
Astfel m-am ghidat tot timpul 
de când voi cetățenii ați ho-
tărât să vă fiu primar și m-ați 
investit cu votul vostru de în-
credere pentru a administra 
orașul Sebiș. În permanență, 
asigurarea unei administrări 
cât mai corecte a orașului și cu 
un plan de dezvoltare pe mai 
mulți ani a fost pe primul loc în 
agenda mea, abia apoi urmând 
politica. Politica a constituit 
doar o modalitate prin care am 
încercat atragerea unor resurse 
financiare externe pentru a asi-

gura suportul necesar dezvoltării cât mai rapide și durabile a orașului, cu unicul scop de a 
crește calitatea vieții comunității locale din Sebiș. Am apreciat foarte mult faptul că, voi 
cetățenii, ați înțeles că dacă dorim să construim ceva durabil în Sebiș nu putem face acest 
lucru de pe o zi pe alta, necesită timp, răbdare și perseverență. Nu ne dorim lucruri făcute 
de mântuială în oraș ci doar unele durabile și de calitate. Am început marile construcții, 
reprezentative pentru oraș cu ani în urmă, și atunci multă lume s-a îndoit că le voi duce 
la bun sfârșit. Iată însă că, datorită cetățenilor din Sebiș, care au înțeles cât de importantă 
este continuitatea în admnistrație, ne aflăm astăzi la momentul în care putem spune că 
avem un palat administrativ cu care ne putem mândri, un centru frumos amenajat, o 
infrastuctură a orașului bine definită și pusă la punct, un sistem de canalizare ramificat 
în toate zonele orașului. Se va finaliza inclusiv clădirea principală de la baza sportivă, 
precum și Casa de Cultură a orașului. Toate acestea nu s-au putut face de pe o zi pe alta, 
însă, pas cu pas, an de an ele s-au realizat. Nu a fost ușor, însă voi m-ați ales primar al 
orașului tocmai pentru a vedea că orașul Sebiș prosperă și că în timpul mandatelor mele 
vom dezvolta orașul, astfel încât generațiile care ne vor urma, se vor putea lăuda cu un 
oraș Sebiș modern, în care să fie o plăcere să locuiești. De la acest mod de gândire nu am 
abdicat niciodată și tot pe această linie  voi continua și pe viitor. Ca atare, pot să vă spun 
că și în acest an avem prevăzute o mulțime de lucrări de investiții pentru modernizarea 
orașului: continuăm asfaltările, amenajările de trotuare, investițiile în învățământ, astfel 
încât copii noștri să aibă un viitor cât mai bun, investițiile în sănătate, spitalul din Sebiș 
fiind în curs de modernizare și dotare cu aparatură medicală de ultimă generație. Tot în 
acest an vom susține în continuare cultura și sportul, aceste două componente atât de ne-
cesare unei comunități locale sănătoase, pe această direcție urmând a finaliza anul acesta 
Casa de Cultură, precum și Complexul Sportiv. Împreună cu voi cetățenii și cu ajutorul 
lui Dumnezeu voi reuși! Singur niciodată!

Vă mulțumesc pentru tot sprijinul pe care mi l-ați acordat.
Primar Feieș Gheorghe
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Este un adevăr pe care nimeni nu-l poate contesta. Este cheia succesului dezvoltării 
orașului nostru. Primarul Feieș a asigurat continuitatea administrativă a orașului, 
și datorită acestui lucru s-a putut închega un plan de dezvoltare pe termen lung, an 
de an continuându-se investițiile pe o linie bine definită și după un plan cu atenție 
gândit de edilul nostru. Unitatea cetățenilor în jurul primarului i-a consferit acestuia 
forța de aputea negocia și deracționa o serie de investiții în către Sebiș, spre deo-

sebire de alte orașe unde administrațiile au fost dezbinate. Putem spune că unitatea 
și continuitatea ne-au caracterizat tot timpul. Ele ne-au definit ca oraș și la ele nu 
putem renunța. Rezultatul acestora? Primarul Feieș poate continua și astăzi lucrările 
la marile edificii reprezentative ale orașului, edificii cu caracter istoric, de care vom 
beneficia, atât noi, cât și generațiile viitoare. Continuitatea și unitatea sunt condiții 
esențiale pentru prosperitatea orașului Sebiș!

Se lucrează la foc continu pentru finalizarea Complexului Sportiv. Dacă la exte-
rior clădirea arată deja impecabil, în interior se muncește fără încetare. S-a trecut 
deja la tencuirea și pregătirea pereților pentru zugrăvit. Au început să se monteze 
deja ușile interioare. Încălzirea centrală este introdusă. S-au montat pe acoperiș 
inclusiv panourile solare de ultimă generație, care vor asigura o economie majoră 
la încălzirea clădirii. Toată lumea trage tare pentru a putea fi dat în folosință cât 
mai repede acest complex sportiv!

Primarul Feieș nu se dezminte nici în acest an, și cum am trecut în primăvară a și 
acționat pe linia continuării programului de îmbunătățire a infrastucturii orașului. 
Deja s-a asfaltat bucata de drum din Parcul Libertății care rămăsese nereabilitată 
de anul trecut. Urmează a se asfalta în cel mai scurt timp drumul Sebiș - Donceni 
precum și alte străzi din oraș.

Se continuă programul demarat de primarul Feieș încă de anul trecut, pentru ame-
najarea unor trotuare moderne și estetice în tot orașul. Lucrările la aceste trotuare 
au demarat în forță în această lună martie, când s-a continuat pavarea trotuarelor 
pe strada Păcii, precum și în fața Bisericii Ortodoxe din centru, unde se lucrează 
și la amenajarea parcării, tot prin montarea de pavele.

Continuitate și unitate înseamnă prosperitate!

Administrație înainte de politică 
și ambele în slujba interesului orașului Sebiș

Lucrările la Complexul Sportiv merg în linie dreaptă!

Au început asfaltările!

Se mucește de zor la amenajarea trotuarelor din Sebiș!

Casa de Cultură va fi finalizată în acest an!

Este cea mai mare Casă de Cultură construită în România după decembrie 1989. Cu ade-
vărat impresionantă. Construcția Casei de Cultură este preconizată a se finaliza în acest 
an. Aici vor fi ținute spectacole folclorice, spectacole de teatru, concerte și va funcționa 
chiar și un cinematograf cu proiecție 3D. Tot în acest edificiu va funcționa și o bibliotecă 
ultramodernă, iar subsolul clădirii este conceput ca și punct de apărare a orașului în caz de 
război sau calamități. Totul a fost bine găndit încă de la început. Primarul Feieș este ho-
tărât să dezvolte orașul pe plan cultural, să transforme orașul Sebiș într-un centru cultural 
a întregii zone. Dacă nu știați, vă spunem că orașul Sebiș a fost desemnat pentru acest an 
Cetatea Culturală a județului Arad, ceea ce înseamnă pentru oraș atât obținerea de fonduri 
pentru investiții în cultură, cât și organizarea unei multitudini de evenimente culturale.

Domnul primar Feieș Gheorghe



SEBIȘ EXPRES

                                                     SEBIȘ EXPRES            pag. 2  

TOATE BISERICILE DIN ORAȘ SE PREGĂTESC DE 
SFÂNTA SĂRBĂTOARE DE PAȘTE

Biserica Ortodoxă din Sălăjeni

Preoții care au slujit la Biserica Ortodoxă din Prunișor

Primăvara și Postul Paștelui
Primăvara este o perioadă foarte activă pentru oameni și pentru toate 
viețuitoarele pămîntului! Oamenii de la țară ies la lucrul câmpului, iar 
în natură se aude zumzet de albine și ciripit de păsărele, semn că acest 
anotimp trezește la viață întreaga natură.
La fel cum își pregătesc pămîntul pentru o nouă cultură, creștinii 
ortodocși, fac și o curățire a sufletului pentru a întâmpina Ziua Învierii 
Domnului cu bucurie!
În serile de miercuri și vineri din perioada Postului Paștelui, credincioșii 
din parohia Sălăjeni se adună la biserică împreună cu preotul pentru a 
se ruga.
Creștinii ortodocși din Sălăjeni privesc postul ca pe un exercițiu pentru 
a fi mai buni, mai întelepti, mai blânzi și învață să privească mai mult 
la ei și mai puțin la cei din jur și să nu fie lacomi la mâncare chiar dacă 
alimentația lor nu mai conține carne sau lactate, pentru că lăcomia este 
un păcat. Ca atare acest post este interpretat drept bunătate, răbdare și 
întelegere în relațiile cu cei din jur, dar și cumpătare atunci când este 
vorba de mancare și bautură.
Oamenii postesc în această perioadă pentru a putea birui ispitele, pen-
tru a crește în dragoste față de aproapele și pentru a se putea ruga lui 

Dumnezeu cu o inimă mai 
curată. Însă luînd aminte, 
cum omul este alcătuit din 
două parți: trup și suflet, la 
fel și postul este de două 
feluri: post trupesc și post 
sufletesc.

Florina Redac,
Studentă la Jurnalism, 

anul III

Preoții ortodocși nu formau o castă privilegiată ca cei catolici. Preoții românilor erau 
din rândul iobagilor. Din statistici reiese o seamă de nume de preoți care figurează 
între contribuabilii județului și sunt indicați cu numele de Popa sau Pop, ceea ce 
înseamnă că purtau slujbă preoțească. În statistica de la 1746, figurează următorii 
preoți: la Chertiș - Popa George, Pop Balaș; la Prăjești – Pop Mihai; la donceni 
– Popa Gheorghe. Aceștia erau ridicați la preoție din starea de rând a țăranilor cu 
oarecare carte. (Gh. Ciuhandu, Românii din Câmpia Aradului de acum două veacuri, 
peg. 79-83).
În satul Chertiș au fost și sunt în prezent multe familii care au nuele Popa. La 1856 
erau nouă familii cu acest nume. În anul 1925 erau tot nouă. În anul 1956 până în 
anul 1980, nici un preot din Prunișor nu a avut numele Popa. Se poate ca prima 
familie care a primit numele Popa, să fi purtat slujbă preoțească.
Preoții care au păstorit în satul Chertiș (Prunișor) despre care își amintesc bătrânii, 
ori se găsesc urme scrise despre ei au fost: 
Ghergar Iosif (Gergar Iosef). La 1856 a primit sesia parohială întabulată în cartea 
funduară nr. 91 și grădina bisericii înscrisă în cartea funduară nr. 93. În anul 1871 era 
proprietarul casei nr. v. 93, pe care a arendat-o pentru școala confesională.
Ghergar Alexandru. În anul 1868 era proprietarul casei nr. v. 33. La 1871 a cumpărat 
casa nr. v. 1 de la Balaș Todor. Preoții Ghergar au fost înmormântați în curtea bisericii.
Damaschin Ștefan. În tipul cât a păstorit în Chertiș a reparat biserica în anul 1889. 
Informator Popa Giuri.
Draga Gheorghe. A făcut serviciu între anii 1899-1902.  A fost căsătorit cu Târziu 
Victoria. În anul 1904 au cumpărat grădina nr. v. 48 de la Bejan Petru. Preotul 
s-a îmbolnăvit și nu a mai putut face serviciu. Este înmormântat în cimitirul din 
Prunișor, unde l-a urmat și soția după 30 ani.
Micluția Sabin. A făcut serviciu în Prunișor timp de 20 ani. La 27 octombrie 1904, sem-
nat procesul verbal în calitate de paroh, președinte al comitetului parohial cu ocazia 
întocmirii preliminarelor  pentru anul 1905. La 22 aprilie 1924, în prezența protopopului 
Florian Roxin din  Buteni, a predat consiliului parohial documentele despre bunurile 

bisericii și se despart în bună înțelegere. A fost ales preot în Aliuș, județul Timiș.
Preotul Micluția a făcut parte din ”antistia comunală” în mod permanent. A luptat 
mult pentru susținerea școlii confesionale. Între anii 1917-1920 și în anul 1923 a 
îndeplinit și serviciul de învățător suplinitor. 
Protopopul Florian Roxin și preotul Ioan Cosma, din Buteni, au administrat parohia 
timp de doi ani (1924-1926).
La 20 mai 1925, comitetul parohial, sub președinția locuitorului Hada Nicolae, 
a publicat concurs pentru îndeplinirea parohiei vacante. A participat și protopop-
ul Florian Roxin. În publicația de concurs se arăta. Beneficiu: I. Sesia parohială 
întregită la 32 iugăre de pământ arător situat în cinci locuri. II. Casă parohială. III. 
Stolele legale. IV. Un intravilan lângă intravilanul cu casa parohială. V. Întregirea 
salariului de la stat, pe care parohia nu o garantează. Bir preoțesc nu este. Darea 
după beneficiul preoțesc o va plăti alesul. Va avea să catechizeze la școlile din loc 
fără altă remunerație. Parohia este de clasa a II-a, deci de la reflectanți se cere să aibă 
calificația preoțească pentru clasa a II-a. Semnează: Florian Roxin – protopop, Hada 
Nicolae – președintele comitetului parohial, Crișan Ioan, Popa Gheorghe, Balaș 
Toader, Filip Solomon, Moș Todor, Popa Georgiu, Roșu Zaharie, Popa Pavel, Moș 
Aron, Matcău Todor – membri.
Peste un an și jumătate, adică în toamna anului 1926, a fost ales ca preot Ionuțaș 
Aurel. Înainte a fost învățător în părțile Hălmagiului. S-a căsătorit cu Ștefia Nina, 
fiică de preot. Au avut doi fii Bujor și Ionel. Amândoi au îmbrățișat cariera de medic 
veterinar, Bujor profesând în Moldova, iar Ionel la Buteni, în județul Arad.
Sub conducerea preotului Ionuțaș s-a reparat biserica veche în anul 1933, s-a amena-
jat o capelă în localul fostei școli confesionale, în anul 1944 și s-a zidit și acoperit 
noul local de biserică în anii 1974-1975.
A fost pensionat la 1 mai 1957, dar a continuat să servească până la 1 noiembrie 
1976, totalizând 50 de ani de serviciu. În luna ianuarie 1981, a trecut la cele veșnice, 
având venerabila vârstă de 81 de ani.
Puiu Ioan. De la Birindia. A preluat Ștafeta ca preot, la 1 noiembrie 1976.

... continuare în pagina 3
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TOATE BISERICILE DIN ORAȘ SE PREGĂTESC DE 
SFÂNTA SĂRBĂTOARE DE PAȘTE

Biserica Ortodoxă din Donceni
Buna Vestire, cea mai veche sărbătoare a Maicii Domnului

Buna Vestire sau popular Blagovestenia, este praznicul în amintirea 
zilei în care Sfântul Arhanghel Gavril a vestit Sfintei Fecioare ca va 
naște pe Fiul lui Dumnezeu.
Buna Vestire este prima sărbătoare confirmată în documente, dintre 
sărbătorile Maicii Domnului. Data acestei sărbători a variat la început. 
Astfel unii o sărbătoreau în ajunul Bobotezei (5 ianuarie), iar unele 
Biserici din Apus, ca cele din Spania, Galia și Milano, Buna Vestire s-a 
sărbătorit la 18 decembrie.
Pr. Prof. Ene Braniste susține că sărbătoarea a fost introdusă la Roma 
de Papa Leon al doilea (681 – 683), la început aceasta era doar locală și 
cu denumirea de sărbătoare a așteptării Nașterii Domnului; dar varianta 
datei ei a existat în Apus până în sec. XI, când data de 25 martie s-a 
generalizat în toată lumea catolică de atunci. Numai la armeni Buna 
Vestire se prăznuiește pe 7 aprilie, in raport cu data veche a sărbătorii 
Nașterii Domnului.
În răsărit însă, data de 25 martie s-a generalizat probabil îndată ce 
Nașterea Domnului a început să fie sărbătorită tot pe 25 decembrie, 
adică încă din prima jumătate a sec. Al V-lea.

Temeiul Scripturistic al sărbătorii Bunei Vestiri
“Iar în a șasea lună a fost trimis îngerul Gavriil de la Dumnezeu, într-o 
cetate din Galileia, al cărei nume era Nazaret, către o fecioară logodită 
cu un bărbat care se chema Iosif, din casa lui David; iar numele fecioa-
rei era Maria. Și intrând îngerul la ea a zis: Bucură-te ceea ce ești plină 
de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei.”
Nicolae Cabasila observa că dacă la crearea primului Adam, Tatăl se 
sfătuiește cu Fiul și cu Duhul Sfânt, venirea la existență a Fiului lui 
Dumnezeu ca om are loc după obținerea consimțământului cu totul 
liber al Sfintei Fecioarei. Cea care-L naște nu e folosită ca mijloc al 
venirii Lui la existență ca Om, fără voia ei.
A fost mai ușor pentru Apostoli să creadă că Hristos a înviat, de vreme 
ce L-au văzut înviat. A fost mai ușor pentru creștini să creadă în în-
vierea lui Hristos, pentru că au avut mărturia apostolilor. Dar Maica 
Domnului a crezut pe baza unei simple făgăduințe că se va petrece cu 
ea un fapt ce depășește legea firii. A crezut posibil imposibilul. Și prin 
aceasta l-a făcut posibil, după cum susține părintele Dumitru Stăniloaie. 
E o lege a firii să nu poată zămisli cele ce și-au ales viața fecioriei. De 
aceea Maica Domnului întreabă: “Cum va fi aceasta de vreme ce eu  nu 
știu de bărbat?” Însă după aceea îngerul îi comunică modul zămislirii 
minunate, Fecioara nu s-a mai îndoit de venirea îngerului.

Buna Vestire în calendarul popular
Buna Vestire este cunoscută în calendarul popular sub denumirea de 
Ziua Cucului. De ce Ziua Cucului? Pentru că în această zi are loc 
primul său cântec, prin care anunță vestirea primăverii.
Potrivit tradiției, dacă primul cântec al cucului era auzit pe stomacul 
gol în spatele omului era semn de rău: “Cucu-n spate mi-a cântat / și 
moartea m-a săgetat”.
De asemenea craca pe care cântă cucul de ziua sa era tăiată și pusă în 
scăldătoareafetelor, în speranța că flăcăii nu le vor ocolii.

Preot Cătălin Rus

A continuat conducerea lucrărilor pentru tencuirea și pictarea bisericii, care s-a 
sfințit la 1 noiembrie 1981.
Preotul Ioan Pui a fost numit la 1 noiembrie 1976, preluând parohia de la preotul 
Aurel Ionuțaș, care a fost pensionar de la 1 mai 1957, totalizând 50 de ani de ser-
viciu religios.
A continuat conducerea lucrărilor de zidire a bisericii, înzestrând biserica cu trei 
clopote, ducând la finalizare a lucrărilor de pictare în tehnică tempera sub oblăduirea 
Prea Sfințitului Episcop Visarion al Aradului, pictor fiind doamna Cărămidă.
Biserica din Prunișor a fost Târnosită și Sfințită în anul 1981 de către Prea Sfințitul 
Episcop Gherasim, Arhiereul Vicar al Episcopiei Aradului.
Datorită strădaniilor și eforturilor depuse, preotul Ioan Pui a fost răsplătit cu rangul 

de Iconom. A trecut la cele veșnice în data de 26 octombrie 1988, după 12 ani de 
păstorie la Prunișor.
A urmat la conducerea parohiei tânărul preot Stelică Covăsânțean de la Cladova, dar 
după un an de zile a fost transferat la el acasă în Cladova.
Pe data de 15 ianuarie 1990 destinele Parohiei Prunișor au fost luate de către preotul 
Alexandru Bortea, venit de la Parohia Malu-Mare – Dolj, încercând să se apropie de 
casă, familia preotului fiind în Sântana – Arad.
Din primăvara anului 1990 s-au început lucrările de demolare la vechea casă 
parohială, construită din lemn în 1911 și construirea casei parohiale noi din cărămidă 
și planșeu din betonarmat. Lucrările au durat patru ani, când familia preotului s-a 
putut muta în casă nouă.

Preoții care au slujit la Biserica Ortodoxă din Prunișor
... continuare din pagina 2



O găsiți în ”buricul târgului”, pe strada Victoriei. Programul este de luni până vineri de la 
orele 8-18, iar sâmbăta de la orele 8 la 13. Plină de medicamente și de doamne drăguțe și 
amabile. 

Felicit toate cadrele medicale din oraș pentru profesionalismul 
de care dau dovadă. Indiferent că fac parte din sistemul privat 
sau cel public, avem la Sebiș cadre medicale competente, care 

prin activitatea lor își aduc contribuția la menținerea unei 
comunități locale sănătoase. Doctori, asistente, in-

firmiere, farmaciști, toți au o importanță deosebită 
pentru orașul nostru. Doresc să le transmit tu-
turor acestora că au sprijinul meu și că le înțeleg 
importanța meseriei pe care o practică. Administra-
tiv am obligația de a menține spitalul din Sebiș la 
cei mai înalți parametri medicali. Nu a fost ușor 
să opresc desființarea spitalului, căci la un mo-
ment dat Ministerul Sănătății chiar a avut această 
intenție, însă am reușit, neputând concepe că ci-
neva din Minister va îndrăzni să desființeze spita-

lul orașului nostru. Investim în asigurarea unor condiții cât mai bune în spital, precum și 
în renovarea și modernizarea acestuia. Am demarat deja lucrări de renovare, amenajarea 
unor laboratoare conform standardelor europene, în cel mai scurt timp urmând a sosi și 
aparatura medicală de laborator. Așadar, pot să vă spun, că la nivelul Primăriei intreprin-
dem tot ceea ce este necesar pentru ca spitalul din Sebiș să se ridice la așteptările tuturor 
cetățenilor. Închei prin a transmite tuturor cadrelor medicale care actievează în oraș că pot 
cere sprijinul Primăriei în activitatea pe care o desfășoară, iar dacă vom putea să-i ajutăm, 
și este de competența noastră, o vom face oricând și necondiționat. 

Primar Feieș Gheorghe
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Actul medical în Sebiș

Domunul primar Feieș Gheorghe

Medicii de familie

Farmaciile din oraș

Cabinet medical Dr. Țolea Carmen

Cabinet medical Dr. Bătrâna Adriana

Cabinet medical Dr. Lambing Ana

Farmacia Floris-Farm

Avem în Sebiș mai multe cabinete medicale unde cetățenii pot să-și rezolve 
problemele de sănătate. Am fost să le vedem și am constatat că toate cadrele 
medicale care-și desfășoară activitatea în aceste cabinete, sunt cadre medicale 
profesioniste, competente, fapt pentru care vă recomandăm să le treceți pragul 
ori de câte ori vă confruntați cu probleme de sănătate sau doriți să efectuați 
consultări medicale preventive.

Vă prezentăm acum farmaciile din oraș și doamnele care se ocupă de ele, toate foarte ama-
bile și prietenoase cu clienții. Rămâne la latitudinea dumneavoastră de la care dintre ele vă 
faceți proviziile necesare. Toate au suficiente medicamente în stoc, așa că nu vă faceți griji.

Situat în incinta fostului dispensar, cabinetul doamnei doctor arată impecabil, 
curat, iar doamna doctor este extrem de amabilă. Am găsit-o la cabinet atât pe 
doamna doctor, cât și pe doamna asistentă Pop Monica. Programul cabinetu-
lui este în fiecare zi de la ora 8 la ora 13. Între orele 13 și 15 doamna doctor 
deplasându-se la domiciliul pacienților pentru consultații sau tratamente. Am 
stat puțin de vorbă cu doamna doctor și ne-a atras atenția că este sezonul 
răcelilor! Pentru a le preveni consumați cât mai multe fructe bogate în vi-
tamina C și mare atenție la igiena personală.

Doamna doctor se îngrijește de bol-
navii din Sebiș încă din anul 1989, 
așa că, cunoaște foarte bine situația 
sănătății din oraș. Am aflat astfel 
de la dânsa că avem în Sebiș destui 
oameni care suferă de boli cronice, 
existând foarte mulți bolnavi de 
diabet. Aproape în fiecare lună fiind 
depistată încă o persoană. De aceea 
doamna doctor recomandă să vă 
faceți consultații regulate, căci cu cât 
este depistată mai repede orice tip de 

boală, cu atât se poate trata mai ușor. De asemenea mai atrage atenția că vi-
rozele, care sunt foarte frecvente, sunt destul de grele și se recomandă venirea 
de urgență la medic pentru a nu se ajunge la complicații. Cabinetul doamnei 
doctor îl găsiți tot în incinta fostului Dispensar, dânsa fiind anjutată la cabinet 
de către asistentele Valea Corina și Feier Ioana.

Un alt medic cu vechime în oraș este doam-
na doctor Lambing Ana, care este ajutată în 
activitatea sa de către doamnele asistente 
Faur Diana și Diș Mihaela. Programul la 
cabinetul dânsei este zilnic între orele 
8-17. De la 17 la 19 și dânsa se deplasează 
la domiciliul pacienților cu probleme. La 
cabinetul doamnei doctor se fac și recoltări 
pentru analize, acestea realizându-se în 
colaborare cu Bioclinica, în zilele de luni, 
miercuri și vineri ale fiecărei săptămâni. 
Atenție, și doamna doctor avertizează cu 
privire la virozele specifice sezonului.

Doamna doctor Țolea Carmen

Doamna asistentă Valea Corina

Doamna asistentă Faur Diana

Doamna Mihaela Belei

Doamna Eunice Ilca

Doamna Carmen Matcău

Doamna doctor 
Bătrâna Adriana

Doamna doctor 
Lambing Ana

Doamna asistentă Pop Monica

Doamna asistentă Feier Ioana

Doamna asistentă Diș Mihaela

Doamna Eunice Miclea

Doamna Eugenia  Bota RadDoamna Teodora Inășel
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Inimile tinere ale vârstei a treia din Sebiș au reușit din nou să ne surprindă prin 
pofta de viață pe care o au, chiar și la etatea dumnealor. Sprijiniți ca de obicei de 
către primarul Feieș, președinte de onoare al Clubului Pensionarilor din Sebiș, și 
îndrumați de către președinta organizației, doamna Vekaș Rodica, pensionarii din 
Sebiș au mai tras un chef de pomină - Balul Mărțișorului. Organizat la Hotel, după 
toate regulile unui adevărat bal, adică, cu meniu festiv, muzică și chiar o tombolă 
(aceasta a fost sponsorizată de: Mirela Burta, Nicu Jurcă și Eva Iercoșan). Eveni-
mentul a avut un real succes, la bal participând peste 70 de persoane. Doamnele au 
avut parte și de un tort surpriză, cu artificii, care a fost pe gustul tuturor. Primarul 

Feieș a avut grijă ca fiecare doamnă 
să primească câte o floare ca semn 
de prețuire și recunoștință. Închei-
em această scurtă prezentare cu o 
constatare: pensionarii din Sebiș 
sunt pensionari doar pe hârtie, căci 
inima și sufletul le este încă tânăr, 
iar acest lucru ne-o dovedesc în 
permanență prin modul în care știu 
să se bucure de viață. Merită să fie 
luați ca și exemplu.

Balul Mărțișorului

Actul medical în Sebiș
O găsiți în parcul Libertății și este deschisă de luni până vineri între orele 7:30-19, iar sâmbăta 
între orele 8-14. Foarte bine aprovizionată și foarte curată. La fața locului am găsit-o pe do-
amna Marțiș Daniela care a fost extrem de amabilă, fapt pentru care îi mulțumim

Doamna doctor are deschis cabinetul pe strada Dobrogei la nr. 10, programul de lucru fiind: 
luni și joi - 14:30-20:30; iar marți, miercuri și vineri: 8:00-14:30. Vă puteți programa la 
numărul 0724.428.733. Cabinetul medical este dotat cu aparatură de ultimă generație, iar 
doamna doctor este un medic cu o înaltă calificare.

Avem cadre medicale competente care lucrează la spitalul orașului, fiind foarte solicitate 
secțiile de urgență și de pediatrie. La nivelul întregului spital s-a început un amplu program 
de modernizare, prin inițierea unor acțiuni de renovare și reabiliare a secțiilor spitalului. O 
importanță deosebită se acordă în momentul de față amenajării laboratorului pentru analize, 
în acest scop fiind comandată inclusiv aparatura necesară utilării acestui laborator. Deo-
arece considerăm că este foarte important acest subiect al modernizării spitalului și spațiul 
din acest număr al ziarului nu ne permite o dezbatere amplă pe această temă, vom discuta 
despre acest plan de modernizare cu domnul director, dr. Sârb Cristian în următorul număr al 
ziarului. Noi vă prezentăm acum, câteva dintre cadrele medicale ale spitalului pe care le-am 
întâlnit în momentul vizitei noastre la spital.

Echipa clinici este formata din 
patru medici: Dr. Jurca Florin - 
medic dentist generalist; atestat in 
implamtologie; Dr. Spinu Alex-
andru – medic specialist chirurg; 
atestat in implantologie; Dr. 
Agache Flavia - medic special-
ist ortodontie si ortopedie dento-
faciala; Dr. Zeno Florita - medic 
specialist edodontie;
Atuurile clinicii  Dr. Jurca: • Trata-
ment integrat al oricăror afecţiuni 

ce ţin de sănătatea orala. Suntem o echipa de patru medici specializaţi fiecare pe 
cate un domeniu cheie in stomatologie. Acoperim toata gama de specializări sto-
matologice: endodontie, implantologie, parodontologie, ortodontie, etc. Fiecare 
din pacienţii noştri beneficiază de tratamente dentare de la A la Z,  toata gama de 
intervenţii stomatologice. • Experienţa pe care am dobândit-o in clinica Genesys 
din Arad si alte clinici de prestigiu private din Timişoara si Oradea. Cu timpul, 
medicii noştri stomatologi si-au format cate o specializare, si fiecare si-a adus 
aportul la completarea echipei. Tehnicieni din Arad si Timişoara cu peste 15 ani 
de experienta. • Tehnologia pe care o folosim este de ultima ora, lucru care ne 
ajuta sa stabilim cu o acurateţe mai mare un diagnostic profesionist. • Calitatea 
serviciilor este factorul cheie si se bazează tratament de lunga durata cu un pro-
nostic previzibil si fara compromisuri. Calitatea serviciilor noastre primează 
înaintea serviciilor ieftine cu compromisuri si un pronostic imprevizibil plătite 
mai scump cu suferinţe mai târziu. 

Tel. 0771109571 sau 0740426831 
Srt. Munteniei nr. 28 Jud Arad Program L-V 09-20

Avem în Sebiș medici stomatologi de primă clasă, fapt pentru care vii recomandăm și 
dumneavoastră. Vă prezentăm două cabinete stomatologice cu medici foarte bine pregătiți 
și care practică tarife rezonabile. După părerea noastră sunt medicii stomatologi unde găsiți 
rezolvare la toate problemele danturii dumneavoastră.

Situată tot în parcul Libertății este un punct farmaceutic unde găsiți medicamente 
naturiste. Doamna Scrofan Lenuța vă poate recomanda medicamente pe bază 
de plante pentru o mulțime de afecțiuni. Programul farmaciei este de luni până 
vineri între orele 8-18 și sâmbăta de la ora 9 la 14.

Farmacia Paul Apotheke

Dr. Stomatolog Alda Ioana

Spitalul orașului se află într-un program de  modernizare

Clinica stomatologică Jurcă FlorinCabinete stomatologice în Sebiș

Farmacia Naturistă

Doamna 
Marțiș Daniela

Doamna doctor Alda Ioana

Secția urgențe Doamna Floruț Lavinia Secția pediatrieDoamnele Mariș Cristina, 
Hălmăgean Cornelia și Lupu Marinela

Dr. Jurca Florin Dr. Agache Flavia 
planificare caz ortodontie

Doamna 
Scrofan Lenuța



Ședința de lucru a Grupului de Acțiune Locală 
”Valea Superioară a Cișului Alb” a avut loc la 

Sebiș sub bagheta primarului Feieș.
Acest grup de acțiune locală, din care fac parte toate comunele din ju-
rul orașului nostru, de la Bârsa până sus la Hălmagiu și-a ținut ședința 
de lucru unde altundeva dacă nu la Sebiș, într-un cadru pitoresc, la 
Ciutărie. Au participat primarii din comunele afiliate la acest grup de 
acțiune locală, veniți aici pentru a dezbate, împreună cu primarul Feieș, 
probleme legate de obținerea unor finanțări europene pentru această 
zonă a județului. Din partea Consiliului Județean Arad a fost prezent 
domnul vicepreședinte Adrian Țolea, care, împreună cu primarul 
Feieș, a fost asaltat cu întrebări de către primarii comunelor pentru a fi 
lămurite probleme legate de modalitățile de obținere a finanțărilor, cu-
antumul acestora, precum și obiectivele eligibile a fi finanțate. Au par-
ticipat și mai multe societăți de consutanță agreate pentru acest proiect, 
fieare primărie putând să-și desemneze consultantul cu care dorește 
să colaboreze în direcția obținerii uor finanțări europene în baza pro-
iectului GAL-ului. Putem spune că ședința a fost foarte constructivă, 
primarul orașului nostru reușind prin acest proiect să găsească noi 
oportunități de finanțare pentru oraș, reușind din nou să fie un adevărat 
lider al acestei zone din județul Arad. 
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Copiii de la Grădinița Samariteanul - Grupa mică/mijlocie
Suflet de copil, indifferent de vârstă

... “Copilăria este o lume de miracole și de uimire a creației scăldate în lumină, 
ieșind din întuneric nespus de nouă și proaspătă și uluitoare. Copilăria se termină 
atunci când lucrurile înectează să ne mai mire.” Eugene Ionesco 
Poate cea mai puternică armă împotriva răutăților adânc înrădăcinate în inimile oa-
menilor este copilăria. Inocența care însoțește această vârstă surprinde mereu prin 
surâs și candoare. În sufletul unui copil e atât de multă speranță și dragoste încât 
rănindu-l i-ai ororî surâsul.
Atât de mult potențial zace în inocență încât am putea reclădi o lume a zâmbetului 
veșnic și al păcii interioare.
Copiii au felul lor de a vedea lumea și sunt singurii cărora nu le este frică de viitor. 
Își zidesc fericirea pe visuri iar poveștile în care binele învinge răul fac parte din 
realitatea lor.
Toate gândurile mărețe, toate invențiile cu adevărat importante au izvorât din sufletul 
unui copil care a visat să-și depășească condiția și să impresioneze lumea demon-
strând astfel că evoluția societății depiunde de ambiția visului unui copil. Sunt copii 
care trebuie să lupte pentru apărarea propriilor drepturi, copii pentru care dragostea 
înseamnă atât de mult tocmai pentru că le lipsește. Acești copii au nevoie doar de o 
șansă pentru a-și demonstra valoarea. E atât de greu să ajungi la sufletul unui copil 
însă e o aventură care merită întradevăr trăită. Copiii detectează artificialitatea, min-
ciuna și egoismul, oricât de mult ai încerca să-ți maschezi atitudinea.
Dincolo de aparenta realitatea există o lume a sentimentelor și trăirilor intense de 
unde ne extragem esența continutății pentru a putea supraviețui obstacolelor vieții.
Merită să lupți pentru a câștiga încrederea unui copil, căci inima lui e mai prețioasă 
decât o comoară, mai fragilă decât o floare, mai bogată decât întreaga avere a lumii.
Fiecare dintre noi trăiește mai multe sau mai puține dezamăgiri. La un moment dat, 
o dezamăgire este atât de mare și dureroasă, încât din copii ne transformăm în adulți. 
Ceea ce puțină lume știe, este că în acel moment de schimbare, sufletul unui co-
pil se transformă într-un mic cristal roz, care se face mic într-un colț pentru a lăsa 
loc fortăreței care este sufletul adultului. Asta este o veste foarte bună, pentru că 
înseamnă că indiferent de vârstă, indiferent de cât de complicate sunt mintea și sufle-
tul adultului, sufletul de copil rămâne mereu prezent în noi.
Aș dori să spun în încheiere ceea ce supne Iisus Hristos în Matei 18:3 “… dacă nu vă 
veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca niște copilași, cu nici un chip nu veți 
intra în Împărăția Cerurilor.”

Profesor Învățământ Preșcolar: Lazăr Mariana

Lupșa Mara Mihăilă Viviana

Iacob Andrei

Tomoioagă Onisim

Inășel Rareș

Bejan David

Popa Matei

Lazăr Daria

Niculai Ana-Maria

Covaci Milenca

Vasilciuc Naomi

Ardelean Olimpia

ANUNȚ
Persoanele care dețin acte de identitate cu termenul de valabilitate expirat, acte de identitate deteriorate sau care nu 
dețin acte de identitate, sunt rugate să se prezinte la Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Sebiș, aflat 
în incinta Primariei orașului Sebiș, pentru punerea în legalitate. S.P.C.L.E.P. SEBIȘ
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Copiii de la Grădinița Samariteanul - Grupa mare
O INVESTITIE DE VALOARE

“Daca un copil mic isi pune mana sa, plina de incredere in a ta, atunci aceasta mana 
poate fi murdara sau neingrijita, dar cel mai important lucru al acestei maini este 
ca intr-o zi va putea sa tina in ea o biblie.Acum iti apartine tie aceasta mana.Ea are 
nevoie de ajutor, ea intruchipeaza o mica personalitate care doreste sa fie respectata 
si pentru cresterea spirituala a acesteia porti tu responsabilitatea.” (Haven of Rest)
Odata cu deschiderea portilor libertatii in tara noastra, cuvantul investitie este des 
folosit.Daca exista ceva in care trebuie sa investesti cu siguranta acestia sunt copiii.
Inspirati de acest adevar, Biserica Penticostala Betania din Sebis s-a hotarat sa des-
chida o gradinita crestina in toamna anului 1992 in colaborare cu ACC Samariteanul.
Obiectivul functional al gradinitei este: dezvoltarea multilaterala a personalitatii co-
piilor, pregatirea lor pentru scoala precum si cresterea si binecuvantarea lor spirituala.
Valoarea educatiei primite in copilarie pune o amprenta pe care omul o poarta toata 
viata spun unele voci din domeniul pedagogiei.
Am fost binecuvantati timp de 20 de ani sa fim implicati in aceasta misiune de a ras-
pandi adevarul divin in randul multor generatii de copii, adevar care le va marca viata 
de acum precum si eternitatea.
Aici, la gradinita, programul lor desfasurat de-a lungul a patru ore cuprinde diferite 
elemente care-i ajuta deopotriva sa-si dezvolte abilitatile fizice ca si cele intelectuale, 
iar apoi punandu-le in practica sa realizeze orice lucru de care au nevoie, folosindu-se 
de resursele din jurul lor.
Aici, imaginatia lor capata proportii nebanuite, ei simtindu-se intr-un taram unde nu 
exsista decat bucurie, fericire, pace, dragoste, taram care este bucuria copiilor.
Pentru ei aceasta lume exista in paralel cu lumea reala plina de rautate, ura  si ego-
ism.Copii isi creeaza aceasta lume a lor perfecta in care alaturi de cei care ii conduc 
gasesc bucuria si fericirea de a fi copil traind detasat de griji, necazuri, si probleme.
Doresc sa inchei cu un proverb chinezesc care spune : “Cine se gandeste doar la anul 
ce vine seamana mei, cine se gandeste doar la viata lui planteaza un pom dar cine se 
gandeste la vesnicie investeste in oameni”.
Si copiii sunt oamenii de maine pe care dorim sa-i vedem fericiti toata viata lor.

Institutor invatamant primar 
Toma Florica Cecilia

Stan Florin Covaci Ruben Halja Vlad

Miclea Sebastian

Tudor Darian

Raicu Ruth

Tomoioagă Timotei

Toader Andrei

Vesa Anais

Posa David

Neiconi David

Covaciu Miriam

Hanăș Florin

Tudor Daria

Faur Vanina

Dance Darius

Lela Maia

Crișan Liana

Programul „Şcoala altfel”
Ce activităţi se desfăşoară în săptămâna „Şcoala altfel”? 
În cadrul programului „Şcoala altfel”,  săptămâna 2- 6 aprilie 2012 va fi dedicată 
activităţilor educative extracurriculare şi extraşcolare. În această săptămână nu se 
organizează cursuri conform orarului obişnuit, ci în conformitate cu un orar spe-
cial. 
Ce tipuri de activităţi pot fi organizate  în cadrul programului „Şcoala altfel”?  
Pot fi organizate activităţi deosebit de variate: culturale, tehnico-ştiinţifice, 
sportive,de educaţie pentru sănătate şi stil de viaţă sănătos( siguranţă pe internet, 
dependenţă de calculator etc.), de educaţie pentru cetăţenie democratică, pentru 
promovarea valorilor umanitare (voluntariat, acte de caritate, implicare activă în 
societate, relaţii şi comunicare etc.), de educaţie ecologică şi de protecţia mediului 
(inclusiv colectare selectivă) de educaţie rutieră, PSI, educaţie pentru reacţii cor-
ecte în situaţii de urgenţă etc. 
Sub ce forme pot fi organizate aceste activităţi ? 
Aceste activităţi pot fi organizate sub o multitudine de forme ca: ateliere de teatru, 
dans, muzică, arte plastice, şezători, competiţii, mese rotunde, dezbateri, activităţi 

de voluntariat sau de interes comunitar, campanii antitutun, antialcool, antipoluare, 
de prevenire a delincvenţei juvenile, proiecte comunitare, schimburi de experienţă, 
vizite de studii, şcoli de creaţie, parteneriate educaţionale şi tematice şi multe al-
tele. 
Cine pot  participa la aceste activităţi ? 
La aceste activităţi pot participa, pe lângă elevi şi cadre didactice, părinţi, parteneri 
din cadrul unor instituţii ca: poliţia, jandarmeria, ISU, direcţii de sănătate publică, 
agenţii pentru protecţia mediului, instituţii culturale, invitaţi din alte domenii etc.  
Cum vor fi monitorizate şi evaluate aceste activităţi ? 
Activităţile vor fi organizate în fiecare zi lucrătoare a săptămânii, acoperind cel 
puţin numărul de ore prevăzut în orarul obişnuit, atât pentru elevi cât şi pentru cad-
re didactice. Elevii au obligaţia de a participa la activităţile alese, absenţele fiind 
înregistrate în catalog, la rubrica „Purtare”. Cadrele didactice vor fi monitorizate 
de conducerea unităţii de învăţământ. Directorul şcolii, consilierul educativ şi re-
sponsabilul comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii vor evalua activităţile 
din cadrul programului „Şcoala altfel”.  

                                      Consilier educativ, prof. Ionescu Florica



Tomuț Adrian, alături de Artur 
Rozetzer șefii galeriei 

Blue Tigers ne-a spus următoarele:

Oricine poate să se afilieze la galerie. 
Mulțumim primarului Feieș pentru 
sprijinul pe care îl acordă galeriei. 
Nu avem ce să reproșăm echipei și 
îi vom susține necondiționat. Pentru 
Jude să știe că suntem alături de el și 
îi dorim să poată juca cât mai repede 
fotbal și să fie în cea mai bună formă.
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Debut promițător de retur pentru Național Sebiș

Returul a început cu dreptul penru echipa noastră de suflet. Două meciuri, două vic-
torii: 2-1 la Becicherecu Mic și 1-0 cu Autocatania Caransebeș. Acestea sunt victo-
riile de care aveam nevoie pentru a ne ridica în clasament. Sunt victorii extrem de 
prețioase, atât pentru lupta de evitare a retrogradării cât și pentru moralul jucătorilor 
noștri. Au fost meciuri grele, pe care însă Național Sebiș le-a trecut cu brio. Să sperăm 
că echipa își va menține forma bună și trendul ascendent pe care se află. Nu de alta, 
dar beneficiază de cele mai bune condiții existente la nivelul ligii și au obligația 
morală să încerce să se ridice la nivelul numelui de Sebiș, nume care reprezintă ceva 
în orice domeniu. Noi am fost la meciul de acasă cu cei din Caransebeș și vă putem 
spune că am asistat la un meci de infarct, cu faze la ambele porți, în final spre bucuria 
noastră, ai noștri au ieșit învingători, prin golul înscris de Ember. Am văzut multă pa-
siune, atât în joc cât și în tribune. Galeria a împins de la spate în permanență echipa, în 
timp ce viceprimarul Radu Demetrescu a strigat până a răgușit, de la tribuna oficială. 
Tot la oficială, primarul Feieș a trăit la maxim acest meci, victoria echipei noastre 
aducându-i zâmbetul după atâta timp. Și chiar a meritat să-l vedem pe primar vesel 
căci s-a zbătut tot timpul pentru binele echipei și a pus mult suflet în susținerea spor-
tului rege din orașul nostru. Ce să vă mai spunem, important este că am legat două 
victorii consecutive și urăm echipei să bifeze doar victorii și de acum încolo. Iar vouă  
cititorilor noștri vă sugerăm să veniți în număr cât mai mare la stadion, să umpleți 
tribunele și să strigați cu toții pentru Național Sebiș.

Anita, Mihaela și Andrada 

ne-au spus care este cel mai sexy jucător de 
la Național Sebiș:

SEBASTIAN SUSAN

Au venit să susțină echipa și 
fostele glorii:

Rosetzer Ioni și Moise Șucan

Lotul echipei și Staff-ul tehinic și administrativ al CS Național Sebiș: Portari - Cioloca Liviu, Merșca Cosmin, Soltesz Paul; Fundași - Feieș Claudiu, Cornea Cătălin, 
Nicolau Marian, Situwe Cristian, Viderok Norbert, Floarea Alexandru, Toader Raul; Mijlocași - Bozian Bogdan, Francescu Silviu, Necșulescu Radu, Budur Sebastian, 
Ember Raul, Gherghe Alexandru, Susan Sebastian, Sătmar Horațiu; Atacanți - Băd Flavius, Șuteu Ioan, Dârvaru Elvis, Feieș Cristian, Mohamed Izzeldin, Neacșu Claudiu; 
Antrenor Principal - Tetileanu Lucian; Antrenor Secund - Ciba Lucian; Maseur - Bumb Andrei; Secretar - Lazăr Dance; Președinte Club - Pavel Cristian; Prim 
Vicepreședinte - Vanci Constantin; Director Sportiv - Păcurar Augustin; Vicepreședinte de Onoare - Radu Demetrescu; Președinte de Onoare - Feieș Gheorghe.

Tomuț Adrian
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