lui și odihna își 
are vremea ei. 
De fapt, cea mai comună 

modalitate de a gândi des-
pre sărbătoare este că dacă-
i sărbătoare, nu se lucrează. 
Este modelul de comporta-
ment oferit de la începutul 
începuturilor de Dumnezeu 
Tatăl, care a lucrat șase zile, 
iar în ziua a șaptea S-a odih-
nit de toată lucrarea pe care 

o făcuse (Genesa 2:2). 
Punerea deoparte a 
acestei zile de odihnă a 
devenit poruncă, iar cel 
care călca interdicția 
era pasibil de pedeapsa 
capitală (Exod 31:15).
Însă ce legătură ar pu-

tea exista între odih-
nă și mulțumire? Să ve-
dem mai întâi prin ce 

diferă ziua de odihnă de ce-
lelalte zile, prin ce este ea 
„altfel”! În primul rând, este 
un timp diferit. 
Oprindu-se din truda zil-

nică, omul își deschide ini-
ma spre Creatorul său, 
spre contemplarea lucrări-
lor Lui, el are ocazia să-L 
adore, să-I aducă laudă și 
să-I mulțumească pentru 
intervențiile Lui constante 
în viața făpturii Sale. În al 
doilea rând, în ziua de odih-
nă sau cu ocazia diferitelor 
sărbători, oamenii – popo-
rul lui Dumnezeu îndeosebi 
– se întâlnesc într-un spațiu 
diferit: Cortul Întâlnirii, 
Templul, Orașul Sfânt.
Părăsirea locuinței și 

a spațiului familiar îi 
prilejuiește omului aduna-
rea într-un centru împreu-
nă cu semenii săi, integrarea 
într-un centru unde prezența 

lui Dumnezeu e deosebit de 
intensă. În al treilea rând, 
ziua de odihnă, sărbătoarea, 
reclamă din partea omului 
un comportament diferit. 
În această zi specială, omul 

e mai aproape de Dumnezeu 
decât în celelalte zile, el își 
deschide inima pentru a auzi 
ce îi spune Dumnezeu. 
De multe ori, își pune și ha-

ina de sărbătoare, iar reguli-
le sărbătorii trebuie respec-
tate întocmai. Altfel, omul 
nu e decât un spectator surd 
și orb al sărbătorii.
Și acum, să vedem dacă 

aceste constante ale zilei de 
odihnă sunt valabile și în 
Sărbătoarea Mulțumirii! 
Să ne întrebăm fi ecare în 

dreptul nostru dacă  această 
sărbătoare este un timp cali-
tativ diferit, un timp în care 
să ne oprim din ritmul obo-
sitor al lucrului, al cumpă-
răturilor, al urmăririi știrilor 
etc., un timp în care să ros-
tim mulțumiri pentru toa-
te darurile Lui și pentru ce 
a făcut în, cu și pentru noi, 
pentru fi ecare în parte.
 Apoi, să ne întrebăm dacă 

suntem dispuși să schim-
băm cu ocazia acestei săr-
bători spațiul familiar, locul 
rutinei cotidiene și să ne de-

plasăm în centrul prezenței 
Lui glorioase, să ne adu-
năm în biserică, în acel loc 
în care e posibilă împăcarea 
cu noi înșine, cu aproapele 
nostru și cu Dumnezeu. Este 
existența acestui loc calita-
tiv diferit, a acestui centru, 
a templului, a bisericii un 
subiect al mulțumirii inimii 
noastre? Și să ne întrebăm, 
de asemenea, dacă în Săr-
bătoarea Mulțumirii rămâ-
nem aceiași, oamenii rutinei 
zilnice și ai zbaterii pen-
tru supraviețuire și pentru 
câștigarea existenței, sau ad-
optăm un comportament ca-
litativ diferit. De multe ori, 
ne comportăm ambivalent: 
teoretic, știm că se cuvine 
să-I mulțumim, însă, practic, 
nu ne putem limita la rostirea 
mulțumirilor. Mereu avem o 
listă și mai lungă de cereri. E 
interesant însă că Dumnezeu nu 
Se supără când noi avem cereri 
înaintea Lui, ci ne propune ceva 
extraordinar. El ne îndeamnă să 
venim înaintea Lui cu rugăciuni 
și cereri cu mulțumiri (Filipeni 
4, 6). Da, chiar și în Sărbătoarea 
Mulțumirii, putem să-I adresăm 
cereri, fără să lăsăm deoparte 
mulțumirea că le-am și primit 
prin credință.

”Sarbatoarea Mulțumirii”
 la Biserica Penticostala 

“Betania” din Sebiș

Po p o s i m 
așadar în acest număr al ziaru-
lui local la Biserica  Penticostală 
„Betania”, unde ne-am îndrep-
tat pașii pentru a ne întâlni cu 
frumoasa și unita comunitate 
creștină de aici, dorindu-ne în 
același timp de a asista la slujba 
religioasă dedicată marii sărbă-
tori a mulțumirii.

A fost o atmosferă de liniște 
su� etească, o atmosferă a sme-
reniei în fața puterii lui Dum-
nezeu, o atmosferă a trăirii în 
comuniune cu Cuvântul lui 
Dumnezeu și a poruncilor Sale.

Așa am putea descrie starea de 
la această reprezentativă biseri-
că din Sebiș, bucurându-ne de 
învățăturile biblice alături de 
credincioșii veniți a aduce lau-
dă  și mulțumire Domnului.

>>> pag.1
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”Sarbatoarea Mulțumirii”
 la Biserica Penticostala 

“Betania” din Sebiș
Oare îmbrăcăm 

haina de sărbătoare – o inimă trans-
formată de Prezența Lui binecu-
vântată – și pășim cu întreaga fi ință 
în grădina cu cânturi de laudă, sla-
vă, glorifi care, cinstire, onorare și 
adorare a Celui ce ne-a întocmit și 
a plătit cel mai scump preț, ca să 
ne ofere o Sărbătoare Veșnică ală-
turi de El?
Haideți să facem din Sărbătoarea 

Mulțumirii o ocazie de a ne odihni 

în El, aruncând asupra Lui toate în-
grijorările, tulburarea și frământă-
rile zilnice și epuizante! Să facem 
din Sărbătoarea Mulțumirii o oca-
zie de împăcare reală cu noi înșine, 
cu semenii noștri și cu Dumnezeu! 
Să trăim Sărbătoarea Mulțumirii ca 
timp deschis eternității, ca spațiu-
centru al Prezenței divine, adop-
tând un comportament demn de fi i 
și fi ice ale Tatălui nostru ceresc!

>>> pag.6

Având în vedere că tem-
peraturile pe timpul 
nopţii au scăzut, ISU 
recomandă cetăţenilor 
care utilizează la încălzi-
rea locuinţelor sobe sau 
mijloace electrice de în-
călzire, să ia următoarele 
măsuri speci� ce de pre-
venire a incendiilor de 
locuinţe: Asiguraţi veri-
� carea, curăţarea și re-
pararea, dacă este cazul, 
a coșurilor de fum 
de către opersoana spe-
cializată; 
- NU folosiţi decât ma-
terialul combustibil pen-
tru care a fost destinată 
sobă și evitaţi supraîn-
cărcarea acesteia; 

- NU folosiţi soba decât 
cu ușita închisă; 
- Așezaţi o tăviţă metali-
că în faţă sobei
- NU așezaţi în apropie-
rea sobei sau pe această 
materiale combustibile; 
- Stingeţi focul din sobă 
înainte de a părăsi locu-
inţa; 
- NU adormiţi niciodată 
cu soba aprinsă; 
- Veri� caţi integritatea 
aparatelor și mijloacelor 
de încălzire electrice, iar 
în cazul în care acestea 
sunt defecte, reparaţi-le 
cu ajutorul unui specia-
list sau cumpăraţi-vă al-
tele noi; 
- NU așezaţi aparatele 

de încălzire electrice în 
apropierea materialelor 
combustibile; 
- NU așezaţi materiale 
combustibile pe mijloa-
cele de încălzire electri-
ce; 
- Decuplaţi aparatele de 
încălzire electrice înain-
te de a părăsi locuinţa 
sau de a adormi. 
- NU lăsaţi niciodată co-
piii nesupravegheaţi cu 
sobă aprinsă ori aparate-
le de încălzire 
electrice în funcţiune. 
- Nu suprasolicitaţi in-
stalaţia electrică a lo-
cuinţei prin utilizarea 
simultană a mai multor 
aparate electrice de mare 
putere. Deconectaţi de 
la reţeaua electrică toate 
aparatele electrice atunci 
când nu sunt utilizate.

SVSU  Sebiș

Recomandări cu privire
 la sezonul rece

•copie carte de identitate pentru toti 
membrii familiei;

•copie certifi cat de nastere pentru 
membrii ce nu au carte de identitate;

•copie certifi cat de casatorie;
•adeverinta de la Taxe si Impozite/Re-

gistru Agricol;
•Adeverinţă de venit cuprinzând sala-

riul net realizat în luna anterioară depu-
nerii cererii (inclusiv valoarea tichetelor 
de masă)

•Copon pensie în original sau copie 
(orice tip de pensie) din luna anterioară 
depunerii cererii

•Cupon indemnizaţie de handicap în 
original sau copie din luna anterioară 
depunerii cererii

•Cupon indemnizaţie de șomaj în ori-
ginal sau copie din luna anterioară de-
punerii cererii

•Cupon indemnizaţie pentru creșterea 
copilului în original sau copie din luna 
anterioară depunerii cererii (copie deci-
zie)

•Cupon alocaţie de stat pt. copii în ori-
ginal sau copie; 

•Adeverinţă școală/facultate prin care 
să se ateste calitatea de elev/student si 
dacă aceștia bene� ciază sau nu de burse

•Cupon alocaţie de susţinere a familiei în 
original sau copie (dacă este cazul)

•Copie după declaraţia de impunere 
privind veniturile realizate în anul de-
punerii cererii, în cazul în care membri 
familiei sunt constituiţi în asociaţii fa-
miliale sau ca persoane � zice autorizate

•Pentru membri familiei care nu reali-
zează venituri se va anexa declaraţie pe 
proprie răspundere însoţită de adeverin-
ţă emisă de Direcţia Generală a Finanţe-
lor Publice privind venituri impozabile

•copie contract de inchiriere CASA– 

daca este cazul;
•copie hotarare de divort sau incredin-

tare copil – daca este cazul;
•copie hotarare judecatoreasca defi ni-

tiva de incredintare in vederea adoptiei/
PLASAMENT – daca este cazul;

•hotarare judecatoreasca sau a comisiei 
generale de asistenta sociala si protectia 
copilului sau hotararea judecatoreasca 
privind masura plasamentului in regim 
de urgenta – daca este cazul;

•hotarare judecatoreasca de instituire a 
tutelei – daca este cazul;

•Adeverinta eliberata de Sociatatea 
Agricola unde aveti terenul arendat 

Cine poate bene� cia 
de ajutoarele 

pentru încălzirea locuinţei:
Condiția principală pentru a obține 

acești bani este ca veniturile solicitan-
tului să � e sub anumite niveluri stabilite 
prin ordonanță, astfel:

-în cazul ajutoarelor pentru gaze natu-
rale, energie electrică și lemne, cărbuni 
și combustibili petrolieri, limita maximă 
a venitului net mediu lunar pe persoană 
(persoana singură sau membrul de fami-
lie) trebuie să � e, de cel mult 750 lei.

Cine poate  depune cererea:
- titularul ajutorului pentru încălzirea 

locuinţei este:
- proprietarul locuinţei;
- persoana care a înstrăinat locuinţa pe 

baza unui contract cu clauză de întreţi-
nere;

- titularul contractului de închiriere;
- alt membru de familie major și le-

gal împuternicit de proprietar/titular de 
contract de închiriere;

- reprezentant legal pentru persoane 
singure care nu au împlinit 18 ani.

Primăria Orașului Sebiș

 Despre cererile
 pentru ajutorul de încalzirea locuinţei. 
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Hramul Bisericii Ortodoxe Centru,
moment de mare bucurie sufl etească

Ca în fi e-
care an, de Sfi nții Arhan-
gheli Mihail și Gavril, Bi-
serica Ortodoxă Centru 
își serbează Hramul. Săr-
bătoarea, de mare însem-
nătate pentru comunitatea 
ortodăxă Sebiș Centru, 
a adus bucurie în inimi-
le tuturor credincioșilor, 
preotul paroh Ioja Beni,  
ofi ciind slujba liturgi-
că după toate canoanele 
bisericești.

Hramul bisericii a repre-
zentat atât sărbătorirea 
„patronilor” lăcașului de 
cult cât și un moment 
de bucurie pentru toți 
credincioșii bisericii, bu-
curie împărtășită anul 
acesta prin programul 
special pregătit pentru 
sărbătoare, un program 
prin care biserica s-a um-
plut de su� ul tinereții, 
căci, îmbrăcați în costume 
populare, grupul de copiii 
prezent a reușit să dea o 
notă aparte serbării Hra-
mului Bisericii.

A fost o atmosferă pă-
trunsă de har, o atmosferă 

a bucuriei, așa cum este și 
� resc într-o zi de aseme-
nea însemnătate pentru 
biserică, imaginile sur-
prinse � ind relevante în 
acest sens.

Putem spune că anul 
acesta, Biserica Ortodoxă 
Sebiș Centru și-a celebrat 
Hramul într-un mod cum 
nu seputea mai frumos, 
arătând prin ceea ce a fost 
pregătit, că avem aici un 
preot paroh dedicat mi-
siunii sale, un preot care, 
alături de comunitatea 
credincioșilor, reușește 
de � ecare dată să surprin-
dă plăcut prin implicare, 
punând su� et în tot ceea 
ce face, astfel încât aduce 
mereu Biserica acolo un-
de-i este locul: în inimile 
tuturor celor care-i calcă 
pragul!

>>> pag.1

Postul Crăciunului sau Postul 
Nașterii Domnului începe la 15 
noiembrie și ţine până la 24 de-
cembrie. El a fost instituit în se-
colele IV-V, deci mai târziu decât 
Postul Paștelui. Este un post al 
pocăinţei, fără a exista în perioa-
da lui slujbe speciale, cum există 
în perioada Postului Paștelui, Ca-
nonul Sfântului Andrei Criteanul. 
Noi am obișnuit însă, a săvârși  în 
parohia noastră, în � ecare vineri 
seara Acatistul Mântuitorului Ii-
sus Hristos spre folosul nostru 
duhovnicesc și su� etesc.

Postul Căciunului a fost rându-
it de Biserică pentru pregătirea 
credincioșilor în vederea întâm-
pinării marelui Praznic al Naște-
rii Domnului. El ne amintește de 
postul patriarhilor și a drepţilor 
din Vechiul Testament și de postul 
de 40 de zile al lui Moise, pe Mun-
tele Sinai, înaintea primirii Deca-
logului, a celor 10 porunci scrise 
de Dumnezeu pe table de piatră.

La început, nu toţi creștinii pos-
teau în același mod și același nu-
măr de zile. Unii posteau șapte 
zile, alţii șapte săptămâni, unii ţi-
neau un post mai aspru, alţii unul 
mai ușor.

Sinodul local din Constantino-
pol din 1166, sub patriarhul Luca 
Chrysoverghi, a uniformizat du-
rata Postului Nașterii Domnului 
în bisericile ortodoxe, hotărând ca 
toţi credincioșii să postească timp 
de patruzeci de zile, începând cu 
data de 15 noiembrie.

Ca orice post, în primul rând el 
trebuie să reprezinte o abţinere de 
la lucrurile rele care îndepărtea-
ză pe oameni de Dumnezeu. Din 
punct de vedere al alimentaţiei, 
Postul Crăciunului este mai ușor 
faţă de cel al Paștelui. 

El este de asprime mijlocie prin 
faptul că are foarte multe dezle-
gări la pește, ulei și vin. Se dă dez-
legare în toate zilele de sâmbătă 
și duminică cuprinse între 21 no-
iembrie și 16 decembrie, precum 
și la sărbătorile cuprinse în aceas-
tă perioadă. Speci� c Postului Cră-
ciunului sunt și colindele noastre 
tradiţionale care prin versul lor ne 
reamintesc evenimentele legate de 
Nașterea Mântuitorului nostru Ii-
sus Hristos. 

Postul Nașterii Mântuitorului
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”Balul Bobocilor” la Liceul din Sebiș La ediția din acest an a balului s-au în-
scris 7 perechi, � ecare pereche luptând pentru câștigarea 
titlului de Miss, respectiv Mister boboc 2019. Şi pentru 
că totul s-a rezumat în cele din urmă la un concurs în-
tre elevi, competiţia şi-a supus participanţii la mai multe 
probe. Probe care dintre care mai diverse (după cum se 
vede şi din fotogra� ile noastre): dansuri diverse, dar şi 
probe de îndemânare, proba de talent, precum și cea de 
cunoștințe generale. 

Spectacolul a fost total, punând juriul în di� cultate, 
un juriu exigent, membrilor acestuia ne� indu-le uşor 
să ia o decizie � nală. Între probe au fost pauze muzicale 
și de dans, cei care au urcat pe scenă � ind aplaudați de 
toți cei prezenți. 

Una peste alta, elevii liceului s-au întrecut pe ei înşişi 
şi la balul din acest an, găsind combinaţia perfectă pen-
tru un eveniment de succes: bun-gust, ra� nament, şi 
nu în ultimul rând momente artistice de calitate. O 
distracţie totală atât pentru spectatori cât şi pentru 
participanţi, ştachetă ridicată pentru cei care vor �  anul 
viitor implicaţi în Balul Bobocilor din Sebiș.

Ca o concluzie, a fost cu adevărat un eveniment de 
mare anvergură, cu o participare numeroasă, cu galerii 
și susținători pentru concurenți, cu un spectacol artis-
tic aplaudat de toți cei prezenți.

„Balul Bobocilor” este un 
eveniment, care se remarcă 
an de an, prin implicarea 
profesorilor, a conducerii li-
ceului, dar în special a licee-
nilor, care și de această dată 

au arătat tuturor că avem 
la Sebiș tineri talentați, cu 
viziune organizatorică, cu 
preocupări frumoase, pe 
care doresc să-i felicit pen-
tru că au pregătit acest eve-
niment, „Balul Bobocilor 
2019” de care îmi voi aduce 
aminte cu plăcere. 

Doresc de asemenea să 
felicit în mod expres nu 
doar câștigătorii titluri-
lor de Miss și  Mister, ci 
pe toți concurenții, care 
au avut curajul de a urca 
pe scenă, de a participa la 
aceste unice evenimente 

din viața de liceean, � ecare 
concurent(ă) � ind pentru 
mine câștigător. 

Vă doresc din inimă tu-
turor să continuați pe calea 
cea dreaptă a în-vățăturii, să 
îmbinați plă-cut distracția 
și bucuria � ecărei clipe a 
vieții de liceu cu momentele 
unice ale bucuriei rezultate-
lor bune la învățătură, căci 
evoluând astfel este spre 
binele vostru, nu doar ca 
elevi sau liceeni de astăzi ci 
și ca adulții de mâine.

Primar Interimar 
Radu Demetrescu

Primar Interimar
 Radu Demetrescu
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Antreprenorul 
Prahoveanu Adrian

premiat la
„Gala Firmelor Arădene”

Antreprenorul Prahoveanu 
Adrian, un sebișean de-al nos-
tru, a fost premiat în cadrul 
galei organizate de Camera de 
Comerț și Industrie, ocupând 
locul III în cadrul topului � r-
melor arădene, la secțiunea 
obiectului de activitate al so-
cietății pe care o deține- pro-
iectare, inginerie, consultanță 
tehnică pentru construcții.

Având un CV impresionant, cu 
școala și liceul absolvite la Sebiș, 
domnul Prahoveanu Adrian a 
urmat studiile Univesității Po-
litehnice Timișoara, Facultatea 
de Construcții.

În urma aprofundării stu-
diilor necesare, prin ambiție, 
muncă și perseverență, a în-
� nțat compania „Dromcons”, 
o companie recunoscută în 

județ și nu numai, care din 
2003 a fost premiată an de an 
în cadrul acestei gale selecte a 
oamenilor de afaceri arădeni.

Nu ne rămâne decât să-l felici-
tăm pentru performanța profe-
sională și managerială  de care 
a dat dovadă, bucurându-ne că 
avem un sebișan care este apre-
ciat atât de mult în cadrul busi-
ness-ului arădean.

Mult succes în continuare!
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Organizatorii edi-
ției din acest an ai balului s-au 
străduit să � e din nou la înălţime 
și să îi răsfeţe pe cei prezenți cu 
un spectacol de neuitat, pentru 
aceasta pregătindu-se intens, sta-
bilind în detaliu tematica balului 
și împodobind sala anume pentru 
a crea o atmosferă specială pentru 
acest eveniment important al lice-
enilor.

Am văzut o atmosferă electrizantă, 
pe parcursul câtorva ore, în care sala 
Casei de Cultură a fost neîncăpătoa-
re pentru cei care au venit să-și încu-
rajeze favoriţii și să participe activ la 
un eveniment cu adevărat  de excep-
ţie pentru elevii liceului din Sebiș, 
totul sub supravegherea directorului 

cultural al orașului, domnul Musca 
Dimitrie, care după bal a însoțit li-
ceenii la petrecerea de la Discoteca 
Ring, acolo unde a și întreținut at-
mosfera serii, având calitatea de DJ.

A fost un bal al bobocilor care a 
aparţinut liceenilor, aceștia săr-
bătorindu-și bobocii în faţa unei 
săli pline, printr-un spectacol ce a 
adus în faţa publicului probele de 
dans tematic, precum și momente 
umoristice și de cultură generală.

A fost un spectacol menit să-i în-
tâmpine așa cum se cuvine pe cei 
mai proaspeţi dintre elevii liceului.  

Sperăm că imaginile pe care vi 
le prezentăm sunt grăitoare pen-
tru atmosfera de neuitat din sea-
ra balului.

”Balul Bobocilor”
 la Liceul din Sebiș

>>> pag.4

Finalul a fost trăit cu su� etul la gură de toţi cei 
prezenţi, mai ales de căte concurenţi, care au 
așteptat decizia juriului pentru acordarea titlu-
rilor de MISS și MISTER BOBOC Sebiș 2019.

Trebuie să scoatem în evidență atmosfera fru-
moasă din seara balului, o amosferă a bucuriei 
unei seri de neuitat, nu doar pentru liceeni ci și 
pentru toți cei care au onorat cu prezența acest 
eveniment de marcă al liceului. Cadre didacti-
ce, părinți, prieteni, toți cei veniți în acea seară 

la Casa de Cultură au putut remarca atmosfera 
de prietenie și unitate existentă, ceea ce spune 
mult despre colectivul elevilor și cadrelor didac-
tice ale liceului. Este un sentiment de prietenie, 
un sentiment ce a putut �  simțit pe tot timpul 
spectacolului și care fece cinste liceului orașului 
nostru.

Nu o mai lungim cu vorba, lăsându-vă să 
rememorați câteva secvențe de la bal, de la o 
seară minunată a liceenilor din Sebiș!
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Obiceiurile de Moș Nicoale sunt consemnate în tradiţia oc-
cidentală, precum și în tradiţia românească. Sfântul Nicolae 
este sărbătorit în 6 decembrie. El este unul dintre cei mai 
populari s� nţi ai creștinătăţii. 

Originea nuielei
Nicolae, ajuns, episcop de Myra de la o vârstă fragedă, în-
grijorat de o posibilă ruptură care putea avea loc în Biserică, 
i-a dat ereticului Arie o palmă. Astfel, potrivit bisericii, de la 
palma Sfântului Nicolae a rămas obiceiul ca, pe 6 decem-
brie, cei neascultători să � e loviţi cu nuielușă în semn de 

avertisment. 
Tot tradiţia spune că nuielușa cu care este lovit neascultă-
torul trebuie să � e de măr, iar dacă aceasta, pusă în apă, va 
în� ori până la Nașterea Domnului (Crăciun), înseamnă că 
sfântul „a mijlocit” iertarea celui care a fost lovit. 

Sfântul Nicolae, în tradiţia românească 
În tradiţiile românești, Sfântul Nicolae apare pe un cal alb, 
aluzie la zăpada care cade în luna decembrie; păzește soa-
rele, care încearcă să se refugieze pe lângă el spre tărâmu-
rile de miazănoapte pentru a lasă lumea fără lumină și căl-
dură; stăpânește apele, � ind patron al corăbierilor pe care îi 
scapă de la inec; apară soldaţii în război, motiv pentru care 
aceștia îl invocă în timpul luptelor.

Cum să postim 
ne-a învăţat Mântuitorul Iisus 
Hristos în Evanghelia după Ma-
tei 6,16-18: ,,Când postiţi, nu � ţi  
triști  ca făţarnicii; că ei își smo-
lesc feţele, ca să se arate oameni-
lor că postesc. Adevărat grăiesc 
vouă, și-au luat plata lor. Tu însă, 
când postești, unge capul tău și 
faţa ta o spală, ca să nu te arăţi 
oamenilor că postești, ci Tatălui 
Tău care este în ascuns, și Tatăl 
Tău, Care vede în ascuns, îţi va 
răsplăti ţie”.

Postul Crăciunului îmbină po-
căinţa cu milostenia și fapta cea 
bună, la care ne îndeamnă Evan-
ghelia ce ne relatează pilda  Sa-
marineanului milostiv.

Este o perioadă de pregătire du-
hovnicească, pentru a primi în 
noi, în peștera trupului nostru 
și în ieslea su� etului nostru, pe 
Iisus Hristos, Care vine în lume, 
se face om, pentru ca pe om să-l 
îndumnezeiască.

Catavasia spune:, ,Hristos se naș-
te, slăviţi-L! Hristos din Ceruri, 
întâmpinaţi-L! Hristos pe pământ, 
înălţaţi-vă!” Hristos coboară din 

cer, vrea să ne lumineze viaţa și să 
ne ridice la viaţa duhovnicească, 
cerească.

Prin sărbătoarea foarte populară 
din timpul acestui post Sfântul Ie-
rarh Nicolae, care a trăit în secolul 
al IV-lea vedem grija faţă de apă-
rarea ortodoxiei, îmbinată cu grija 
faţă de săraci, orfani, oameni necă-
jiţi, însinguraţi și înfriguraţi. 

Prin sărbătoarea foarte popula-
ră din timpul acestui post Sfântul 
Ierarh Nicolae, care a trăit în se-
colul al IV-lea vedem grija faţă de 
apărarea ortodoxiei, îmbinată cu 
grija faţă de săraci, orfani, oameni 
necăjiţi, însinguraţi și înfriguraţi. 
Înţelegem că în această perioadă 
trebuie să facem  milostenie ca și 
Sfântul Ierarh Nicolae, dăruind 
altora, ca semn al iubirii frăţești, 
daruri spirituale și daruri materia-
le după putinţă. Când primești un 
dar material ţi se umple inima, iar 
când dăruiești cu bucurie și smere-
nie, ţi se umple inima de prezenţa 
lui Dumnezeu cel milostiv.

Să ne rugăm lui Dumnezeu a de-
veni � ecare din  noi  un Bethleem 
s� nţit, un loc în care să poată veni 
Iisus Hristos Mântuitorul.

Să ne ajute Bunul Dumnezeu să 
înţelegem această perioadă de post 
nu ca pe o perioadă de opreliști sau 
restricţii, ci ca timp de sporire în 
evlavie și dărnicie.

Măritul Praznic al Nașterii Dom-
nului nostru Iisus Hristos  să aducă 
în su� etele tuturor împlinirea me-
sajului îngeresc: ,,Mărire întru cei 
de sus lui Dumnezeu, pe pământ 
pace, între oameni bunăvoire.”

Postul Nașterii Mântuitorului
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6 Decembrie- Sfântul Nicolae 
Având în vedere 

că pe data de 6 decembrie 
este sărbătoarea Sfântului Nicolae, 
urăm tuturor celor care serbează 

cu această ocazie onomastica   
Multă Sănătate 

și un sincer
 La Mulți Ani!

Primar, Viceprimar, 
Consiliul Local

Cu ocazia zilei de 6 Decembrie,
 dorim celor mici să se bucure de 

de sărbătoarea  „Moș Nicolae”,
 care să le aducă în dar 
tot ceea ce-și doresc.

Primar, Viceprimar, Consiliu Local

Tradiții și Obiceiuri

O masă caldă 
mai multor familii nevoiaşe

La începutul perioadei Postu-
lui Craciunului s-a implemen-
tat în Sebiș programul social 
„Masa pe roți”.
Prin acest program, mai multe 
familii de credincioși nevoiași 
din cele două parohii ortodo-
xe- Centru și de pe Satu Nou- 
prin implicarea proților Beni 
Ioja și Rus Mercea Cătălin be-
ne� ciază de câte o masă caldă.  
 Prin acest program social o 
mașină se deplasează de luni 
până vineri începând cu ora 
13 la domicilile unde se a� ă 
persoanele care s-au înscris pe 
listă. 
Proiectul intitulat „Masa pe 
patru roţi” a început în urmă 
cu trei săptămâni. 
 Activitatea se încadrează în 
programul social al Patriar-
hiei Române.
„Oamenii au primit cu braţele 

deschise iniţiativa noastră şi 
ne bucură faptul că putem 
să � m aproape de cei mai 
greu încercaţi de soartă. 
Îi îndemnăm pe toţi să � e 
mai buni şi să nu rămână 
indiferenţi la necazurile ce-
lor din jur. Le mulţumesc pe 
această cale oamenilor din 
Parohia Ortodoxa Sebiș I și 
Sebiș II alărturi de preotul 
Beni Ioja, în parteneriat cu 
doamna Moni Stauciuc, din 
încredințarea ÎPS Timotei Se-
viciu, Arhiepiscopul Aradului 
şi PS Emilian Crişanul, prin 
sectorul social al Arhiepisco-
piei Aradului, condus de preot 
Consilier Gheorghe Gligor”, a 
transmis preotul Cătălin Rus.  
 Persoanele care vor să bene� -
cieze de o masă caldă, se mai 
pot înscrie în program.  

”Balul Bobocilor” la Liceul din Sebiș
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Continuă investițiile publice în Sebiș !
A fost asfaltată strada „Măgurei”

Lucrările ample de modernizare a 
orașului Sebiș au continuat prin noi 
investiții publice.
Facem referire la asfaltarea străzii Mă-

gurei, stradă care a fost modernizată, 
reușindu-se astfel asfaltarea unui nod ru-
tier important al orașului.

La Biserica Ortodoxă de pe Satu Nou
a fost montată noua Troiță

Cu sprijinul administrației loca-
le a fost  construită și montată o 
troiță nouă la Biserica Ortodoxă 
de pe Satu Nou, astfel încât acum 
această Biserică reprezentativă a 
orașului are o troiță impunătoa-
re, care să defi nească întregul an-
samblu arhitectural.

Centura Sebișului - în asfaltare
Tot pe linia lucrărilor de mo-

dernizare infrastructură rutieră 
în Sebiș putem aminti și lucrări-
le de asfaltare a centurii orașului, 
reușindu-se prin această investiție 
modernizarea nodului de legătură 
cu podul de pe Valea Dezna, pod 
a cărui construcție a fost fi naliza-
tă anul acesta.

Noi trotuare în amenajare
pe strada Crișului

Au continuat și inves-
tițiile în amenajarea de 
noi tronsoane de trotua-
re pavate.
Faceme referire la lu-

crările de pavare trotua-
re de pe strada Crișului, 
pe partea cu noul maga-
zin PENY ce se va des-
chide curând în oraș

14 decembrie
Tradiționalul

 concert de colinde
organizat

La „Casa de Cultură” 
din Sebiș

Cu participarea corurilor bisericilor 
din oraș, a școlii și liceului, dar și cu 

invitați surpriză ai folclorului arădean
Toată lumea este invitată!

Primăria Orașului Sebiș

La Betleem colo jos 
Cerul arde luminos 

Preacurata 
Naşte astăzi pe Hristos 

Naşte-n ieslea boilor 
Pe-mpăratul tuturor 

Preacurata 
Stă şi plânge-ncetișor 

N-are scutec de-nfășat 
Nici hăinuţe de-mbrăcat 

Preacurata 
Pentru pruncul de-mpărat 

Nu mai plânge maica mea 
Scutecele noi ţi-om da 

Preacurata 
Pentru prunc a-l înfăşa

A sosit vremea colindelor!

Avem spălătorie covoare la Sebiș

Informații și comenzi la telefon 0747- 949- 188




