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Sărbătoarea Zilei Naționale a fost 
marcată în orașul nostru prin depu-
neri de coroane la monumetul ero-
ilor din centrul Sebișului, într-o at-
mosferă solemnă, cu participarea 
ofi cialităților orașului, a preoților, 
a reprezentanților instituțiilor pu-
blice, precum și a cetățenilor ce au 
dorit să fi e aproape de aceste ce-
remonii dedicate Marii Uniri. Pu-
tem spune că am trăit românește la 
Sebiș! >>> pag.5

„Marea Unire” celebrată la Sebiș

Acum, pe � nal de an 
2019, vă urez ca Anul 
Nou să vă găsească ală-
turi de cei dragi, în fe-
ricire și belșug, să  vă 
păstrați spiritul tolerant 
și dorinţa de a trăi mai 
bine.

Acest an care se apro-
pie de � nal a fost un an  
pe parcursul căruia noi, 
cei din  administrația 
locală, am depus toate 
eforturile pentru găsi-
rea soluțiilor necesare 
continuării progra-
mului de dezvoltare 
al orașului și realizării 
unei administrații co-
recte, transparente și 
deschisă față de nevoile 
existente, totul cu res-
pectarea cadrului legis-
lativ în vigoare.

Principiul după care 
ne-am ghidat a fost ace-
la de a avea un echilibru 
între sumele bugetului 
local și investițiile puse 
în practică, fără a îm-
povăra Sebișul cu dato-
rii, încercând în același 
timp și o prioritizare 
e� cientă a cheltuielilor 
destinate investițiilor, 
luând în considerare 
acoperirea unei palete 
cât mai largi de activități 
bene� ce comunității 
noastre locale. 

S-au depus toate efor-
turile pentru buna ad-
ministrare a orașului 
în contextul economic 

al anului în curs, motiv 
pentru care sper că dum-
neavoastră, concetățenii 
mei din Sebiș, Prunișor, 
Donceni și Sălăjeni, sun-
teți mulțumiți de ceea ce 
am putut realiza în acest 
an ce se apropie de � nal. 

A fost un an în care, în 
calitate de primar inte-
rimar, am avut o cola-
borare bună cu aparatul 
administrativ al Primă-
riei și Consiliul Local, 
cărora le mulțumesc  
pentru susținere și ală-
turi de care doresc să 
avem și pe pacursul 
anului 2020 un climat 
de bună înțelegere în 
Sebiș, căci doar astfel 
putem progresa ca și 
comunitate locală.

Îmi doresc ca anul 
2020 să � e un an în care 
vom consolida ceea ce 
am început, continuând 
eforturile de moderni-
zare a oașului Sebiș. 

În egală măsură îmi 
doresc să � e un an plin 
de începuturi trainice 
pentru viitor, un vii-
tor pe care să îl clădim 
împreună și tot împre-
ună să ne bucurăm de 
el, lăsând învrăjbirile 
și răutățile deoparte, 
pentru a avea un oraș 
în care buna înțelegere 
între oameni și respec-
tul reiproc să � e sen-
timentul dominant al 
comunității noastre. 

Vă transmit tuturor să 
aveți parte de un � nal 
de an 2019 plin de bu-
curii, multă sănătate și 
un An Nou Fericit.

La Mulți Ani!
Primar Interimar

 Radu Demetrescu

Sărbători fericite 
alături de cei dragi!

Primar Interimar
 Radu Demetrescu
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Colinde, daruri, bunătate - este spiritul Crăciunului, Marea Sărbă-
toare a Nașterii Mântuitorului Iisus Hristos.

 Sebișul a cunoscut și în acest an aceste sentimente atât de pure, de 
speciale ale Crăciunului. Le-a cunoscut prin organizarea unui festi-
val al colindului la Casa de Cultură.

Un festival unic, în care pe scenă au urcat corurile din oraș, precum 
și artiști consacrați, care au venit a ne colinda în preajma Crăciunu-
lui.

Concert de colinde la Sebiș

>>> pag.2
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Am avut par-
te de o seară deosebită la Sebiș, 
o seară în care elevi ai liceului și 
corul de copii ai școlii, precum și 
corurile bisericilor din Sebiș, îm-
preună cu artiștii invitați ne-au 
încântat cu colinde tradiționale 
și programe de neuitat. 

Totul a fost, putem spune, ca 
în amintirile copilăriei, când co-
lindul răsuna peste tot pe ulițe, 
când bucuria Crăciunului era 
adusă din casă în casă de cete de 

colindători, care cu șuba pe ei și 
căciula în cap, albiți de ninsoarea 
de afară, aduceau prin colind bu-
curia sărbătorii în gospodării. 

O bucurie exprimată atât de 
frumos prin spectacolul aces-
tui � nal de an, Sebișul vibrând 
în seara zilei de 14 decembrie 
de bucuria sărbătorilor iernii, 
atât de frumos exprimate prin 
acest program artistic pregătit 
anume pentru a întâmpina cu 
bucurie Crăciunul.

Concert de colinde la Sebiș
>>> pag.1

Suntem convinși că toți cei care au venit 
la festival au plecat având în su� et marea 
bucurie de a asculta colindele tradiționale 
românești în interpretarea unor artiști de 
seamă. Atmosfera a fost una de bucurie, o 
bucurie cum doar în pragul Crăciunului 
poate �  simțită, toți cei prezenți � ind 
încântați de programul ales pentru această 
seară de la Sebiș.
Nimic nu este mai frumos ca în această 
perioadă din an să auzim și să cântăm 
chiar noi frumoasele colinde românești 
pe care nu le întâlnim decât în preajma 
Crăciunului.
Am avut astfel plăcerea de a auzi la Sebiș 
cele mai frumoase colinde tradiționale 
românești, interpretate într-un mod 
autentic. Fiecare colindă parcă te-a 
pătruns la su� et atunci când ai auzit-o, 
te-a făcut să simți cu adevărat spiritul 
Crăciunului.
O seară a folclorului și colindului românesc 
- așa s-ar putea intitula minunata seară în 
care colindul a răsunat în orașul nostru.

Sperăm că și imaginile de la seara con-
certului de colinde vă vor încânta privirea 
și vă vor face să pătrundeți în atmosfera 
de bucurie a acestei manifestări culturale 
atât de dragi nouă, o manifestare cum 
doar în preajma Crăciunului o putem ve-
dea. >>> pag.3
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Concer t de colinde la Sebiș
Ca o concluzie, putem spune 

că în data de 14 decembrie, Sebișul a răsunat 
de sunetul frumosului colind tradițional ro-
mânesc, colind adus cu mare drag de artiștii 
și corurile chemate la a încânta pe cei prezenți 
cu o seară minunată, trăită după datina colin-
datului de Crăciun. 

Cu toții au reușit să  creeze o atmosferă de mare 
sărbătoare, având un repertoriu bogat, � eca-
re interpretând mai multe colinde tradiționale, 
spre bucuria tuturor celor prezenți, concertul � -
ind practic un spectacol în toată regula. A fost o 
seară deosebită, o seară cu adevărat românească 
și plină de har. 

>>> pag.2

Începand cu noaptea de 23 spre 
24 Decembrie, de la miezul noptii 
si pana la revarsatul zorilor ulitele 
satelor rasunau de glasul micilor 
colindatori. In orase intalnim co-
lindatori odata cu lasarea serii si 
pana in miez de noapte. Cu traista 
dupa gat, cu batul in mana si ca-
ciula pe urechi, colindatorii merg 
din casa-n casa si striga la feres-
trele luminate.

Sarbatorile crestine ale Nasterii 
Domnului, Anului Nou si Bobo-
tezei au in viata credinciosilor o 
semni� catie aparte. Ele trezesc 
rezonante afective de inalta sensi-
bilitate si de puternica intensitate, 
creand o atmosfera de bucurie si 
un farmec cu totul speci� ce in 
trairea religioasa. La aceasta con-
tribuie in cea mai mare masura 
traditia veche si scumpa a colin-
delor, care infatiseaza evenimen-
tul de extraordinara importanta al 
venirii in lume a Fiului lui Dum-
nezeu intrupat, intr-un nimb de 
deosebita frumusete si duiosie.

Ca parte integranta a folclorului 
religios, colindele prezinta o va-
loare nepretuita prin originea si 
mai ales prin vechimea lor. 

Ele reprezinta cantecul nostru 

stramosesc si una din cele mai 
vechi forme de manifestare a fol-
clorului religios romanesc. Ori-
care ar �  parerea specialistilor 
in aceasta privinta, un lucru este 
sigur si anume ca ele sunt foarte 
vechi, formandu-se odata cu po-
porul roman si cu raspandirea 
crestinismului pe meleagurile 
noastre. Prezenta in colindele si 
plugusoarele noastre a numelui 
lui “Bădica Traian” ne amintes-
te de timpul formarii poporului 
roman si de stramosii neamului 
nostru. Dupa parerea unora, cele 
mai vechi colinde ar �  acelea care 
au refrenul “Lerui Doamne” sau 
“Alilerui Doamne”, care ar �  for-
ma arhaica, pe cat se pare, a cu-
vantului bisericesc “Aliluia”.

Colindele, „aceste minunate cre-
atii populare”, s-au pastrat din ge-
neratie in generatie si au rasunat 
in � ecare an, fara intrerupere, in 
casele crestinilor, in noaptea sfan-
ta a Nasterii Domnului, sub lu-
ceafarul de argint al pacii, in seara 
de Anul Nou si la alte sarbatori, 
indatinandu-se, raspandindu-se 
si � ind nelipsite din manifestarile 
religioase ale credinciosilor nos-
tri.

Colindele în viața și spiritualitatea 
credincioșilor români

>>> pag.6

Toate corurile și artiștii au avut prestații de 
neuitat, fapt pentru care dorim să-i felicităm 
pe toți pentru că ne-au colindat atât de 
frumos în acest an. 

Acest concert de colinde, de orgnizarea 
căruia s-a preocupat îndeaproape 
directorul Casei de Cultură, domnul Ioan 
Musca,  face deja  parte din calendarul 
anual al manifestărilor culturale organizate 
la Sebiș, devenind un eveniment repre-
zentativ pentru oraș. 

Este un eveniment prin care se păstrează 
vie tradiția colindului, un colind adus în 
su� etele și inimile spectatorilor prin artiștii 
chemați în cadrul programului cultural 
„Caravana Tradițiilor de Iarnă”, precum 
și prin corurile bisericilor orașului, elevii 
școlii, cu toții � ind pătrunși în aceste 
momente de frumusețea Crăciunului, 
un Crăciun știut și cunoscut din moși- 
strămoși ca o perioadă a colindelor!

A fost deosebit la Sebiș, cuvintele sunt de 
prisos, rămân însă imaginile prin care se 
vede ce frumos au sărbătorit sebișenii pe 
data de 14 decembrie la Casa de Cultură.

Putem vorbi despre un moment de har și 
bucurie, care cu siguranță că prin paginile 

ziarului nostru vor rămâne în memoria 
generației viitoare, copiii de azi, care vor 
putea astfel rememora cum au sărbătorit 
Crăciunul tații sau bunicii lor în acest an 
de grație 2019.

Dintre reprezentanții Sebișului care 
au urcat pe scenă putem aminti: Corul 
Bisericii Baptiste „Sfânta Treime” condus 
de dirijor Ghiță Ilca, precum și soliștii 
Felix Bejan, Maria Brădean și Daria 
Crișan. 

Un moment aparte a fost cel al scenetei 
de Crăciun prezentată de copiii Bisericii 
Creștine „Buna Vestire” din Sebiș, iar 
șezătoare a„Datini Populare” a fost 
interpretată de către copiii Bisericii 
„Sfântul Stelian” conduși de preotul 
Avram Florin din Prunișor.

Nu în ultimul rând, Sebișul a mai fost 
reprezentat de către Corul Bisericii Sebiș 
Centru condus de către prof. Albu Ștefan, 
Corul de copii al Bisericii Ortodoxe Sebiș 
centru condus de către Maria Brădean și 
Corul Liceului Teoretic Sebiș, intitulat 
„Bravisimo”, condus de prof Dingă 
Ciprian.
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„Marea Unire” celebrată la Sebiș
 În fi ecare an,  la înce-

put de decembrie, cu mic, cu mare, re-
trăim emoția Unirii. Unirea de la 1 de-
cembrie 1918 reprezintă evenimentul 
principal al istoriei României şi toto-
dată realizarea unui deziderat al locu-
itorilor graniţelor vechii Dacii, unirea 
Transilvaniei cu România.În conștiința 
națională, 1 Decembrie 1918, simboli-
zează momentul în care întreaga româ-
nime devenea stăpână absolută, recu-
noscută de celelalte state ale lumii, peste 
moștenirea lăsată de bunicii și străbuni-
cii acestor pământuri. 
Începând cu această zi românii erau 

în sfârșit la ei acasă, erau singurii care-
și hotărau destinele și locul în istorie. 
Statul român garanta oricărui cetățean 
al său dreptul de a putea vorbi fără 
opreliști limba strămoșilor, de a puteau 
învăță limba vorbită în casele lor, de a 
se putea ruga în biserici în limba româ-
nă. România devenea astfel un cadru în 
care orice român putea trăi demn, putea 
speră și munci după bunul plac. 
În plus, 1 Decembrie 1918 reprezintă 

un nou început pentru locuitorii spațiului 
românesc, dar și un nou parcurs pe va-

lurile agitate ale istorie. Deosebirea ma-
joră față de secolele trecute este că din 
acel 1 Decembrie, pentru fi ecare român, 
soarele răsare dintr-un singur loc și anu-
me din capitala României. Astfel, într-o 
zi mohorâtă și ploioasă de duminică, dar 
cu lumină și soare arzător în inimile ro-
mânilor, în 1 decembrie 1918, a avut loc 
la Albă Iulia Adunarea Naţională care a 
decis Unirea cu România.
Momentul celebrării acestui act istoric 

ce stă la baza formării țării noastre a fost 
cinstit la Sebiș  prin diverse manifestări 
culturale, una dintre acestea fi ind orga-
nizată pe data de 1 decembrie, pe plato-
ul din centrul orașului, unde au răsunat 
cântecele patriotice interpretate de către 
formația „Frații Șandru”, cântece ce au 
readus în inimile auditoriului frumoase-
le simțăminte românești.
Totul s-a petrecut după depunerea de co-

roane de la monumentul eroilor din parcul 
central, acolo unde, după slujba preoților 
și discursurile ofi cialităților, reprezentanții 
instituțiilor publice din Sebiș au depus co-
roane întru amintirea celor ce s-au jertfi t 
pentru ca noi, astăzi, să putem trăi liberi în 
frumoasa noastră patrie-România.

>>> pag. 1

Putem spune că centrul civic 
al orașului s-a animat de sen-
timentele patriotice sâmbătă 1 
Decembrie, mulți sebișeni ve-
nind pentru a fi  prezenți la cere-
moniile dedicate zilei naționale, 
imaginile fi ind relevante în 
acest sens, depunerile de coroa-
ne au fost însoțite de cântece 
patriotice, preoții orașului ofi ci-
ind o slujbă de Te Deum în me-
moria martirilor neamului.
Și orchestra „Frații Șandru” 

s-a ridicat la înălțimea mo-
mentului, susținând un reci-
tal de cântece patriotice care 
efectiv au mers la inimile ce-
lor prezenți. >>> pag. 6
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Apropierea sărbătorilor se face simțită din 
plin în Sebiș, în acest sens � ind realizate și 
lucrările de amenajare  pentru primirea cu 
bucurie a sărbătorilor, pentru intrarea în at-
mosfera speci� că Crăciunului.

S-a trecut la pavoazarea orașului prin 
montarea beculețelor de sărbătoare, a � gu-
rinelor de Crăciun, respectiv prin pregătirea 

pentru întâmpinarea Crăciunului!
Bradul de Crăciun a fost amplasat și deco-

rat, iar luminile multicolore ale beculețelor 
speci� ce sărbătorilor iernii dau deja o notă 
aparte centrului Sebișului. Atmosfera de 
sărbătoare a Crăciunului a pus stăpânire pe 
oraș! O atmosferă a bucuriei, cum doar în 
această perioadă a anului o întâlnim!

Sebișul în sărbătoare

„Marea Unire” celebrată la Sebiș
>>> pag. 5

Tot în acest cadru general de celebra-
re a „Zilei Naționale”, toți cei veniți 
în centrul Sebișului au putut gusta și 
din fasolea cu ciolan pregătită anume 
cu acest prilej, bucătarii meritând toa-
tă lauda fi indcă au pregătit o fasole cu 
ciolan mai bună decât oriunde.
Ce să o mai lungim, a fost zi de săr-

bătoare la Sebiș, ca și-n țara-ntreagă! 
Sebișenii, românii, au sărbătorit cu fast 

Ziua Națională- Marea Unire a popo-
rului nostru!

LA MULȚI ANI ROMÂNIA!

 „Nu vom uita 
niciodată jertfa înaintașilor, 
sebișenii făcând parte din cei 
care au luptat din greu pentru 
înfăptuirea Marii Uniri, pen-
tru construirea idealului de 
secole al românilor: o Româ-
nie unită, o națiune română 
liberă. La Mulți Ani Româ-
nia!”- a declarat primarul in-
terimar Radu Demetrescu.
Putem concluziona spunând 

că Sebișul a știut, știe și va ști 
să aprecieze marile momente 
istorice și nu va uita niciodată 
idealurile pentru care strămoșii 
noștri au luptat!
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Cadouri pentru copiii de la grădinițe și clasele 0-IV

Când vorbim de Crăciun, ne amintim 
de anii copilăriei, când toți așteptam 
să vedem cadourile de sub brad, să 
vedem cât de îndestulător e sacul 
moșului. Crăciunul înseamnă a dărui, 
din inimă, înseamă bucurie, înseamnă 
colindă, înseamnă familie reunită în 
jurul bradului. Am văzut toate aceste 
caracteristici de Moș Nicolae când la 
Primărie au venit copiii de la grădinițe, 
dar și cei din clasele 0-IV, � ecare co-
pil primind cu această ocazie daruri 
care cu siguranță că au adus bucuria 
sărbătorilor în inimile acestora. 

Un gest frumos, primarul interimar 
Radu Demetrescu cu sprijinul Con-
siliului Local, achiziționând din timp 
cadourile care au fost dăruite copiilor 
veniți la sediul Primăriei pentru a pri-
mi darurile mult dorite.

 ”Mă bucur că am reușit cu spriji-
nul Consiliului Local, să asigurăm 

cadouri pentru copii, căci nimic 
nu este mai frumos decât să vedem 
fericire în ochiii � ecărui copil, acesta 
� ind spriritul sărbătorilor de iarnă. 
Sărbătoarea de Sfântul Nicolae și cea 
a Crăciunului trebuie trăite după da-
tinile noastre: în unitate, în iubire, 
în pace, cu  fericirea și bucuria de a 
�  împreună.”- ne-a declarat primarul 
interimar Radu Demetrescu.

Atragem atenția că la nivelul 
orașului, gradul de colectare al impo-
zitelor și taxelor locale este destul de 
mic. Acest fapt denotă că o parte din-
tre cetățeni nu și-au achitat taxele și 
impozitele locale. Acestor restanțieri 
le aducem la cunoștință faptul că tre-
buie să-și achite taxele și impozitele, 
legislația în vigoare � ind imperativă 
în acest sens. Curtea de conturi, la 

toate controalele pe care le efectu-
ează, somează primăriile să pună în 
aplicare procedurile de executare si-
lită pentru recuperarea restanțelor la 
taxele și impozitele locale. 

Vă mai aducem la cunoștință încă 
un aspect, respectiv faptul că su-
mele pe care orașul le primește de 
la Direcția Finanțelor Publice sub 
formă de sume defalcate sunt direct 

proporționale cu gradul de colecta-
re a taxelor și impozitelor locale. Ce 
înseamnă acest lucru? Cu cât gradul 
de colectare a taxelor și impozitelor 
locale este mai mare, cu atât orașul 
primește bani mai mulți de la Mi-
nisterul Finanțelor, bani care pot �  
folosiți la investiții. Dacă cetățenii nu 
achită la timp taxele și impozitele lo-
cale, atunci și sumele de bani primite 
de oraș sunt mai mici, adică există 
mai puțini bani pentru a se face lu-

crări de modernizare .
V-am prezentat toate acestea pentru 

a înțelege faptul că toți cei care aveți 
restanțe la plata taxelor și impozitelor 
locale, trebuie să veniți și să achitați 
sumele datorate. 

Recomandăm celor care au debite să 
vină și să-și plătească obligațiile � s-
cale, mai ales că asupra sumelor da-
torate se percep, conform legislației 
în vigoare, penalități de întârziere.

Primăria Orașului Sebiș

Biroul taxe și impozite atrage atenția
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În holul Casei de Cultură a orașului a 
fost organizat în data de 14 decembrie 
un târg al meșterilor pupulari.

Acest târg a fost unul deosebit nu doar 
prin frumusețea obiectelor artizanale 
prezentat ci și prin scopul organizării.

Astfel, organizarea târgului sub for-
ma prezentării obiectelor confecționate 
manual a avut scopul de a încuraja se-
bișenii să își valori� ce produsele locale 
dar și pentru a menține vie tradiția și 
obiceiurile locale. 

Cine a fost la Casa de Cultură sâmbătă 
14 decembrie a putut  a� a lucruri intere-
sante și găsi obiecte autentice, făcute de 
mâinile iscusite ale meșterilor populari 
din Sebiș, care au prezentat la târg o serie 
de produse tradiționale care mai de care 
mai frumoase și interesante, imaginile � -
ind grăitoare în acest sens.

Încurajarea, susținerea și promovare 
în continuare a meșterilor populari 

locali trebuie făcută și pe mai departe!
La târg au participat:

Vanilla Rose - Lela Doroteia
0740 939884

Handmade Mariana-Mariana Paiusan
0746697914

Bella’s Creations - Bella Dronca
0740 199 907

Pretty Little � ings - Lia Veselie
0740 339 781

Cabina Foto Party 
Box Mădălina si Romario

0742 923 984
Tablouri tehnica Quilling

 Corina Haiduc
0745 314 631

Globuri Pictate - Maria Gabor
0751250 795

Decoratiuni Handmade- Rebeka Herbei
0749 354 255

Aranjamente D Creative- Doris Balota
0751 936266

Decoraţiuni Handmade
Cristina Deliman

0747169 669
Fly Creative Print - Feier Lucian

0747456 466
Învățător Arabela Bun

Clasa inimoșilor
KHandmade-Cristina Pop

0758 012091

Fie ca Sfânta Sărbătoare 
a Nașterii Mântuitorului 

să aducă în casele 
dumneavoastră 

iubire, speranță și fericire!
  Fie ca lumina 

sărbătorilor 
să vă acopere sufl etele 

de bucurie deplină
 și să vă călăuzească pașii 
spre un an nou mai bun!

Sărbători Fericite
și Binecuvântate!

La Mulți Ani!
Primar Interimar, 

Viceprimar, 
Consiliul Local

„Tradiții la noi acasă”
târg al meșterilor populari din Sebiș

Iată că au trecut 30 
de ani de la căderea 
Zidului Berlinului și 
implicit al blocului 
comunist.

S-au împlini 30 de 
ani de la căderea co-
munismului și la noi 
în România.

Am văzut recent, la 
televizor,  o bucată 
din acel zid al Berli-
nului și mi-a venit în 
minte o întrebare: Ce 
s-a schimbat atunci? 
Ce am câștigat în 
acești 30 de ani?

Si vă atașez una din 
imaginile mele prefe-
rate. Din care reiese 

cel mai important lu-
cru ce l-am câștigat: 

LIBERTATEA.
Ce s-a schimbat? 

Multe. Totul! 
Sunt opinii diferite, 

că în bine, că în rau?
Dar este cert un lu-

cru: suntem liberi și 
facem parte dintr-o 
familie europeană 
pentru care respec-
tarea drepturilor și 
a libertăților este un 
element fundamen-
tal.

Acum 30 de ani, ni-

meni nu îndrăznea 
să viseze că vom pu-
tea doar cu o carte de 
identitate să mergem 
să vizităm orice loc 
din Europa.

Faptul că este scris 
în limba română Par-
lamentul European 
ne  crează tuturor un 
sentiment că suntem 
acolo unde ne este lo-
cul, în familia noas-
tră europeană.

În Parlamentul Eu-
ropean se discută legi, 
principii, dar și cum se 
va împărți � nanțarea 
din fonduri euroepene 
pentru statele mem-
bre.

Noi suntem un ast-
fel de stat! Acum, 
la 30 de ani de la 
Revoluție. Vocea Ro-
mânieie este ascul-
tată. Stăm la masa  
Uniunii Europene! 
Totul aici se dezbateși 
avem si noi un cu-
vânt de spus prin cei 
32 de europarlamen-

tari ce îi avem din cei 
751 câți sunt. Româ-
nia este pe locul 7 ca 
număr de europarla-
mentari.

Pentru țara noastră 
Uniunea Europeană 
înseamnă mult: de 
la libera circulație, 
la posibilitatea de 
a munci și a avea 
drepturi egale în sta-
tele membre, până la 
siguranța spațiului 
comunitar sub forma 
aplicării unor nor-
me economice și de 
drept comune, ceea 
ce reprezintă funda-
mentul lumii civili-
zate europene.

Să � m mândri că 
sunte români, dar și 
europeni!

30 de ani de la 
Revoluție înseamnă 

o altă Românie:
 -democrată-

-liberă-
-europeană-

Primar  Interimar
Radu Demetrescu

30 de ani de la Revoluție

O  A LT Ă  R O M Â N I E
O  A LT Ă  G E N E R A Ț I E
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Lucrări de asfaltare fi nalizate
Pe linia modernizării infrastructurii rutiere 

a orașului s-au derulat noi lucrări de asfalta-
re, făcând referire la asfaltarea străzii Măgurei, 
asfaltarea noii centuri rutiere a Sebișului, cea 
care face legătura cu noul pod de peste Valea 
Dezna, lucrări mai mult decât necesare pentru 
� uidizarea tra� cului în oraș și pentru moder-
nizarea unor zone și puncte de legături rutiere 
din Sebiș.

Tot la capitolul lucrări de asfaltare putem 
aminti și cele de reabilitare a carosabilului po-
dului central din Sebiș, astfel încât circulația se 
desfășoară acum în cele condiții optime. În calitate de primar interimar, 

cu susținerea consilierilor locali 
și împreună cu domnul vice-
primar și aparatul Primăriei, ne 
vom implica în orice proiect care 
vine să aducă prosperitate și bu-
năstare pentru orașul Sebiș,  iar 
anul acesta am avut asemenea 

proiecte, după cum vom gândi 
mereu adminisitrarea orașului 
pentru binele comunității noas-
tre locale.

Lucrărule de asfaltare- moder-
nizare străzi și amenajarea de 
trotuare pavate sunt importante 
pentru dezvoltarea Sebișului și 
ele vor continua și anul urmă-
tor, după vom asigyra � nanțarea 
tuturor activităților administra-
tive necesare bunului mers al 
orașului.

Sărbători Fericite!
 La Mulți Ani!

Primar Interimar 
Radu Demetrescu

Primar Interimar
 Radu Demetrescu

Copiii și tinerii prunișoreni prezenți pe scena Filarmonicii de Stat din Arad

În ziua prăznuirii Sfântului Apostol Andrei 
cel întâi chemat, Ocrotitorul României s-a 
desfășurat un eveniment cu totul special, dedi-
cat Anului omagial al satului românesc.                          

 Arhiepiscopia Aradului în parteneriat cu 
Asociația Cantarad a organizat evenimentul 
„Poveste dintr-un sat”, la care au participat 9 

grupuri, printre care și Grupul Catehetic „Sfân-
tul Stelian” al Parohiei Ortodoxe Române din 
Prunișor.

Copiii și tinerii îmbrăcați în strae popula-
re speci� ce zonei Prunișorului, au susținut o 
Șezătoare, care a avut ca scop păcălirea timpu-
lui.

În satele românești, de-a lungul timpului 
s-au format numeroase tradiții și obiceuri, une-
le păstrate până în zilele noastre. La intrarea în 
Depresiunea Zărandului, la poalele Muntelui 
Codru Moma, se a� ă un sat numit de demult 
Chertiș, iar acum Prunișor, cu foarte multe 
tradiții. Acestea nu arată altceva decât iden-
titatea și dragostea  țăranului român  pentru 
valorile și obiceiurile din această zonă. 

Una dintre cele mai cunoscute tradiții practi-
cate de țăranii români, este ȘEZĂTOAREA. 

 Aceasta se făcea de obicei iarna, când munca 

la câmp a luat sfârșit, când noaptea era lungă, 
iar ziua era tot mai scurtă. Oamenii doreau ca 
timpul să treacă foarte  repede. 

Plecând de la acest lucru am hotărât să reali-
zăm o șezătoare, care să aibă ca temă principală 
păcălirea timpului. Bineînțeles că în cuprinsul 
acesteia am introdus și unele momente inte-
resante, ca de exemplu: „dragostea de Dumne-
zeu” „furatul unui sărut” , „dansul popular”, etc.

 În cadrul șezătorii sunt mai multe personaje, 
cele principale � ind rapsodul,  gazda, și baba 
Rada, iar în jurul acestora regăsindu-se alți 
participanți.

La șezătoare � ecare îndeplinește diferite ro-
luri: fetele croșetează, torc, împletesc, vorbesc, 
spun snoave, povești, iar băieții desfacă po-
rumb, servesc o gură de gin ars, etc.

Pe parcursul șezătorii, își face apariția baba 
Rada, care veri� că calitatea muncii pe care o 

fac  fetele și băieții: 
„Mult vorbiţi, puţin lucraţi,

   Prea puţine adunaţi.
  Când era pe vremea mea...

  Într-o noapte se umplea,
 Casa de ce împleteam,

 Cu har mult pe-atunci zoream.” 
Cele care nu erau foarte pricepute în cele ale 

torsului, baba Rada, le atenționa prin atingerea 
cu o bâtă.

Spre � nal, cei prezenți la șezătoare întind o 
horă pentru bucuria întâlnirii.

La sfârșitul acesteia, înainte de a pleca � ecare 
acasă, se stabilește următoarea dată unde se 
vor întâlni. În șezătoarea noastră, întâlnirea 
care urmează aduce bucurie îndoită, deoarece 
întâi de toate se va bucura următoarea gazdă 
de primirea musa� rilor, iar mai apoi, se va toc-
mi nunta nepotului babei Rada, în persoana 
rapsodului.

Așadar, cuprinsul șezătorii abordează o pale-
tă foarte largă de obiceuri: bisericești, nupțiale, 
culturale.

În contemporaneitate este foarte important 
ca tinerii să se reîntoarcă la obiceiurile păstrate 
din moși, strămoși, deoarece prin aceste tradiții 
poporul român a dăinuit peste timp, chiar până 
în actualitate.

Pr. drd. Florin Ioan Avram.

Zona PENY s-a transformat com-
plet prin deschidere magazinu-

lui și lucrările de asfaltare

Încheiem anul 2019 în forță!
Am văzut cum lună de lună în acest an s-au 

derulat lucrări de modernizare a orașului, 
fără a prea exista timpi  morți, ceea ce ne 
arată că Sebișul progresează.Vedem acest lu-
cru inclusiv prin lucrările care s-au executat 
pe � nalul acestui an. Au fost multe șantiere 

deschise în comună, în unele locuri se fac 
ultimele � nisaze, iar în alte locuri se trage 
tare pentru a fructi� ca cu folos � ecare zi cu 
vreme bună! Nu s-a precupețit nici un efort, 
nu s-a pierdut nici o oportunitate pentru a 
derula lucrări de modernizare a orașului.




