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Hristos a Înviat!
Să aveți parte cu toții de o Sfântă Sărbătoare a Învierii Mântuitorului plină de bucurie, împreună cu familia!
Se apropie Sfânta Sărbătoare a Învierii,
sărbătoare pe care o așteptăm cu toții
an de an. Nu doresc acum, în pragul
acestei Sărbători Sfinte
a creștinătății să discut
despre administrație. Este o
sărbătoare în care cu toții ar
trebui să discutăm despre
împăcare sufletească,
Domnul primar Feieș Gheorghe
bucurie și dragoste față
de aproapele nostru. Să
ne bucurăm cu toții așadar de Sfânta Sărbătoare a Paștelor, după
tradițiile din orașul nostru, împreună cu familia și cei apropiați.
Noaptea învierii să ne găsească pe toți la biserică, luând Sfânta
Lumină, ducând-o apoi cu noi pentru a ne lumina casele și a aduce
bucuria în sânul familiei fiecăruia dintre noi.
Să uităm grijile cotidiene și problemele care ne apasă pe fiecare
dintre noi, să ciocnim un ou roșu, să fim mai buni și să ne bucurăm.
Acesta este mesajul pe care doresc să vi-l transmit tuturor. Nu pot
încheia decât spunându-vă încă de pe acum:

Hristos a Înviat!

Primar Feieș Gheorghe

Atmosfera Sfintelor
Sărbători Pascale se simte
deja în oraș!
După cum ne-am obișnuit, la toate marile sărbători, primarul
Feieș Gheorghe s-a îngrijit ca orașul Sebiș să fie pregătit pentru a sărbători cum se cuvine marile momente ale creștinătății.
Dacă de Crăciun orașul a fost împodobit în lumină, acum de
sărbătorile Pascale, în oraș intrarea în atmosfera acestei mari
sărbători s-a făcut deja prin împodobirea cu tradiționalele ”Ouă
de Paște”. Așa că, urmând linia trasată de primar, viceprimarul
Radu Demetrescu s-a și ocupat de amenajarea scuarului din fața
primăriei, pentru ca orașul nostru să intre în atmosfera Sfintei
Sărbători a Paștelor. La noi ouăle de Paște au apărut deja!

Se apropie
Sfânta Sărbătoare a Paștelor

“In vremea aceea,după ce a trecut sâmbăta, când se lumina de ziua cea
dintîi a săptămânii, au venit să vadă mormântul Maria Magdalena şi cealaltă Marie. Şi iată s-a făcut cutremur mare, căci îngerul Domnului, pogorându-se din cer şi venind, a prăvălit piatra de la uşă şi a stat deasupra
ei. Şi înfăţişarea lui era luminoasă şi îmbrăcămintea lui albă ca zăpada.
De frica lui s-au cutremurat cei care păzeau şi s-au făcut ca nişte morţi.
Dar îngerul, vorbind femeilor, a zis: nu vă temeţi voi, căci ştiu că pe Iisus
cel răstignit căutaţi. Nu este aici, căci S-a sculat precum a spus.Veniţi de
vedeţi locul, unde a zăcut Domnul. Duceţi-vă degrab şi spuneţi ucenicilor Săi că S-a sculat din morţi şi va merge mai înainte de voi în Galileea;
acolo Îl veţi vede. Iata, am spus vouă. Iar ele au plecat în grabă de la mormânt şi cu frică şi bucurie mare au alergat să vestească pe ucenicii Săi.
Dar cum mergeau ele să vestească pe ucenici, iată Iisus le-a întâmpinat şi
le-a zis: bucuraţi-vă! Iar ele, apropiindu-se, au cuprins picioarele Lui şi I
s-au închinat. Atunci Iisus le-a zis: nu vă temeţi. Mergeţi şi spuneţi fraţilor
Mei să meargă în Galileea şi acolo Mă vor vedea. Iar pe când se duceau ele,
iată unii dintre păzitori, venind în oraş, au spus căpeteniilor preoţilor toate
cele ce s-au întâmplat.
... continuare în pagina 2

Fie ca Lumina Sfântă a Sărbătorii Învierii Mântuitorului să vă
călăuzească pașii și să vă aducă sănătate și fericire!
Orașul a fost împodobit pentru Paște

Sărbători de Paște fericite alături de cei dragi!
Primar Feieș Gheorghe
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Se apropie Sfânta Sărbătoare a Paștelor

... continuare din pagina 1

Atunci ei, adunându-se împreună cu bătrânii şi ţinând sfat, au dat bani mulţi
ostaşilor şi le-au zis: spuneti că ucenicii Lui, venind noaptea, L-au furat pe
când noi dormeam. Dacă însă se va auzi la dregător, noi îl vom potoli, şi pe
voi vă vom face fără grijă. Iar ei luând banii, au făcut cum i-au învăţat; şi s-a
răspândit vorba aceasta intre iudei până în ziua de astăzi.” Matei, XXVIII,
1 – 16.

HRISTOS A ÎNVIAT

Cu ajutorul Bunului şi Milostivului Dumnezeu ne apropiem de cea mai mare
sărbătoare a creştinătăţii: INVIEREA DOMNULUI, sărbătoare care aduce
în casele noastre multă bucurie . Am trecut o perioadă de patruzeci de zile
de pregătire. Cum ne-am pregătit altfel dacă nu prin post si rugăciune, post şi
milostenie. Stim cu totii, de la mic la mare ce înseamnă postul . Ştim cu toţii
ce însemnă rugăciunea s-au milostenia, rămâne doar să ne facem o analiză
serioasă dacă am fost pe calea cea bună şi dreaptă, s-au ne-am aflat pe lângă
această cale. Nu este suficient să faci eforturi pentru a te abţine de la mâncare
şi băutură dacă nu te abţii şi de la fapte, de la vorbe care pot provoca mare
rău celui de lângă tine.
Pe tot parcursul acestor patruzeci de zile de pregătire, biserica noastră a avut
grijă să ne de-a exemple demne de urmat prin evangheliile care s-au citit la
Sfânta Liturghie in fiecare duminica.
In prima duminică din post Duminica Ortodoxiei ne-a învăţat să fim solidari
unii cu alţii,sa ne ajutam in mod absolut dezinteresat şi de aceea in fiecare
an, în această duminică se deschide colecta pentru Fondul Central Misionar,
fond destinat parohiilor cu situatie materiala precară.
A urmat altă duminică în care Mântuitorul Hristos face minunea vindecării
slăbănogului din Capernaum, oferindu-ne exemplu personal de cum trebuie
ajutat un semen (nu prin vorbe,ci prin fapte ).

In cea de-a treia duminică a Sfintei Cruci ne îndeamnă să ne lepădăm de noi
înşine şi de tot ceea ce este lumesc, vremelnic şi trecător şi să-I urmăm Lui.
A urmat duminica în care iarăşi avem exemplu de întrajutorare prin vindecarea fiului lunatec, dar si a tatalui necredincios, care pentru vindecarea fiului
a alergat peste tot, fara sa obtina vre-un rezultat si de aceea incearca oarecum
cu sufletul indoit si la Hristos,dupa cum se vede din cuvintele :”....de poti
ajuta-me noua....”
Desigur că ajungem şi la Duminica Floriilor, duminica în care Mântuitorul intră triunfal în Ierusalim, este aclamat de mulţime, oamenii sunt
bucuroşi Să-L vadă. Dar aceeaşi oameni care în aceasată duminică îşi aştern
hainele inaintea Mântuitorului, strigând Osana, peste puţin timp vor stiga
Răstigneste-L.
... continuare în pagina 3
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... continuare din pagina 2

Urmează Săptămâna Patimilor, care se incheie cu moartea
Mântuitorului de pe Crucea Golgotei.
Vine ziua intîi a săptămânii (DUMINICA) când Hristos
iese Învingător din mormânt , biruind cu moartea pe moarte.
Si pentru că am amintit în treacăt aproape toate momentele
importante din perioada Postului Mare să ne cercetăm fiecare sufletele şi să facem o analiză a vieţii noastre din acest
post, precum şi a viaţii noastre de până acum, să vedem
unde ne situăm. Suntem prin viaţa noastră de până acum pe
drumul cel bun, sau nu ?
Dacă da, atunci să continuăm, făcând eforturi pentru a deveni şi mai buni,rugându-L pe Dumnezeu sa fie cel care să
ne întărească în credinţă.
Dacă nu, atunci să facem acelaşi lucru pe care l-a făcut
fiul risipitor, să găsim aceea putere lăuntrică de-a ne lepăda
de păcat şi de-a ne întoarce la Dumnezeu rostind aceleasi
cuvinte pe care le-a rostit si fiul risipitor: Tata am gresit la
cer si inaintea Ta, nu mai sunt vrednic sa ma numesc fiul
Tau, fa-ma ca pe unul din argatii Tai.
În această zi de sărbătoare să lăsăm la o parte, ura, cearta,
duşmănia, invidia şi alte păcate care strică dragostea şi buna
înţelegere între oameni şi să prăznuim cu toţii sărbătoarea.
Pe toată perioada de la Învierea Domnului până la Înălţarea
Domnului salutul creştinesc să fie acela de HRISTOS A
ÎNVIAT !, iar răspunsul este de ADEVĂRAT A ÎNVIAT.
Dacă ne ruşinăm de acest salut, înseamnă că ne ruşinăm
de Hristos şi cel ce se va ruşina de Hristos, în acest neam
desfranat si pacatos si Hristos se va rusina de el cand va
veni in Imparatia Sa,după cum Insuşi marturiseşte în Evanghelia după Marcu, cap.VIII versetul 38.

Interviu cu domnul doctor Sîrb Cristian
directorul Spitalului din Sebiș

”Spitalul din Sebiș există astăzi datorită primarului Feieș. Dacă nu era el, astăzi spitalul era desființat. Primarul Feieș a fost cel care a reușit stoparea desființări spitalului.”
În ce situație se află spitalul din
Sebiș astăzi?
În primul rând trebuie să vă spun
că spitalul din Sebiș există astăzi
Domnul doctor
datorită primarului Feieș. Dacă nu
Sîrb Cristian
era el, astăzi spitalul era desființat.
Primarul Feieș a fost cel care a reușit
stoparea desființări spitalului. A intervenit până la ministru pentru a reuși acest lucru. Și asta nu este tot. Tot
primarul Feieș a inițiat și un amplu program de reabilitare și modernizare a spitalului. Îi mulțumesc pentru toate aceste lucruri, și atât eu
cât și toți cetățenii orașului îi transmitem pe această cale că nu uităm
ceea ce a făcut și face pentru spital. Așa cum el a luptat pentru spital,
așa și noi vom lupta pentru el ori de câte ori va fi neovie.
Am făcut aceste precizări deoarece fără sprijinul primarului Feieș,
noi astăzi nu am fi avut această consversație vis-a-vis de spital. Cât
privește situația actuală a spitalului, acținile de reabilitare și modernizare ale acestuia se derulează cu respectarea normelor europene în viSEBIȘ EXPRES

goare. S-a renovat complet laboratorul de analize medicale. Urmează
dotarea cu aparatură a laboratorului și montarea mobilierului. Se
lucrează de asemenea la seviciul de radiologie, în maxim o lună urmând a fi finalizate lucrările și aducerea aparaturii specifice secției
de radiologie. Vor începe lucrările de reabilitare a compartimentului
primiri urgențe. Spitalul este așadar în plin proces de modernizare.
Se respectă cu strictețe normele impuse vis-a-vis de suprafețe utile,
dotări, mod de amenajare interioară. Aceste norme sunt bine definite,
în conformitate cu cerințele de acreditare a legislației europene.
Pot spune că spitalul din Sebiș merge într-o direcție bună, așa cum ne
dorim cu toții.
În încheiere, mai doriți să precizați și altceva?
Doresc să spun tuturor că la finalizarea lucrărilor de reabilitare care
sunt pe rol vom avea în Sebiș un spital modern dotat cu aparatură de
ultimă generație.
Mai doresc să transmit cetățenilor din Sebiș, multă sănătate și
Sărbători de Paște pline de bucurie.

Consilierul local Gavrilă Cornel
ne vorbește despre administrația orașului!

Cum considerați
evoluția orașului
Sebiș? Mergem pe
o cale bună?
Cu siguranță, DA!
Momentul alegerii primarului Feieș
la cârma orașului a
constituit punctul
de plecare al unei
dezvoltări continue a
orașului. Pot afirma
că lozul câștigător
pentru orașul Sebiș a
Domnul consilier Gavrilă Cornel
fost primarul Feieș.
A gândit o strategie
de dezvoltare pe termen lung a orașului, și lună de lună, an de an, mandat după mandat, nu s-a abătut de la această strategie, ajungând astăzi să
avem un oraș Sebiș cu care ne mândrim. Marile clădiri cu caracter istoric
din oraș au fost plănuite de către primarul Feieș cu mulți ani înainte. Și
iată că astăzi, orașul nostru este definit prin aceste clădiri, uitați-vă doar
la Palatul Administrativ. S-a construit rețeaua de canalizare, s-a definitivat rețeaua de apă potabilă, s-a amenajat un centru deosebit, s-a investit
în permanență în infrastuctură: străzi asfaltate și trotuare moderne. Toate
acestea au fost posibile datorită muncii permanente a primarului Feieș.
S-a investit în învățământ, în sport și cultură, lucruri care au făcut ca astăzi
să avem o comunitate locală activă. Toate acestea mă determină să spun
că atâta timp cât primarul Feieș este la cârma orașului, în Sebiș va exista
prosperitate.
Așadar, putem trage concluzia că, în calitate de consilier local, ați
sprijinit proiectele primarului Feieș?
Totdeauna. Nu numai eu, ci și toți ceilalți consilieri locali. Eu sunt deja la al
cincilea mandat în Consiliul Local, și de fiecare dată primarul Feieș a inițiat
doar proiecte cu impact major pentru dezvoltarea orașului, fapt pentru care
toți consilierii au trebuit să voteze proiectele primarului. Nimeni nu poate
contesta meritul primarului Feieș la dezvoltarea orașului Sebiș. Nici chiar
cei care se declară în opoziție. De ce spun asta? Findcă tot timpul, primarul Feieș a făcut administrație și nu politică. Lucru cunoscut de toți cei
care astăzi se declară în opoziție. Acest cuvânt, ”opoziție”, nu are ce căuta
în orașul nostru. Fac această afirmație findcă în mod normal, niciun om

!
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”Trebuie să continuăm cu
primarul Feieș și echipa lui!
A demonstrat că sub conducerea lui orașul Sebiș se
dezvoltă în permanență.
A demonstrat prin fapte și
nu prin vorbe. Toată lumea este
alături de primarul Feieș. Toată
lumea are încredere în capacitatea lui de a administra orașul.”

care gândește nu
poate să se opună
proiectelor primarului Feieș, aceste
proiecte au făcut
ca orașul Sebiș să
prospere și să aibă
o perspectivă bună.
Primarul Feieș a
folosit politica doar
ca pe o pârghie de a
susține demersurile sale administrative, de dezvoltare a orașului. Toată
lumea știe acest lucru. Toată lumea știe că pentru el pe primul loc s-a aflat
în permanență interesul orașului. Toată lumea știe că de fiecare dată s-a
orientat politic de așa manieră încât să obțină doar avantaje pentru oraș.
Pentru el nu a contat decât să vadă că orașul Sebiș prosperă. Cum să te
opui la așa ceva? Cum să spui că ești în opoziție cu dezvoltarea orașului?
Cum să nu fii deacord cu primarul Feieș, care a luptat zi de zi pentru
oraș? De aceea spun că în Sebiș nimeni nu se poate declara în opoziție
cu primarul Feieș! Nimeni nu poate să-i conteste meritul pe care l-a avut
și îl are în evoluția orașului! Toate aceste realități mă determină să afirm
următoarele: voi fi în permanență alături de primarul Feieș. Poate conta
tot timpul pe sprijinul meu.
În concordanță cu cele afirmate de dumneavoastră anterior, acum în
apropierea alegerilor, nu sunt probleme în Sebiș?
Trebuie să continuăm cu primarul Feieș și echipa lui! A demonstrat că sub
conducerea lui orașul Sebiș se dezvoltă în permanență. A demonstrat prin
fapte și nu prin vorbe. Toată lumea este alături de primarul Feieș, findcă
toată lumea are încredere în capacitatea lui de a administra orașul. Nu
contează partidul sub sigla căruia candidează primarul Feieș. Pentru noi
contează ceea ce a realizat și realizează în continuare pentru oraș.. El este
cel pe care îl votăm și pentru care luptăm. Toți cetățenii gândesc la fel!
Consider că la alegerile locale care se apropie nu există decât o opțiune:
primarul Feieș trebuie să fie în continuare la cârma orașului, findcă așa
suntem siguri că orașul va prospera în continuare.
Transmiteți ceva cetățenilor, acum în pragul Sărbătorilor Pascale?
Le doresc sănătate în primul rând, că e cea mai de preț. Le doresc de asemenea Sărbători de Paște fericite, împreună cu familia. Și le spun tuturor
încă de pe acum: Hristos a Înviat!

Rezultatele elevilor de la Grupul Şcolar Industrial Sebiş la faza
judeţeană a olimpiadelor şi concursurilor şcolare
• Premiul I - Simina Lavinia, clasa a IX-a
A la disciplina Religie ortodoxă, prof.
îndrumător Drăgan Dorin (calificată la
naţională)
• Premiul II - Ilieş Cristina şi Jurcă Andreea, clasa a VIII-a B, limba franceză,
prof. îndrumător Buruiană Nicolae
• Premiul III - Suba Dalia, clasa a V-a
A, Limba şi Literatura Română, prof.
îndrumător Turnea Marius
• Menţiuni - Limba şi Literatura Română:
Simina Lavinia, clasa a IX-a A, prof.
indrumător Turnea Marius
- Limba Germană: Hera Sebastian Cosmin,
clasa a X-a C, prof. indrumător Susan Maria
- Limba Franceză: Popescu Cristina, clasa a VIII-a A, prof. indrumător Buruiană
Nicolae
- Fizică: Dărău Alexandru, clasa a VI-a A,
prof. indrumător Barbatei Romulus
- Biologie: Bâlc Bianca, clasa a VII-a C,
prof. indrumător Lazăr Olivia
- Geografie: Panţireanu Ana-Maria şi Ţâc
Marius, clasa a XII-a A, prof. indrumător
Cornea Cristina
- Concursul de Informatică Aplicată:
Bucatoş Carla, clasa a IX-a C, prof.
indrumător Mariş Ramona, Lukacs Darius Iulian şi Musteaţă Raul Florin, clasa
a X-a C, prof. indrumător Cristea Florina
- Concursul de Matematică Aplicată „Adolff Haimovici”: Pop Larisa, clasa a XII-a
B, prof. indrumător Costea Angela

Bâlc Bianca

Bucatoș Carla

Jurcă Andreea

Lukacs Darius Iulian

Musteață Raul

Panțireanu
Ana-Maria

Popescu Cristina

Dărău Alexandru

Simina Lavinia

Ilieș Cristina
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Administrația orașului înseamnă: Primar și Consiliu Local!
Cu privire la activitatea Consiliului Local, s-a
dovedit că există situații diferite, unele pozitive, altele negative, în funcție de componența
Consiliului Local și de modul de comportament
și gândire a consilierilor. Iată, vă prezentăm
aceste situații:
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Care este situația acolo unde Consiliul Local este
alături de primar și îl sprijină?

Acolo unde Consiliul Local luptă alături de Primar pentru rezolvarea
problemelor localităţii apar şi rezultatele: investiţiile locale se văd
cu ochiul liber, administraţia funcţionează, oamenii sunt mulţumiţi,
nu există duşmănie ci doar bună înţelegere. De ce să fie ajutat Primarul? Simplu, fiindcă el este cel care zi se zi se loveşte de toate
problemele din localitate, el este cel care aleargă în toate părţile şi
Ce se întâmplă în orașele unde Consiliul Local este
la toate instituţiile să vadă dacă poate obţine ceva folositor pentru
împotriva primarului?
orașul pe care îl administrează, ştie cel mai bine ce trebuie făcut ca
După cum probabil cunoașteți, din punct de vedere al administraţiei în orașul lui să apară rezultate pozitive în folosul tuturor. În fiecare
locale, principalele “voci” în administrarea orașului sunt Primarul şi zi apar evenimente neplăcute: şanţuri înfundate, gropi în asfalt, la
Consiliul Local. Nu de puţine ori însă au fost situaţii, chiar în Judeţul şcoală s-a defectat încălzirea, trebuie reparat acoperişul la grădiniţă,
Arad, unde în anumite localități, Consiliul Local, prin membrii săi, biserica are nevoie de ajutor, sunt oameni care reprezintă cazuri sos-a opus Primarului în realizarea
ciale - vezi ce poţi face, ai bani să
diferitelor proiecte ale acestuia.În
Pentru ca orașul Sebiș să prospere în con- poţi rezolva situaţiile astea? Nu?
ce a constat aceasta? Pur şi simplu,
rost! Caută soluţii! Asta face
tinuare, primarul Feieș are nevoie de un Fă
membri ai Consiliului Local s-au
Primarul zi de zi! Ca atare, el ştie
constituit în gupări care obținând
Consiliu Local care să-l sprijine în activita- cel mai bine de ce are nevoie coastfel majoritatea voturilor au vomunitatea locală! Și atunci? Vă
tea sa. Să nu uităm acest lucru.
tat împotriva propunerilor Primaîntrebaţi şi nu găsiţi un răspuns?
rului sub diverse forme. O prostie mai mare ca acest lucru nici că s-ar Vă răspundem noi! Primarul caută, pregăteşte şi găseşte soluţii,
putea întîmpla.Au fost cazuri unde nu s-a putut aproba bugetul anual, stabileşte un buget al localităţii după cum ştie că sunt priorităţile
unde nu s-au putut obţine finanţări pentru infrastructură, unde s-au acolo, structurează învestiţiile locale de aşa natură încât să se încadpierdut din această cauză bani importanţi care ar fi putut finanţa proi- reze în banii pe care-i are la dispoziţie! Și Consiliul Local? Consiliul
ecte pentru orașul respectiv, sau unde societăţi comerciale nu au pu- Local vine şi-l sprijină pe Primar în tot ceea ce el face, nu se opune
tut învesti, pierzându-se astfel locuri de muncă pentru localnici. Din lui, ci împreună cu el vrea să se construiască ceva bun la ei în oraș!
ce cauză s-a ajuns în astfel de situaţii? De cele mai multe ori datorită Doar aşa orașul prosperă! Doar aşa se văd şi rezultatele! Doar aşa oaunor interese meschine de partid sau de grup. De ce? Nu care cumva menii care locuiesc acolo simt că au o administraţie locală puternică
să aducă Primarul învestiţii în localitate şi astfel să fie din nou ales! şi unită, în care nu primează interesul de partid sau grup, ci interesul
Vă daţi seama ce minţi înguste trebuie să aibe asemenea oameni? local, unde aleşii au înțeles că pentru asta au primit voturi: pentru a
Câtă răutate şi prostie poate să existe în anumiţi oameni? Ce contează construi , nu pentru a dezbina!
că se pierd bani de învestiţii! Ce contează că în loc să se creeze noi loCum se prezintă relația Primar - Consiliu Local
curi de muncă, se pierd! Ce contează că şi acest soi de oameni trăiesc
în orașul Sebiș?
în aceeaşi localitate care pierde din cauza mârşăviei lor! Pentru astfel
de oameni nu contează mai nimic, pe ei nu-i interesează concetățenii
Norocul nostru este că în orașul Sebiș, majoritatea consilierilor locali
lor, sau interesul general al localităţii din care fac parte. Nu! Pe ei
au înțeles toate aceste lucruri și îl sprijină pe primarul Feieș Gheorghe
nu-i interesează decât “să moară capra vecinului”, să-i încurce pe
în tot ceea ce el face. Pentru acest lucru îi felicităm pe acei membri
alții, dacă ei nu pot, să nu facă cumva alţii ceva folositor comunităţii!
Dar în aceste cazuri, astfel de specimene nu vor să se facă nimic, prin ai Consiliului Local. Avem noroc că atunci când primarul Feieș a
acţiunile lor, vor să fie distrus tot ce-i bun! De multe ori stăm şi ne fost ales, a fost aleasă și lista consilierilor propuși de el. Datorită
întrebăm cine sunt cei ce pot încurca şi bloca aşa dezvoltarea unei acestui lucru, primarul Feieș are sprijin în Consiliul Local, proiectele
întregi localităţi? Cum judecă ei? Ce minte au? Răspunsul? Prostia, propuse de el în interesul orașului sunt votate și astfel orașul Sebiș se
meschinăria şi răutatea, de cele mai multe ori adunate într-un singur poate dezvolta. Astfel se pot demara tot timpul noi investiții în oraș.
om! Vă miraţi că pot există situaţii ca aceasta? Repet, ele există chiar
Concluzia?
în Judeţul nostru! Ce s-ar întimpla dacă ar exista aşa ceva în orașul
nostru? Adio orice învestiţie în străzi, şcoli, grădinițe, spital, canali- Dacă vrem să ne fie bine, să vedem prosperitate în orașul nostru, atunci
zare, apă, etc. Adio la orice investitor, nimeni nu ar putea construi când alegem primarul trebuie să alegem și consilierii propuși de el.
nimic! Rezultatul? Toată lumea pierde, nimeni nu câştiga! Fericiţi în Doar așa există consens și primarul Feieș poate realiza în continuare
prostie? Doar aceia care ar bloca activitatea Pimarului şi proiectele modernizarea orașului Sebiș. Consilierii locali trebuie să-l sprijine tot
timpul pe primarul Feieș!
de dezvoltare locală.

!

Investim în continuare pentru modernizarea orașului!
Și în acest an am prevăzut un program de modernizare a orașului.
Trebuie să continuăm pe aceeași linie pe care am adoptat-o și în anii
precedenți, și anume să nu pierdem niciun moment fără a mai face
câte un pas spre dezvoltarea orașului nostru. Lucrările de infrastuctură
rămân o prioritate și în acest an. Avem prevăzute lucrări de asfaltare
a străzilor din oraș care încă nu au fost modernizate. Dacă anul trecut
am reușit asfaltarea drumului Sebiș-Prunișor, în acest an vom asfalta
drumul Sebiș-Donceni și Sălăjeni. Cu privire la aceste două sate, proiectul de asfaltare totală a lor este deja întocmit, astfel încât infrastuctura
străzilor acestor două sate să fie complet asfaltate, la fel cum s-a realizat
deja în Prunișor.
În oraș, amenajarea trotuarelor va continua tot anul curent. Stradă cu
stradă, vom pava noi trotuare, atât pentru estetica orașului, cât și pentru
confortul cetățenilor. Investițiile de amenajare a clădirii principale de la
baza sportivă merg în linie dreaptă după planul prestabilit. O importanță
deosebită o acordăm în acest an și lucrărilor de la Casa de Cultură.
Doresc să văd cât mai repede finalizate aceste lucrări, astfel încât clădirea
Casei de Cultură să intre în funcțiune. Am demarat și un program amplu de renovare și reabilitare a clădirilor care adăpostesc instituții ale
orașului. Tot în acest program sunt cuprinse a fi renovate și Căminele

Culturale din localitățile aparținătoare.
Avem în vedere și întreținerea, precum
și modernizarea rețelelor de apă și canalizare. Investițiile în învățământ,
sport și cultură, rămân și ele pe ordinea de zi a acestui an. După cum
v-am demonstrat până acum, nu-mi
place să mă joc cu vorbele. Tot ceea ce
spun și fac. Programul de modernizare a orașului trebuie să
continue. Totul pentru interesul cetățenilor, astfel încât
generațiile care vor urma să
poată spune că cei dinaintea lor
și-au făcut treaba și că au un
oraș Sebiș unde să locuiască cu
plăcere.
Primar Feieș Gheorghe

SEBIȘ EXPRES
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A venit si vremea lor…

…este vorba despre elevii de la Grupul Scolar Industrial Sebis, din clasele de la profilul Servicii, specializarea Tehnician in gastronomie. In urma cu mai bine de an, am
scris un proiect pentru elevii claselor a XI-a si a XIII-a turism si alimentatie, pentru
ca am considerat sa aiba si ei sansa sa viziteze locuri cum numai in vis le pot vedea
si sa lucreze intr-un mediu de calitate, asa cum le spun mereu la orele de predare,
cand le vorbesc despre norme de calitate, standarde imprementate in U.E.
Tema proiectului este «Gusturi romanesti cu arome europene », dar pentru ca limba
proiectului este engleza si proiectul are titlul « Romanian tastes with european flavours».
Echipa de gestiune a proiectului este compusa din: directoul unitatii, prof. Barbatei
Romulus-responsabil cu monitorizarea proiectului; director adjunct Gudiu Geta -responsabil cu diseminarea ; economist Groza Lucretia Lucia -responsabil financiar;
prof. de limba engleza Demetrescu Dana- responsabil cu pregatirea lingvistica si
prof. de specialitate Crainic Marioara -responsabil de proiect.
Proiectul a fost aprobat de catre Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in
Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale si au fost selectati pentru mobilitate 16
elevi, 8 elevi majori si 8 elevi minori. Acestia isi vor desfasura stagiilor de pregatire
practica, in Granada- Spania, in perioada 8-28 mai 2012, in cadrul unor restaurante
de trei si patru stele. Pentru stagiul de pregatire practica, in perioada de mobilitate,
participantii vor avea activitati privind : igeina şi securitatea muncii, tradiţiile de
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consum din bucătăria internationala, calcularea consumurilor specifice de materiale, aplicarea sistemului HACCP în circuitul alimentelor,
Elevii selectati, beneficiaza, in cadrul pregatirii lingvistice, desfasurata in tara, de
40 de ore de studiu in limba engleaza, realizate de catre profesorii de specialitate
din scoala, prof. Hundert Roxana si prof.Pascalau Oltita. In cadrul mobilitatii, in
Spania, elevii vor participa la pregatirea lingvistica in limba spaniola si la programe
de pregatire culturala, prin vizitarea unor obiective culturale reprezentative din localitate si din zona.
Elevii vor fi insotiti pe toata perioada de mobilitate de catre profesorul responsabil
de proiect si vor fi monitorizati in prima saptamana de practica, de catre directorul
unitatii de invatamant. Participantilor la mobilitate li se vor asigura cazarea, transportul si masa gratuit, aceste cheltuieli decontandu-se din bugetului alocat proiectului.
In urma parcurgerii stagiilor de pregatire practica, a dobandirii de competente si
aptitudini, fiecarui elev i se va intocmi un certificat europass, recunoscut la nivel
european.
Diseminarea si impartasirea acestor rezultate se va face la nivel national prin site-ul
scolii, la nivel judetean la 2 licee de profil si la nivel international, prin diseminarea
la liceul partener Harruckern Janos Kozoktatasi Intezmeny din Gyula, Ungaria.
A consemnat prof. Crainic Marioara, responsabil de proiect

Voluntariat la Grupul Școlar Industrial Sebiș
Strategia Națională de Acțiune Comunitară
Activitatile de voluntariat de la Grupul Scolar Industrial
Sebis se desfasoara dupa un plan de actiune inainte stabilit conform SNAC. Precizam faptul ca SNAC functioneaza in conformitate cu prevederile Legii invatamantului nr.84/1995,in temeiul Hotararii Guvernului
nr.366/2007 si in baza Memorandumului aprobat in anul
2004 de Primul Ministru.
Implementarea Strategiei Nationale de Actiune Comunitara intra in vigoare dupa Ordinul ministrului educatiei
si cercetarii cu nr.5330/18.11.2004.
Grupul de Nivel Inalt pt.Copiii Romaniei- Children’s
High Level Group a fost fondat de Baroana Nicholson
of Winterbourne , Membra a Parlamentului Europei si a
promovat implementarea Actiunii Comunitare in Romania in luna aprilie a anului 2004. Strategia Nationala de
Actiune Comunitara este coordonata de catre Ministerul
Educatiei , Cercetarii si Inovarii.
Actiunea comunitara reprezinta o activitate voluntara
certificata in programa scolara a unitatii de invatamant.
Ea presupune crearea unei legaturi intre elevii din invatamantul preuniversitar si unii copii aflati in dificul-

tate. Acesti copii pot fi cuprinsi in Case de tip familial, in
Centre de plasament sau in Centre de zi si Scoli speciale.
SNAC promoveaza integrare sociala si dezvoltare educationala. In cadrul acestor actiuni se organizeaza activitati creative, antrenante si pline de invataminte pentru
copii sau pur si simplu prin petrecerea timpului liber impreuna cu copiii.
In primul semestru al anului scolar 2011- 2012 la Grupul
Scolar Industrial Sebis au avut loc urmatoarele activitati:
• Noiembrie – Sarbatorirea zilelor de nastere a doi copii
institutionalizati; – Vizitarea unei tamplarii – Realizarea
unor picturi pe lemn
• Decembrie – Confectionarea de cizmulite din carton si
snur colorat; – Recital de colinde si primirea lui Mos Craciun
Tot in cadrul SNAC au avut loc si actiunile de strangere
a unor legume si fructe de catre voluntari si impartirea
lor familiilor nevoiase din Sebis si din localitatile invecinate. Aceasta actiune s-a numit ,,Saptamana fructelor si legumelor donate ’’. Profesorii si elevii voluntari
au donat bani pentru organizarea diverselor activitati si
cu ocazia sarbatorilor crestine.

In acest frumos inceput de primavara am fost la cules de
brandusi si tot acum a avut loc si concursul ,,Scrisoare
prietenului meu”. In cadrul acestui concurs , elevii voluntari din clasele a X- a si a XI- a au intocmit scrisori
catre copiii institutionalizati, prin intermediul carora siau exprimat sentimentele fata de acesti copii .
Elevii voluntari au urmatoarele beneficii in urma participarii la astfel de activitati:
• vor avea sentimentul de implinire in urma intreprinderii de activitati competitive si utile
• isi imbunatatesc modul de a constientiza problemele
sociale importante
• isi indeparteaza ignoranta si darama prejudecatile sociale
• isi dezvolta calitati precum : toleranta, rabdarea si devotamentul.
Copiii institutionalizati :
• se implica si se integreaza in comunitatea lor locala
• stabilesc relatii de prietenie cu voluntarii
• isi castiga increderea in fortele proprii
• isi apreciaza mai mult propria valoare care va fi remarcata si de altii
• isi dezvolta abilitati creative si de comunicare
• nu vor incerca sentimentul de marginalizare sau excludere.
Trebuie sa remarc dragostea unor elevi voluntari care
participa cu ardoare si cu multa responsabilitate la aceste
activitati si de asemenea interesul deosebit al copiilor de
la cele doua case partenere: ,,Casa Speranta “condusa de
doamna Chisalita Rodica si ,,Casa umanitara Barnaba”
condusa de familia Hurrelbrink Daniel si Maria.
Coordonator scolar Bun Andreia Arabela

Oferta educatională pentru anul școlar 2012-2013
Liceul Teoretic Sebiș!
Scoala noastra ,de la 1 septembrie 2012 se va numi Liceul Teoretic Sebis.
Pentru anul şcolar 2012-2013 clasele de inceput de
ciclu vor fi :
- La ciclul primar sunt 2 clase pregătitoare cu un un
efectiv de max 50 de elevi, una funcţionânad în clădirea
Scolii generale şi una în clădirea Grădiniţei cu program
prelungit, precum şi doua clase I cu un efectiv de max
de 25 elevi pe clasa ;
- La ciclul gimnazial vom avea trei clase a V-a cu un
efectiv maxim de 25 elevi pe clasa;
- La nivel liceal vor exista patru clase a IX-a zi din care
- La Filiera Teoretică, Rrofil Real, Specializarea
matematică-informatică intensiv engleză o clasă cu un
efectiv de 28 elevi şi Specializarea Ştiinţe ale naturii, o
clasă cu un efectiv de 28 elevi.
- La Filiera Teoretică, Profil Uman , Specializarea Fililogie, intensiv engleza o clasă cu un efectiv de 28 elevi.
- La Filiera Tehnologică
SEBIȘ EXPRES

- profil tehnic Domeniul pregătirii de bază
Electromecanică, calificarea profesională Tehnician
Electromecanic o clasă cu un efectiv de 28 elevi si o
clasă profil economic Domeniul pregătirii de bază Economic, calificarea profesională Tehnician în activităţi
economice cu un efectiv de 28 elevi .
- Tot in anul scolar 2012-2013 vom avea o clasă de a
XII a seral, Filieră Tehnologică profil Tehnic, Domeniul pregătirii de bază
Electromecanică,
Specialitatea Tehnician electromecanic.
Am dorit acest profil de seral pentru a
putea da posibilitate
sa continue studiile
elevii care au absolvit casa a XI-a An de
Completare, nivelul
2 de calificare, speDomnul director
cializarea
ElectroBarbatei Romulus

mecanic utilaje si instalatii comerciale, electrocasnice,
precum si alţii interesaţi de absolvirea unui liceu. Se vor
face doi ani, clasa a XII a si a XIII a.
Se pot inscrie si alti absolventi ai treptei I de liceu, cu
sustinerea unor examene de diferenta. Ii asteptam pe cei
interesati sa se inscrie la secretariatul liceului .
Director, Prof. Barbatei Romulus

Doamna director adjunct
Mona Mariș
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Toată lumea răspunde chemării primarului Feieș!
Primarul Feieș a invitat mai multe persoane din oraș,
spre a socializa, a afla părerile lor cu privire la modul
de dezvoltare a orașului, înmânându-le și diplome
prin care li se recunosc contribuțiile pe care fiecare,
prin activitatea desfășurată de-alungul timpului, le-a
adus la îmbunătățirea vieții sociale, culturale, economice din Sebiș. Un gest mai mult decât frumos din
partea primarului, care vine astfel și atrage atenția că
fiecare dintre noi, într-o măsură mai mare sau mai
mică, ne lăsăm, prin ceea ce facem, amprenta asupra orașului. Întreaga acțiune s-a desfășurat într-o
atmosferă cordială, primarul Feieș, chiar atrăgând
atenția celor prezenți asupra faptului că ar trebui
cu toții să socializăm mai mult, să găsim momente
în care să stăm de vorbă unii cu alții, să ne împrietenim, lăsând pentru câteva clipe grijile cotindiene
la o parte. Investitori, medici, profesori, personalități
ale orașului, au venit la chemarea primarului Feieș,
putând petrece astfel, într-un cadru informal, câteva
momente împreună și primind din partea primarului
diplomele de recunoaștere a meritelor cetățenești.

Sala a fost plină

Primarul Feieș Gheorghe înmânând diplomele

Situația înscrierilor în Clasa Pregătitoare și Clasa I
La Grupul Școlar Industrial Sebiș, înscrierea copiilor în clasa pregătitoare și clasa I, s-a făcut conform
metodologiei privind cuprinderea copiilor în clasa
pregătitoare și clasa I și a calendarului de înscriere în
aceste clase.
În prima etapă de înscriere, adică în perioada 05 martie
2012-16 martie 2012, au fost înscriși un număr total
de 82 copii, din care 38 copii pentru clasa pregătitoare
și 44 copii pentru clasa I, ceea ce reprezintă un procent de 85% din numărul de copii recenzați, aceștia
având domiciliul în localitatea Sebiș și in localitățile
aparținătoare orașului Sebiș.
În a doua etapă de înscriere, adică perioada 20 martie
2012 – 27 martie 2012, au mai fost înscriși 6 copii, din
SEBIȘ EXPRES

care 2 copii pentru clasa pregătitoare și 4 copii pentru
clasa I, cu domiciliul în alte localități, dar care au solicitat înscrierea la unitatea noastră școlară.
La sfârșitul celei de a doua etape, avem înscriși 88 copii, ceea ce reprezintă un procent de 92% din numărul
de copii recenzați.
Având în vedere că urmează etapa a III-a, în perioada
23 aprilie 2012 – 25 aprilie 2012, cât și etapa a IV-a,
în perioada 2 mai 2012 – 9 mai 2012, sperăm ca procentul celor înscriși să se apropie de 100%.
Planul de școlarizare elaborat de conducerea Grupului Școlar Industrial Sebiș, este de 2 clase pregătitoare
(50 locuri) și 2 clase I (50 locuri), deci rezultă că estimarea planului de școlarizare corespunde cu realitatea

înscrierilor.
Înscrierea copiilor s-a făcut în baza unui orar prelungit, pentru a da posibilitatea părinților care lucrează
să poată veni și după programul normal de lucru (816) pentru înscrierea copiilor, iar pentru operativitate,
în situația în care erau prezenți mai mulți părinți, înscrierea s-a făcut atât de secreatara școlii Lupșa Mioara, cât și de informaticianul școlii Butcovan Cristian.
Nu s-au semnalat nemulțumiri din partea părinților,
chiar dacă în prima zi de înscriere au apărut mici
probleme datorită faptului că legătura cu server-ul
ministerului nu a fost posibilă în prima parte a zilei,
aceștia chiar având o bună înțelegere până la remedierea situației.
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De vorbă cu domnul consilier local Toma Teodor!
Spuneți-ne, vă rugăm,
de cât timp sunteți
consilier local?
Sunt consilier din anul
2000, deci pot spune
că sunt familiarizat
cu toate problemele
orașului. De atunci
și până acum, orașul
Sebiș s-a schimbat tot
timpul, mergând în
permanență pe o linie
de progres.
Cum sunt relațiile în
Domnul consilier Toma Teodor
Consiliul Local? Tensionate sau amiabile?
În Consiliul Local
sunt relații bune. Nu
există tensiuni între
consilieri. Acest lucru
se datorează în special
faptului că toți consilierii îl sprijină pe primarul Feieș. Chiar și cei din opoziție. La noi, practic această opoziție nu există. Toată
lumea este alături de primarul Feieș, findcă toate proiectele acestuia sunt doar în
interesul orașului Sebiș și datorită acestor proiecte ale primarului, orașul s-a dezvoltat în toți acești ani. De aceea, inclusiv cei care se declară în opoziție au trebuit să
fie de acord cu propunerile primarului. Chiar dacă ei trebuie să zică, la vedere, adică
oamenilor, pentru a da bine în fața partidelor din care fac parte, că nu sunt de acord
cu primarul, în realitate toți recunosc meritele primarului Feieș și sunt de acord cu
strategia de dezvoltare a orașului inițiată de primar. Ca atare, pot spune că în cadrul
Consiliului Local toată lumea a conștientizat faptul că modul de a gândi dezvoltarea

Să mergem în continuare alături
de primarul Feieș și echipa lui.
Orașul Sebiș va avea numai de
câștigat!

!

Deviza noastră trebuie să fie ”Unitate și
Continuitate alături de primarul Feieș
pentru prosperitatea orașului. Primarul
Feieș a luptat tot timpul pentru interesul
orașului Sebiș. A demonstrat că este alături
de noi. Și noi trebuie să demonstrăm că
suntem alături de el.”

orașului de către primarul Feieș este cel corect și viabil.
Puteți spune, așadar, că primarul Feieș este susținut de toată lumea?
Cu siguranță da! Datorită lui orașul Sebiș a prosperat an de an. Datorită lui s-au
obținut finanțări externe care au venit în completare la bugetul local, reușinduse realizarea unei multitudini de investiții în oraș. Datorită lui putem vorbi astăzi
de un oraș Sebiș cu o infrastructură pusă la punct, canalizare, apă curentă, școli
bine întreținute, câte și mai câte. S-au făcut investiții inclusiv în toate localitățile
aparținătoare orașului.
Putem spune că primarul Feieiș a gândit dezvoltarea orașului pe toate planurile,
neabătându-se niciodată de când este primar de la principiul ”Trebuie să muncim
în permanență pentru interesul orașului. Oamenii de aceea ne-au ales și nu trebuie
niciodată să-i dezamăgim”. Având un astfel de primar, mi se pare normal ca toată
lumea să-l susțină și să-l sprijine în activitatea sa. Doar ajutându-l pe primarul Feieș
în realizarea obiectivelor sale, orașul Sebiș poate prospera.
Eu voi fi alături de primar tot timpul. Deviza noastră trebuie să fie ”Unitate și Continuitate alături de primarul Feieș pentru prosperitatea orașului. Primarul Feieș a
luptat tot timpul pentru interesul orașului Sebiș. A demonstrat că este alături de noi.
Și noi trebuie să demonstrăm că suntem alături de el.”
Un mesaj de Paște...
Să mergem în continuare alături de primarul Feieș și echipa lui. Orașul Sebiș va avea
numai de câștigat!
Urez tuturor cetățenilor orașului Sebiș, multă sănătate și Sărbători Pascale fericite.

Clădirile principalelor instituții
În Sebiș se lucrează la foc continuu!
din oraș intră în renovare!
fost inițiat un amplu program de reabilitare a principalelor clădiri care
Parcarea și aleile biserici ortodoxe Aadăpostesc
instituții ale orașului. Au început lucrările de renovare la clădirea în
care se află jandarmeria. Aici se muncește de zor, urmând imediat să se înceapă
lucările de renovare la clădirea muzeului și la clădirea bibliotecii. Primarul
din Sebiș sunt aproape finalizate! șiFeieiș
este hotărât ca toate clădirile importante ale orașului să facă parte din acest

Lucrările demarate la începutul lunii pentru amenajarea prin pavare a parcării bisericii
program de renovare.
ortodoxe, precum și amenajării aleilor de acces la aceasta, sunt pe ultima sută de metri.
Primarul Feieș a sprijinit în permanență bisericile din oraș. Pe această linie se înscriu și
aceste lucrări de pavare, spațiul din jurul bisericii fiind acum amenajat cu pavele, care
crează și o estetică deosebită zonei.

Perimetrul din jurul bisericii
a fost refăcut în totalitate

Clădirea Jandarmeriei a intrat în renovare

Nu trece luna fără o stradă asfaltată!

Dacă vremea permite, lucrările de asfaltare se desfășoară continu. Aceasta pare
a fi o deviză a primarului Feieș. Facem această afirmație, văzând rapiditatea cu
care se trece de la o asfaltare la alta. Luna trecută s-au realizat lucrări de asfaltare în centru. Vi le-am arătat și vouă în ziar. Luna aceasta ne-am trezit că se
mai asfaltează încă o stradă. Lucrările au fost supravegheate în permanență de
către viceprimarul Radu Demetrescu, anume pentru a se respecta termenele de
Un alt program al primarului Feieș de modernizare a orașului. Constă în renovarea tu- finalizare prestabilite, precum și calitatea solicitată. Vă arătăm și vouă imagini
turor Căminelor Culturale din localitățile aparținătoare orașului. La Căminul Cultural din de la aceste noi lucrări. Ce să mai spunem? Doar atât: felicitări domnule primar!
Sălăjeni s-au început deja aceste lucrări. Gardul a fost revopsit complet, se vor reamenaja Să o țineți tot așa!
băncile din față, vechea tâmplărie se va schimba cu una nouă din termopan, interiorul și
exteriorul vor fi complet refăcute. Aici deja se muncește!

Încep renovările căminelor culturale!

Căminul Cultural din Sălăjeni se renovează

Noi lucrări de asfaltare în Sebiș
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