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Dezvoltarea orașului Sebiș
trebuie să continue!

Din momentul în care m-ați ales priarul orașului Sebiș, am conceput o strategie de dezvoltare a orașului pe termen scurt, mediu și
lung, în raport cu prioritățile comunității noastre locale. Am considerat astfel că proiectele de modernizare a orașului se pot împărți în
trei categorii: unele care se pot realiza într-un termen relativ scurt,
respectiv pe timpul unui an bugetar, unele care necesită până în trei
ani de implementare și unele pentru a căror realizare este necesară o perioadă mai lungă, ele fiind necesare a fi continuate
pe parcursul mai multor mandate, datorită și anvergurii
acestora. Faptul că voi, cetățenii orașului ați înțeles
acest lucru, respectiv că marile proiecte necesită timp,
a făcut ca să-mi acordați încrederea pe parcursul mai
multor mandate de primar. Rezultatul acestei decizii
a voastre a fost să avem o continuitate în administrarea orașului, posibilitatea stabilirii unei strategii
de dezvoltare coerente, și ca atare, de la mandat
la mandat am putut continua marile lucrări reprezentative pentru oraș. Să nu credeți că am uitat
Domnul primar Feieș Gheorghe
vreodată pentru ce m-ați ales primar al vostru:
să continui în permanență modernizarea orașului.
Consider că nu m-am schimbat niciodată și că m-am ridicat la așteptările voastre. Împărțind corect resursele financiare ale orașului, stabilind prioritățile de așa natură încât să acopere toate sectoarele de interes
ale orașului, am continuat linia de dezvoltare pe care ne-am propus-o pentru orașul Sebiș. Dacă am reușit
sau nu voi sunteți cei care decideți. Voi sunteți cei care hotărâți dacă mi-am făcut sau nu datoria ca și
primar. Voi sunteți cei care m-ați sprijinit tot timpul până acum, ați fost alături de mine și la bine și la
greu, și tot voi sunteți cei care hotărâți dacă merit în continuare sprijinul vostru pentru a vă fi primar și în
următorii patru ani. Ce trebuie să știți este că voi continua să lupt și pe viitor pentru ca orașul nostru să
prospere și să evolueze într-un sens pozitiv. Doresc să continui proiectele pe care le-am început, să le văd
finalizate și să văd un oraș Sebiș cât mai înfloritor. Pentru aceasta doresc să vă anunț pe toți că voi candida
la funcția de primar sub sigla MC-L (Mișcarea Creștin Liberală). Dacă considerați că mi-am făcut bine
treaba ca și primar, până acum, și dacă doriți să mă realegeți ca și primar al vostru, trebuie să știți acest
lucru, respectiv, faptul că sigla MC-L este cea sub care candidez. Un lucru foarte important pe care țin să-l
precizez este că, am nevoie în mandatul meu și de un Consiliu Local care să mă susțină în munca mea de
modernizare a orașului. Consilierii locali pe care îi propun și în care am încredere sunt tot pe lista MC-L.
Unitatea la nivelul orașului este foarte importantă și consider că pentru a avea eficiență, strategia propusă
de mine pentru dezvoltare trebuie să fie susținută în Consiliul Local.
Vă mulțumesc pentru sprijinul pe care mi l-ați acordat tot timpul. Atât eu cât și consilierii locali propuși
de mine vom încerca să nu vă dezamăgim niciodată!
Al vostru primar, Feieș Gheorghe

!
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Drumul de ce
Sebiș care nu sunt asfaltate la
ora actuală, de asfaltare a tuturor străzilor din Sălăjeni și
Donceni, precum și de asfaltare a drumului de centură a
orașului. Iată că primarul nostru Feieș Gheorghe ne arată
încă o dată că își îndeplinește
datoria de primar, către noi
cetățenii orașului. Nu degeaba am hotărât că el trebuie să
ne fie primar și să ne reprezinte interesele. Alegerea lui
Domnul primar Feieș Gheorghe a semnat
documentația de începere a noilor asfaltări din Sebiș ca și primar a fost o decizie
înțeleaptă. Prin tot ceea ce face
demonstrează că merită încrederea noastră. Acum cu semnarea acestei documentații, vor începe lucrările de asfaltare prin care va fi asfaltat complet atât orașul cât și toate localitățile aparținătoare.
Programul propus de primarul Feieș pentru modernizarea infrastructurii continuă. Și acest lucru este
astăzi posibil datorită muncii primarului cât și datorită faptului că noi am avut în permanență încredere
în el și am decis de fiecare dată să continuăm cu primarul Feieș la cârma orașului. Felicitări domnule
primar, meritați din plin să ne reprezentați!
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Orașul este pregătit de vară!

Ca și în fiecare an, modul în care arată orașul este impecabil. Avem un Centru Civic cu adevărat impresionant. Până să
ajungem însă ca astăzi, să ne bucurăm de asemenea priveliști
în orașul nostru, a fost cale lugă. Multă muncă, întinsă pe mai
mulți ani. Rezultatul este însă impresionant. Avem un oraș
frumos amenajat, putându-ne mândri cu asta în fața tuturor.

... continuare în pagina 8

ÎNCEPE FESTIVALUL DE MUZICĂ
DIN SEBIȘ - a XIV-a EDIȚIE

În 1, 2 și 3 iunie, va avea loc la Sebiș, a XIV-a ediție a Festivalului de Muzică.
Sunteți invitați cu toții. Și această ediție va fi una grandioasă. Va fi seara de folclor, unde pe scenă vor urca nume grele
printre ele amintindu-l doar pe Dumitru Fărcaș! Nu va lipsi
nici muzica ușoară. Iată câteva nume care vor cânta la Festival: Andra, Pepe, Direcția 5, dar și mulți alții. Festivalul se
va organiza în centru orașului, ca de fiecare dată. Focurile de
artificii vor străluci noaptea pe cerul orașului!
Vor fi trei zile de muzică, dans și voie bună!
Totul pentru voi, cetățenii orașului!
Veniți și simțiți-vă bine.
Vă așteptăm pe toți cu drag!

Orașul Sebiș a fost numit Cetatea Culturală a
județului!

La începutul lunii iunie, mai precis în cadrul Festivalului
organizat în orașul nostru, primarului Feieș i se va înmâna
care certifică faptul că orașul Sebiș devine Cetatea Culturală
a județului în acest an! Ce înseamnă aceasta pentru oraș? Înseamnă că vom primi finanțări pentru organizarea unei multitudini de evenimente culturale la Sebiș. Din nou, primarul
Feieș reușește să faducă Sebișul în prim-plan.
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Grădinița cu program prelungit din Sebiș
G rup a M are Preg ătito are

Situata la umbra batranilor castani, pe straduta ingusta
ce duce spre centrul orasului, Gradinita PP pare o casa
din povesti care isi asteapta tacuta eroii in fiecare dimineata.Trecatorul grabit nici nu banuieste ce zumzet
de bucurie si viata clocoteste dincolo de zidurile ei batrane.Odata ce ii treci pragul insa , pasesti pe taramul
dulce al copilariei si nu-ti mai vine sa pleci.
Cladirea gradinitei are un istoric bogat ea gazduind din anul 1925 Scoala primara cu VII clase din
Sebișs iar mai tarziu ,din anul 1959, Şcoala medie din
Sebișs,prima institutie de acest fel de pe cursul mijlociu
al Criului Alb.Abia din anul 1970 cladirea este destinata invatamantului precolar,gradiniţă cu program prelungit (trei grupe de copii) păstrându-se în acest format
pâna astăzi.Neavănd personalitate juridica ,Gradiniţa
PP,apartine de Grupul Şcolar Industrial Sebiș.
Desi a fost renovata partial in anul 2006, cladirea inca
isi mai păstrează farmecul amintindu-ne de vechea
scoală cu săli mari si luminoase,ferestre din lemn inalte si arcuite sub forma de boltă. Vechiul si noul se
impletesc surprinzator aici caci printr-un bun management unitatea a fost dotata cu mobilier nou, grupuri
sanitare si bucatarie moderna. De asemenea locatia are
asigurate servicii curente de telefonie si internet.
Gradinita PP Sebiș ofera posibilitatea formarii si instruirii copiilor intre 3-6 ani la nivelul unorcerinte de
maxima exigenta astfel incat adaptarea la scoala sa fie
un succes.
Gradiniţa noastra gazduieste doua Centre de resurse
pentru educatie a căror activitate vine in sprijinul copiilor cu vârste cuprinse intre 0-7 ani si a tuturor categoriilor de adulţi care participă la educarea, protectia
si îngrijirea lor. Asigura consiliere si indrumare pentru
educatoarele din zona Sebiș organizandu-se aici cursuri de perfectionare profesionala, Work-shopuri, activitati metodice etc. Aceste centre au fost infiintate in
urma a doua proiecte POSDRU pentru reforma educatiei timpurii la care a participat si Gradinita PP Sebiș.
Fiecare centru a fost dotat cu aparatura de ultima generatie: copiator, fax, telefon, videoproiector cu ecran,
televizor LCD, laptop, combina muzicala, DVD, camera video, mobilier.
Datorita faptului ca avem cei mai grozavi copii si
bineinteles cei mai receptivi parinti incearcam sa
armonizam actul educational cu cerintele si nevoile
acestora,sa ridicam standardul gradinitei la nivelul
unui invatamant european de calitate.
In cadrul unitatii se organizează cursuri de educatie
parentala ,,Educaţi aşa!” destinat părinţilor de copii
între 3 şi 12 ani care întâmpină probleme în educarea
copilului. Şi probleme întâmpinăm şi am întâmpinat
toţi. Aceste cursuri sunt tinute de educatoarele din unitate care au fost pregatite in acest sens ca instructori de
parinti. Pe parcursul celor cinci şedinţe, se abordeaza
teme precum: acordarea unei mai mari atenţii copilului, mai puţine pedepse, aprecierea, stabilirea limitelor, tăria de a spune NU în faţa copilului, ignorarea,
izolarea şi pedepsirea. Impactul acestui curs este unul
extrem de pozitiv, părinţii fiind foarte receptivi. Toate
cursurile sunt interactive, părinţii având posibilitatea
de a povesti şi de a învăţa din experienţa celorlalţi.
Pe langa aceste cursuri parintii sunt invitati de multe
ori sa se joace alaturi de copiii lor chiar in gradinita.
A luat nastere astfel seria de Work- shopuri ,,Pauza de
joaca,, in care parintii isi lasa putin grijile deoparte
si se reintorc la varsta copilariei alaturi de micutii lor.
Astfel timp de doua ore gradinita se transforma intr-un
taram magic al bucuriei: au loc jocuri de miscare, activitati artistico-plastice, cantece si dans.
Avem in desfăurare parteneriate cu diverse instituţii :
Şcoala cu clasele I-IV Sebiș, Gradiniţa Samariteanu
Sebiș, Gradiniţa PP Ineu, Grădiniţele din zona Brad,
Unitatea de Pompieri Sebiș, Biserica Ortodoxa Sebiş,
Biblioteca, Ocolul Silvic Sebiş, Cabinetul Stomatologic, Primaria orașului Sebiș
Am participat la diferite concursuri si i simpozioane
nationale si internationale:
• Concursul Internaţional „CU EUROPA… LA
JOACĂ” EURO PREŞCOLARUL.
• Concurs Naţional „Toamnă mândră darnică” ediţia a
II-a, Sântana, lucul I, II, III.

... continuare în pagina 3
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Grupa Mare Pregătitoare alături de doamnele profesoare
Turnea Irina și Irimia Elena

Brola Șerban

Creț Liza

Babuța Dalia

Rus Luiza

Șulț Anda

Ignat Maria

Lazăr Andreea

Mărcuț Carina

Dragoș Alexandra

Tomuța Mălina

Roșu Eloise

Oprea Sidonia

Horbaniuc Abel

Bardan Ioan

Pirtea Lucas

Petruse Cristian

Iuga Laurențiu

Albu Ianis

Turnea Mara
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Grădinița cu program prelungit din Sebiș
... continuare din pagina 2
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• Concurs Naţional „O, ce veste minunată!” ediţia I,
Sântana, Menţiune.
• Concurs Naţional „Toamna, anotimpul roadelor
bogate”, ediţia a II-a, Măneşti-Prahova, diplomă de
excelenţă.
• Concurs International ,,Natura din sufletul meu,,
,locul I
• Concurs Naţional „Roata anotimpurilor”, ediţia I,
Şcoala Vad, jud. Neamţ, premiul II, menţiune.
• Concurs Naţional „Fantezii de iarnă”, etapa a II –a,
Şcoala Vad, jud. Neamţ, premiul I, II, menţiune.
• Concursul Internaţional de arte vizuale, „Gând de
iarnă”, Şcoala Vad, jud. Neamţ, premiul III, menţiune.
• Simpozion International ,,Portrete de dascali,, Şcoala
Almas jud. Arad
• Concursul Internaţional de arte vizuale, etapa III
„Gând de primăvară”.
• Proiect international de ecologie ENO .
• Proiect educativ –umanitar ,,Daruind vei dobandi,,.
In aceasta toamna clopotelul va suna pentru copiii care
vor trece pragul spre scoala. Cu acest prilej, inainte de
vacanta mare va avea loc in curtea untatii petrecerea
,,Adio gradinita,, la care vor participa copiii si parintii.
Va fi cantec,dans si voie buna.
Anul scolar viitor Gradinita isi va deschide din nou
portile pentru micutii bobocei de grupa mica.
Profesor învățământ preșcolar,
Turnea Irina
FRUMOASĂ VÂRSTĂ E COPILĂRIA
O, copilărie, dulce nectar din floarea vârstelor…
Leagănul razei de soare ti-a dăruit visul, roua din
pajiștea verde ți-a alinat setea; steaua de la Miază Noapte ți-a vegheat drumul, iar cireșele coapte ți-au dăruit
acel zâmbet jucăuș…
Încă din perioada de debut a vieţii, fiinţa umană
evoluează, creşte, se dezvoltă şi se maturizează sub
influenţa unor condiţii de natură biologică, psihologică
şi socială.
Specific preşcolarului este faptul că dezvoltarea psihică
este un proces continuu de transformări cantitative şi
calitative în care este implicat întregul palier al proceselor funcţiilor şi caracteristicilor ce definesc structurile psiho-comportamentale tot mai diferenţiate şi adaptate la situaţia concretă. În felul acesta se formează
identitatea proprie şi definitorie ce denotă o anumită
dimensiune a valorificării experienţelor acumulate şi
a potenţialului de care dispune copilul. Astfel pe lângă
aspectele biologice şi psihologice , se dezvoltă şi cele
sociale în care este antrenată atât latura internă cât şi
cea externă.
Grădiniţa şi familia sunt cele care oferă situaţii concrete în care trăieşte copilul, modele de învăţare şi
comportamentale, forme de acţiune, de comunicare,
de manifestare.
Procesul educativ din grădiniţă constituie o latură
importantă prin intermediul căruia se acţionează în
mod conştient şi dirijat asupra copilului pentru a se
putea valorifica potenţialul de care dispune şi pentru a
stimula formarea noilor achiziţii.
Din punct de vedere psiho-social,educaţia copilului
preşcolar joacă un rol foarte important pentru formarea însuşirilor psihice ale personalităţii şi elaborarea de
comportamente integrativ-adaptative.
În grădiniţă, influenţele educative sunt mai intense atât
din punct de vedere al receptării lor de către copii cât
şi perspectiva efectelor acestora.
Activităţile ocupaţionale, la început cele ludice, apoi
cele de învăţare şi de muncă, de influenţare socioculturală, concretizate în asimilări şi interiorizări,
imprimă conţinutul vieţii psihice şi organizează
modalităţi de raportare socială.
Toate influenţele exercitate asupra copilului contribuie
la însuşirea şi achiziţionarea de comportamente, care-i
vor permite rezolvarea problemelor şi adaptarea la
situaţii concrete de viaţă.
Copilul nu poate fi redus la ideea unui „adult în
miniatură” cu o sumedenie de defecte ce trebuie corijate ci posedă însuşiri specifice de vârstă care se vor
transforma în funcţie de mediul în care evoluează copilul.
SEBIȘ EXPRES

Grupa Mijlocie alături de doamnele profesoare
Pop Mihaela și Barbatei Maria

Groza Luisa

Sângeorzan Andrei

Babai Leila

Faur Gelu

Siminoc Mario

Zopota Victor

Galea Șerban

Brad Denis

Vărcuș Naomi

Bochian Ana Maria

Pagu Sebastian

Activităţile ocupaţionale, specifice preşcolarului nu se
reduc numai la achiziţii şi interiorizări ale factorilor
externi, ele reprezintă un tip de acţiune, de comportament. Acestea presupun o manifestare variată în raport
cu o activitate sau alta şi în acelaşi timp o perfecţionare
continuă a conduitelor copilului şi a particularităţilor
de personalitate.
Formarea conduitei şi conştiinţei civice constituie unul
din cele mai complexe procese în formarea copilului şi
implicit a adultului în devenire.
Asimilarea unor modele comportamentale se realizează
prin imitaţie şi mai apoi prin convingere, cultivând în
acelaşi timp atractivitatea pentru frumuseţea morală a
faptelor umane de conduită civică.
Materialul concret al experienţelor şi faptelor de
conduită civică oferă explicitarea faptelor şi modelelor,

Mașcaș Voicu

Lulușa Giulia

a sistemului de reguli,norme şi valori de ordin moral.
În contact cu faptele de viaţă şi de muncă ale celor din
jur, din textele literare cu care ia contact copilul, din
piesele de teatru vizionate,receptarea şi trăirea acestora
contribuie la formarea unor premise pentru o conduită
civică adecvată idealului educaţional urmărit.
Toate instituţiile, comunitatea, societatea şi adulţii trebuie să garanteze şi să asigure dezvoltarea normală a
fiecărui copil, şi în orice colţ al lumii, întrucât el este
în germen viitorul, certitudinea, progresul şi speranţa.
Nedezvoltarea, devianţa comportamentală, promiscuitatea şi suferinţa fac din ce în ce mai multe victime
printre copii, marcând destinul lor în chip nefericit.
În Noul Testament se scrie: „dacă rădăcinile sunt sfinte
atunci şi ramurile sunt”.Această parabolă ne subliniază
faptul că dacă răul coboară spre copii şi ajunge să-i

... continuare în pagina 7
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De vorbă cu doamna Consilier Local Bătrâna Adriana

!

Cum este atmosfera în Consiliul Local?
”Îl sprijin în totalitate pe primaUna constructivă sau există divergențe?
rul Feieș. Este dedicat total ideii
Sunt la al doilea mandat ca și consilier local,
de a face din Sebiș un oraș tot
și pot să vă spun că exită o atmosferă bună în
mai prosper. Iar pentru aceasta
Consiliul Local. Ori de câte ori primarul Feieș
muncește 24 de ore din 24. Are
vine cu proiecte în fața consilierilor, toate
profunde cunoștințe juridice și
aceste proiecte se discută deschis și transpareconomice, iar acest lucru se vede
ent pentru a se lua decizia corectă în vederea
din modul cum a organizat administrația
obținerii unor avantaje pentru oraș. Există
orașului.”
așadar o relație de colegialitate. Interesul
care a reușit să oprească desființarea spitaorașului a fost pus tot timpul pe primul plan
Doamna doctor
lului din Sebiș. Dacă astăzi avem încă spital
și am încercat prin acțiunile noastre să-l spriBătrâna Adriana
în Sebiș, acest lucru se datorează primarului
jinim pe primarul Feieș, pentru a putea aduce
Feieș. Și nu doar că a oprit desființarea spitanoi și noi investiții în oraș. Chiar și cei care
se declară în opoziție și-au dat seama că primarul Feieș a avut doar lului, dar a și demarat un amplu program de modernizare a acestuia.
idei constructive pentru ca orașul Sebiș să continue linia de dezvoltare Nu se poate face totul dintr-o dată, însă rând pe rând vom pune la
punct toate secțiile din spital. S-a investit deja în secția de pediatrie,
începută cu mulți ani în urmă.
cea de urgențe, s-au făcut lucrări de renovare în saloane, se lucrează
Îl sprijiniți deci pe primarul Feieș?
Bineînțeles că da. Îl sprijin în totalitate pe primarul Feieș. Este dedicat acum la utilarea laboratorului de analize și vrem să amenajăm și o
total ideii de a face din Sebiș un oraș tot mai prosper. Iar pentru aceasta secție de radiologie. Vrem să facem din spital un centru medical zonal
muncește 24 de ore din 24. Are profunde cunoștințe juridice și eco- reprezentativ.
nomice, iar acest lucru se vede din modul cum a organizat administrația Ce le doriți cetățenilor?
orașului. Ca și medic trebuie să recunosc meritele primarului Feieș, Ca și medic, sănătate și iarăși sănătate. Dacă au sănătate pot face de toate.

1 mai - Ziua Internațională a muncii a fost sărbătorită în oraș!
Ziua muncii a fost sărbătorită în oraș după vechile tradiții, în sunet
de fanfară, cu mici și bere. A fost o zi de sărbătoare, în orașul nostru, primăria organizând în centru un miniconcert de fanfară, oamenii
putând asculta fanfara din Buteni în timp ce savurau o bere rece sau
serveau un mic, după tradiția românească. Primarul Feieș Gheorghe și
Viceprimarul Radu Demetrescu au organizat totul de așa manieră încât
lumea să se simtă bine în această zi liberă. Unii au stat pe bănci și au
ascultat fanfara, alții au ieșit la promenadă, mirosul micilor se simțea
de jur împrejur. A fost o zi călduroasă, cu cer senin, excelentă de a
sărbători. Nouă ne-a plăcut ideea primarului, și după cum am observat
că și oamenii ascultau muzica fanfarei, credem că le-a plăcut și lor.

Primarul Feieș a avut grijă să nu lipsească
nimic celor prezenți

Micii au fost excelenți

Fanfara a încântat asistența

Pensionarii din Sebiș au fost bineprimiți

Toată lumea s-a simțit bine
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Din partea USL, ne vorbește
Consilierul Local Barna Gheorghe

Domnul Barna Gheorghe
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De când sunteți consilier local și cum sunt relațiile între membrii
Consiliului?
Sunt consilier din anul 2008 și reprezint PNL. În Consiliul Local relațiile
sunt bune, au existat bineînțeles și unele divergențe, dar în final interesul orașului a fost pe primplan și s-a rezolvat orice problemă. Primarul
Feieș a adus în fața Consiliului Local numai proiecte utile orașului și toate
aceste proiecte au fost discutate transparent, toți consilierii votând pentru
aprobarea lor, căci și interesul nostru este ca orașul să prospere.
Considerați că orașul Sebiș este pe o linie de dezvoltare corectă?
Da. S-a dovedit că strategia de dezvoltare a orașului este una bună. Mai
sunt încă 7-8 străzi de asfaltat, însă cu siguranță că și acestea vor fi asfaltate la fel cum s-a procedat și cu celelalte.
Ca și membru USL aveți vreun mesaj către cetățeni?
Ei sunt cei care aleg, important este ca orașul Sebiș să prospere și în continuare, la fel cum a făcut și până acum. Să aleagă pe cine cred ei că
merită să le fie primar. Ei sunt cei care decid.

„ŞCOALA ALTFEL” la SEBIŞ
Săptămâna 2-6 aprilie a fost o săptămână deosebită pentru
învăţământul românesc, deci şi pentru cel din oraşul nostru. Elevii noştri au avut ocazia să participe la activităţi care nu pot fi
desfăşurate în mod normal în timpul orelor de curs.
Elevii claselor a II-a A şi a III-a B, conduse de dascălii lor, prof.
Ionescu Florica şi prof. Bun Teodor, au participat, în parteneriat, la
activităţi deosebit de interesante şi variate:
- Să descoperim comorile cărţilor! (vizite la biblioteca şcolii, la
biblioteca orăşenească, la muzeu, lecturarea de cărţi la alegere, concursuri etc.)
- Să cunoaştem împrejurimile oraşului! ( drumeţie pe dealul
unde se găseşte turnul de apă şi de unde s-a putut observa relieful
oraşului, aşezarea acestuia; vizită la primărie, întrevedere cu primarul oraşului nostru, care le-a prezentat copiilor cele mai importante
direcţii de dezvoltare pentru urbea noastră)

Imagini de la activitățile desfășurate în cadrul
programului „Școala Altfel”

- Să trăim sănătos! (discuţii despre igiena alimentaţiei, întâlnire cu
psihologul şcolii,Zbârcea Simona - Managementul conflictelor, ecologizare pe Valea Deznei, lângă stadion)
- Tradiţii pascale (şezătoare cu cântece şi poezii de Paşti, realizarea
unor măşti specifice acestei sărbători, încondeierea ouălor cu ceară şi
„chişiţă”, vopsirea lor şi alegerea celor mai reuşite pentru expoziţie
- activitate realizată în colaborare cu solista de muzică populară,
Voichiţa Suba, cunoscătoare şi păstrătoare a acestor tradiţii, în acelaşi
timp mamă şi membră a comitetului de părinţi a clasei a II-a A )
- Concursuri sportive şi jocuri în aer liber ( alergare cu oul în
lingură, alergare în saci, diferite ştafete, jocuri etc. )
Am alăturat câteva imagini, care să oglindească momente din
activităţile ce s-au dovedit a fi gustate din plin de către copii. Au participat cu tot elanul specific vârstei lor, la organizarea şi desfăşurarea
acestor acţiuni, pe care şi-au exprimat dorinţa de a le repeta şi altă
dată.
Prof. Ionescu Florica
Prof. Bun Teodor
SEBIȘ EXPRES
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Primarul Feieș încurajează performanța!
Voi susține și încuraja, în orașul nostru,
performanța. Încă din școală, elevii trebuie să
înțeleagă, că a obține rezultate bune în domeniile în care ei activează, reprezintă un
lucru extrem de important, atât
pentru ei, cât și pentru societatea din care fac parte. Pentru a-i
stimula și a-i încuraja pe copiii
noștri să nu se mulțumească cu
puțin, ci dimpotrivă să lupte
pentru a fi tot timpul între
Domnul primar Feieș Gheorghe
primii, am decis să le acord
celor care au obținut rezultate bune șa diverse discipline, diplome de excelență. Nu contează că este
vorba de sport, matematică, fizică, sau orice altă disciplină. Important este
ca încă din școală copiii orașului Sebiș să-și dorească în permanență să fie
primii. Asta ne dorim noi pentru ei: să-i vedem tot timpul în frunte! Le transmit elevilor școlilor noastre doar atât: Să fie tot timpul pe podium în viață,
indiferent de meseria pe care și-o aleg!
Primar Feieș Gheorghe

COMUNICAT DE PRESĂ

București, 12 aprilie 2012
Promoție BRD la creditele de nevoi personale în lei, cu DAE ”all inclusive”
de 12,15%
BRD desfășoară în perioada 9 aprilie – 30 iunie 2012 o promoție la creditele
de nevoi personale în lei, în cadrul căreia clienții vor beneficia de una dintre
cele mai atractive dobânzi ale momentului și nu vor plăti comisioanele de
analiză a dosarului de credit și de rambursare anticipată.
Dobânda Anuală Efectivă ”all inclusive” (costul total al creditului, care
încorporează dobânda nominală și toatecelelalte costuri legate de finanțare)
propusă de BRD în cadrul promoției sale de primăvară este de 12,15%*. ”Și
în această primăvară venim în întâmpinarea clienților noștri cu o surpriză
plăcută. Dorim să le rămânem aproape, să fim prima opțiune a celor care
vor un credit și, în acest context, continuăm să comunicăm transparent, cu
ajutorul Dobânzii Anuale Efective în prim plan, ajutându-i astfel pe clienții
noștri să se orienteze ușor și să aibă confortul unei decizii corecte”, spune
Gheorghe Marinel, Directorul General adjunct al BRD, coordonatorul
activităților comerciale, de marketing și al rețelei BRD.
Clientul are posibilitatea alegerii formulei de creditare pe care o dorește.
Opțiunile pornesc de la perioada de creditare (maxim 5 ani), cuantumul
(până la maximum 65.000 lei) sau modalitatea de rambursare (în rate constante sau descrescătoare). Clientul poate solicita o perioadă de grație la
capital de până la 6 luni. La acordarea creditului sunt luate în calcul orice fel
de venituri – de la salarii, pensii, venituri din activități independente, până la
dividende, venituri din chirii sau rente viagere; nu se solicită garanți și nici o
altă garanție suplimentară.
BRD își așteaptă clienții în toate cele peste 940 de unități din rețeaua băncii
și pe www.brd.ro, consilierea și preacceptarea fiind posibile inclusiv la
TelVerde 0800 803 803.
* De exemplu, pentru un credit de 25.000 lei pe 5 ani, clientul plătește o rată
lunară de numai 603 lei (această valoare include comisionul de administrare
lunară de 0,4% și asigurarea de viață de 0,102%, aplicate la soldul creditului). Dobânda nominală este fixă, 5,5% pe an. Valoarea totală datorată la
sfârșitul perioadei de creditare: 32.651 lei.
BRD-Groupe Societe Generale este cea de-a doua bancă din România după
totalul activelor și are cea de-a doua capitalizare bursieră la BVB. BRD face
parte din Grupul Societe Generale, unul dintre cele mai mari grupuri de servicii financiare din zona euro. Grupul are 157.000 de angajați în 85 de țări și
33 de milioane de clienți în întreaga lume, în trei linii principale de activitate:
- Retail banking în Franța
- Retail banking internațional
- Corporate & Investment Banking

Adresați-vă la BRD Agenția Sebiș. Persoană de contact:
Dronca Nicolae, telefon: 0374/205867 sau 0744/775578.
SEBIȘ EXPRES

În prezența domnului director Romulus Barbatei, precum și a doamnei director adjunct
Gudiu Geta, domnul primar Feieș Gheorghe a înmânat diplome de excelență elevilor
școlii care au obținut rezultate notabile în diverse domenii de activitate. Prin acest gest,
primarul nostru a dorit să-i felicite pe acești elevi, transmițăndu-le astfel că performanțele
obținute de ei sunt recunoscute la nivelul orașului și trebuie ca și pe mai departe să obțină
doar rezultate bune în tot ceea ce fac. Îi felicităm pe acești elevi și le dorim ca și pe mai
departe să obțină numai rezultate bune și foarte bune în ceea ce-și propun.

Imagini de la premierea elevilor

Primarul Feieș le-a prezentat elevilor edificiile cu
iz istoric, ridicate în oraș

„Fiecare generație trebuie să pună câte o cărămidă la construcția orașului Sebiș.
Părinții voștri m-au ales pe mine primar fiindcă au avut încredere în mine și au dorit să
vadă un oraș Sebiș cât mai frumos. Ei mi-au dat votul lor de încredere, iar eu am încercat
să mă ridic la nivelul așteptărilor
lor. Aceste clădiri importante ale
orașului pe care am reușit să le ridic
de-a-lugul mai multor ani vă vor deservi atât pe voi care acum sunteți
copii, cât și pe copiii și nepoții voștri.
Pentru asta m-am zbătut să ridic
aceste edificii: pentru ca generațiile
viitoare să dispună în Sebiș de tot
ceea ce au nevoie.”
Primar Feieș Gheorghe
Astfel le-a prezentat primarul nostru
copiilor Palatul Administrativ și Casa de Cultură în construcție. Totul s-a întâmplat cu
ocazia programului „Școala Altfel”, program în cadrul căruia elevi ai școli l-au vizitat
pe primar într-o zi de muncă a acestuia.
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Grădinița cu program prelungit din Sebiș
... continuare din pagina 3
G ru pa M ic ă
infesteze, atunci şi trunchiul şi ramurile naţiunii se vor
ofili, iar copacul (poporul) va putrezi.
Ca educator, ne revine sarcina imensă a educaţiei familiei cât şi a copiilor. Nu numai cu numele ci cu fapta
şi cu vocaţia trebuie să reflectăm stăruitor, să acceptăm
libertatea de afirmare,posibilitatea de a achiziţiona comportamente adecvate şi discernământ în tot ce facem.
Este ideal să le insuflăm copiilor bucuria cunoaşterii, a
învăţării, a descoperirii şi depăşirii de sine.
Dezordinea şi insecuritatea, corupţia pătrunsă în adâncul societăţii, tensiunile şi învrăjbirea între oameni, lasă
urme adânci în sufletul copiilor.
Copiii reprezintă neprihănirea, prin urmare trebuie s-o
apărăm cu toate puterile noastre, în aşa fel încât să nu
poată pătrunde înrâuririle nefaste şi nocive care pot deveni irecuperabile.
Efectele formative ale grădiniţei sporesc dacă educatoarea sprijină cu competenţă procesul socializării
copilului prin felul în care organizează şi conduce
activităţile, cum contribuie la închegarea grupei şi la realizarea primului contact pozitiv al copilului cu mediul.
La trei ani, odată cu ieşirea din mediul familial pe care
copilul îl cunoaşte foarte bine şi acceptarea unui cadru
nou poate fi o încercare deosebită. Comportamentele
copiilor sunt diferite în funcţie de climatul familial care
dacă este supraprotectiv îngreunează adaptarea copilului la viaţa de colectivitate; la fel se întâmplă şi cu copilul unic sau cei foarte răsfăţaţi.
Sistemul relaţiilor care se încheagă în spaţiul grădiniţei,
îl fac pe copil să dobândească încredere în sine pentru că
se simte confirmat în tot ce face,se măsoară cu cei ca el
„copilul găseşte o lume pe măsura lui, înconjurat de cei
de o seamă cu el, se simte totdeauna liber şi mai puternic
în faţa adultului”(R. Vincent).
Un factor deosebit în socializarea copilului îl constituie echilibrul care trebuie să caracterizeze activităţile
frontale, între libertatea de manifestare şi necesitatea
subordonării regulilor stabilite.
Preşcolaritatea este acea etapă de viaţă în care libertatea trebuie pe deplin trăită pentru ca viitorul adult să
se simtă liber şi să fie capabil să şi-o cucerească prin
propriile forţe.
“Viaţa e alcătuită din obişnuinţe; până şi cinstea
nu e decât o obişnuinţă; din momentul însă în care
obişnuinţele nu se schimbă, viaţa devine un infern, iar
noi nişte diavoli dezlănţuiţi, fără respect nici faţă de noi,
nici faţă de ceilalţi.”
Profesor pentru învățământul preșcolar:
Jurca Daniela, Pop Mihaela

Grupa Mică alături de doamna profesoară
Jurcă Daniela

Dronca Evelina

Velicu Patric

Onețiu Carla

Martilș Paul

Valea Natalia

Hossu Maria

MANIFESTARE PASCALĂ A
COPIILOR DIN SEBIȘ

Sărbătoarea Sfintelor Paști a prilejuit credincioșilor
parohiei Sebiș I din cadrul Arhiepiscopiei Aradului un
moment deosebit de plăcut și emoționant, desfășurat în
biserica parohială. După încheierea Sfintei Liturghii,
copiii de la Gradinița cu Program Prelungit din localitate, sub îndrumarea cadrelor didactice, au oferit celor
prezenți un program de cântece și poezii cu tematică
pascală, pentru care s-au pregătit cu multă perseverență.
Aceiași copii, îndrumați cu multă răbdare și dragoste de
doamnele educatoare, au organizat o foarte apreciată
expoziție de obiecte decorative specifice sărbătorii
Paștilor, confecționate chiar de mânuțele lor.v Această
actiune a făcut parte din proiectul educativ
umanitar ,,Dăruind vei dobândi”, inițiat de
Grădinița PP Sebiș prin educatoarea Irina
Turnea, în parteneriat cu Parohia Ortodoxă
Sebiș I, preot paroh Beni Ioja.
Lucrările ,,micilor artiști,, s-au bucurat
de o deosebită apreciere din partea celor prezenti. Aceștia au primit fiecare din
partea copiilor câte un mic obiect din
expoziție. Efortul și generozitatea celor
mici au copleșit și impresionat întreaga
asistență. A fost rândul să răsplătească momentul de aleasă dăruire duhovnicească al
celor mici. Prin bunăvoința credincioșilor,
acestora li s-a donat suma de 1000 lei. Astfel s-a îndeplinit și misiunea proiectului:
25 de copii defavorizați din parohie au fost
SEBIȘ EXPRES

Cev Alexandra

Mărcuț Robert

beneficiarii acestei donații, simțind astfel, în mod practic, bucuria praznicului Învierii Domnului.
Iată că și copiii pot realiza lucruri impresionante, acest
proiect reușind să-i responsabilizeze, încurajându-i să se
implice voluntar, alături de părinții lor, de cadrele didac-

Cândea Alexandru

Horbaniuc Vlăduț

tice și în alte proiecte umanitare în sânul comunității din
care fac parte, prin dezvoltarea unui parteneriat complex
și de durată Școală-Biserică-Familie.
Prof. înv. prescolar Irina Turnea

Copiii de la Grădiniță au mers la Biserică
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Orașul este pregătit de vară!

... continuare din pagina 1

Verde peste tot, în clipocitul apelor fântânilor arteziene. Lucrările
însă de amenajare și pregătire a spațiilor verzi din centru s-au
desfășurat și în cursul săptămânii trecute. Nu a fost uitat niciun detaliu, spre bucuria ochiului fiecărui trecător. S-au plantat o mulțime
de flori, s-au tuns pomii, iar statuia monument, din centru a fost
renovată. S-au plantat o mulțime de flori, iar arbuștii tuia au fost
scoși și așezați frumos în fața Primăriei. Viceprimarul Radu Demetrescu s-a îngrijit ca toate spațiile verzi să arate fără cusur. S-a muncit, nu glumă, pentru ca totul să fie pregătit pentru a avea atmosfera
necesară uni adevărat centru civic. Îi felicităm pe toți cei implicați.

Viceprimarul Radu Demetrescu supraveghează lucrările de amenajare a
spațiului verde

Primarul Feieș este hotărât! Casa de Cultură trebuie terminată cât mai repede!
Lucrările la Casa de Cultură a orașului
continuă fără nici o zi de răgaz. Primarul Feieș a alocat fondurile necesare și
se muncește continuu pentru ca și acest
important edificiu al orașului să poată fi
dat în folosință cât mai curând. Primarul
nostru dorește cât mai repede să avem
în oraș o activitate culturală intensă.
Așa cum se investește în sport, se va investi și în cultură. Vom avea spectacole,
zile de teatru, se va finanța promovarea

tradițiilor și obiceiurilor populare ale
orașului, vom avea ansamblu popular
reprezentativ, va funcționa inclusiv un
cinematograf cu proiecție 3D. Orașul
Sebiș trebuie să devină un important
centru cultural! Este dorința primarului
Feieș, ca orașul nostru să beneficieze
de o activitate culturală intensă. Pentru
aceasta, finalizarea lucrărilor de amenajare a Casei de Cultură sunt de primă
prioritate.

La Casa de Cultură se lucrează

Programul de asfaltare a străzilor din oraș este în derulare!

Nu trece luna fără noi străzi asfaltate

Consilierul Local Șchiop Iustin

ne răspunde la întrebări!

Aveți o vastă experiență
ca și consilier local. Cum
vedeți relațiile Consiliu
Local – Primar?
Într-adevăr, sunt la al patrulea mandat ca și consilier local și pot să spun că
sunt familiarizat cu ceea ce
înseamnă activitatea Consiliului Local cât și importanța
realizării unei unități între
Primar și Consiliul Local.
Pentru ca administrarea
Domnul Șchiop Iustin
orașului să funcționeze și
să se poată derula investiții
majore în oraș, este obligatoriu ca primarul să fie susținut de consilierii locali. De
aceea, ori de câte ori se alege primarul, trebuie obligatoriu aleși și consilierii locali
pe care primarul îi propune. La noi în oraș nu au existat diferende între consilieri
și primar deoarece, primarul Feieș a avut doar proiecte constructive pentru oraș, iar
noi, consilierii l-am susținut în toate demersurile sale. Nici nu aveam cum să facem
altfel, când tot ceea ce primarul Feieș a gândit pentru oraș a fost doar în interesul
cetățenilor din Sebiș.
Considerați așadar, că primarul Feieș a gândit bine strategia de dezvoltare a
orașului?
Eu susțin că da. Acest lucru se poate vedea la tot pasul, la realizările mari înfăptuite

!

Chiar dacă primarul Feieș a semnat documentele prin care vor începe
asfaltările de amploare, atât în oraș
cât și în celelalte localități, în oraș se
asfaltează deja porțiuni din străzile cu
probleme. Pentru primarul nostru nici
o zi nu este ratată. Se muncește la foc
continuu. Iată că și în această scurtă
perioadă s-a mai asfaltat încă o porțiune
de pe o stradă principală din oraș.

”Pentru ca administrarea
orașului să funcționeze și să se
poată derula investiții majore
în oraș, este obligatoriu ca primarul să fie susținut de consilierii locali. De aceea, părerea
mea este că, ori de câte ori se
alege primarul, trebuie obligatoriu
aleși și consilierii locali pe care primarul îi propune.”

aici, în Sebiș, de către
primarul Feieș. Cu el
primar orașul a fost
într-o
modernizare
continuă. Tot timpul a
avut noi inițiative, noi
proiecte de a aduce
finanțări pentru dezvoltarea unor obiective importante. Este motivul pentru care l-am susținut de fiecare dată și tot din
această cauză și cetățenii orașului i-au fost aproape. Toată lumea vede cât se zbate
primarul Feieș pentru a face din Sebiș un oraș tot mai modern și înfloritor. A fost foarte important și faptul că oamenii l-au ales mai multe mandate, fapt pentru care s-au
putut continua lucrările de construire a acestor clădiri impunătoare care astăzi sunt
reprezentative pentru oraș. Este meritul primarului Feieș pentru aceste realizări, iar
acest merit nu il poate contesta nimeni. De asemenea am apreciat la primar faptul că
a avut grijă să investească în toate sectoarele importante pentru comunitatea locală:
sport, învățământ, cultură. Imediat ce Casa de Cultură va fi terminată, am înțeles că
primarul intenționează să transforme orașul într-un veritabil centru cultural.
Ce recomandări faceți cetățenilor?
Să rămână în continuare o comunitate unită. Să ia atitudine, ori de câte ori cineva
înceaearcă să-i dezbine și să aibă încredere în primarul Feieș și consilierii propuși de
el. Până acum s-a dovedit că aceasta este alegerea corectă și benefică pentru oraș. Și
cu siguranță că ea este și în continuare cea mai bună soluție pentru ca orașul Sebiș
să prospere.

Elevi cu care ne mândrim: olimpici ai Școlii din Sebiș!
Continuăm să vă prezentăm și alți elevi
care au obținut rezultate bune la olimpiadele județene la diferite discipline
școlare. Este vorba de eleva Pop Larisa
din clasa a XII-a B, care a obținut
mențiune la Olimpiada Județeană de
Matematică și de elevul clasei a X-a C,
Hara Sebastian, care a obținut mențiune
la Olimpiada Județeană de Limba
Germană.

Pop Larisa

Hara Sebastian
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