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Hristos a Înviat!

Dorim tuturor celor care pe
data de 31 martie sărbătoresc
Sfintele Sărbători de Paște,
Sărbători Fericite împreună
cu familia și cei dragi!
Primar, Viceprimar,
Consiliul Local

Creștinii catolici și reformați sărbătoresc pe 31 martie Sfintele Sărbători
Pascale. Biserica Catolică și Biserica
Reformată din Sebiș se pregătesc de
această mare și sfântă sărbătoare a
creștinătății!

La Biserica Catolică

Primăria Sebiș, printre primăriile cu cea
mai bună situație financiară!

Primar
Feieș Gheorghe
- Domnule primar, Primăria din Sebiș are una din cele
mai bune situații financiare din
județ. Cum s-a reușit acest lucru?
- Într-adevăr, situația financiară a primăriei din anul acesta este una foarte bună, ceea ce
ne-a permis să rezolvăm problema datoriilor restante și ne
deschide calea pentru continuarea investițiilor importante
în oraș. Nu a fost ușor să ajungem să avem o balanță economică pozitivă, însă rodul muncii
anilor trecuți au dat roade. Respectiv, încurajarea investițiilor
private în oraș prin promovarea unei politici fiscale corecte,
a făcut ca bugetul de venituri al
orașului să crească, ceea ce ne-a
permis în permanență să putem
continua investițiile, precum și
să susținem activitățile culturale,
sportive, gospodărești, etc, din
oraș. Chiar dacă suntem orașul

cu cel mai mic număr de locuitori din județul Arad, ne putem
mândri astăzi că suntem pe primul loc la capitolul infrastructură, referindu-mă aici la procentul de străzi asfaltate, rețeaua
de apă și canalizare.
- Aveți în plan realizarea unor
obiective importante pentru
oraș și în acest an?
- An de an am continuat
investițiile la nivelul orașului. Indiferent de situația economică
globală, noi nu ne-am abătut de
la strategia de dezvoltare pe termen lung a Sebișului. Așadar și
în acest an vom continua a realiza ceea ce ne-am propus. Respectiv, vom continua lucrările
la Casa de Cultură și Biblioteca Orășenească, pentru acest an
având în plan finalizarea acestor lucrări, astfel încât anul viitor
să putem organiza la noua Casă
de Cultură o serie de evenimente pentru comunitatea locală. De
asemenea, tot în cursul acestui
an vom finaliza ultimele detalii
la Baza Sportivă, prin montarea
nocturnei, amenajarea locurilor
la tribuna oficială, amenajarea
unei noi tribune pentru spectatori, precum și rezolvarea problemei drenajului gazonului.

Investițiile în infrastructură
se află și ele între preocupările mele, și țin să anunț cetățenii
că vom construi noi trotuare în
oraș, vom asfalta o serie de străzi,
și totodată va fi construit un nou
pod peste valea Deznei, la viitorul drum de centură al orașului.
De investiții importante va beneficia și spitalul orășenesc, fiind
prevăzute o serie de lucrări de
modernizare și de dotare cu aparatură ultraperformantă.
Am prevăzut finanțare și pentru reparații capitale la sala de
sport și reamenajarea terenurilor de sport pentru elevi.
Învățământul va continua să reprezinte o prioritate, instituțiile
școlare urmând a beneficia și ele
de investiții substanțiale.
V-am prezentat câteva din planurile pentru acest an, Sebișul
urmând a-și continua dezvoltarea, bazându-ne în primul rând
pe forțele proprii.
- Așadar, încă un an de
investiții în Sebiș?
- Desigur, după cum i-am
obișnuit pe sebișeni, nici anul
acesta nu vom face rabat de
la planul de modernizare al
orașului. Continuăm așa cum
ne-am propus!
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Învierea Domnului

Atunci a alergat la Simon Petru şi la celalalt ucenic, pe care il iubea Isus şi le-a zis:
„L-au luat pe Domnul din mormânt şi nu
ştim unde l-au pus”.
„Aşadar, pentru că era ziua Pregătirii
iudeilor, iar mormântul era aproape, l-au
pus pe Isus acolo” - aşa se încheie Patima
Domnului nostru Isus Cristos, pe care o
citim in Vinerea Mare. Isus este aşezat în
mormânt şi o piatră mare este rostogolită
la intrare.
>>> pag. 2

La Biserica Reformată

Sărbătoarea Paştelui
Şi îndată perdeaua dinlăuntrul Templului
s-a rupt în două, de sus pînă jos, pămîntul s-a
cutremurat, stîncile s-au despicat, mormintele s-au deschis, şi multe trupuri ale sfinţilor,
care muriseră au înviat. Matei 27, 51-52.
Victoria asupra morţilor s-a început cu
moartea lui Isus Hristos. Mormintele s-au
deschis şi în momentul cînd şi-a dat duhul
Mîntuitorul, sfinţii au în>>> pag. 2
viat.

La Biserica Reformată
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Sărbătoarea Paştelui

Şi perdeaua dinlăuntru Templului
care a fost de atîtea ori necinstit,
s-a rupt în două de sus pînă în jos.
Cu moartea lui Hristos toţi cei care
s-au întors faţa cu Creatorul toţi
au ajuns la judecată.La facerea lumii Sfînta Scriptură aşa spune că:
Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse,
şi iată că erau foarte bune !.Mois. 1,
31. Grădina Eden a devenit un loc,
de unde nu lipseşte nimic. Dragostea şi bunătatea Dumnezeului,
cu darurile Lui, a fost distrus de
om. N-a mai rămas reîntoarcere la
Eden, acesta a rămas doar amintire. Şi pămîntul care numai spini şi
pălămidă îţi dă, deşi cu multă trudă scoţi hrana, şi îţi dă în continuu
pericol de moarte, omul nu mai
putea să recunoască din Cuvăntul
Domnului posibilitatea, şansa reînnoirii, renaşterii. Iesaia spune în
cap. 51,3: Tot astfel, Domnul are
milă de Sion şi mîngîie toate dărîmiturile lui El v-a face pustia lui
ca un Rai, şi pămîntul lui uscat ca o
grădină a Domnului. Cu suflet gol
nu se poate visa Edena, cu inimă
goală nu o să putem să recuperăm
adevăratul Eden. Omul a schimbat
Edenul pe pustiu, dar acum Dumnezeul ne dăruieşte speranţa renaşterii, învierii tuturor. După această
profeţie au trecut sute şi sute de ani
şi nu s-a întîmplat nimic. În locul
Edenului a rămas numai pustiu.şi
aceasta numai se măreşte, din cauza că omul nu mai poate a reînnoi. La paşti cu învierea lui Hristos
Dumnezeu arată omului, că de loc
nu poate fi partner a Creatorului în crearea noului cer şi noului

pămînt. Noi cu 2OOO de ani după
Înviere avem dublă sarcină. Odată să cunoaştem pilda înaintaşilor
noştri. Cîndva în secolele 16.-17 au
construit o biserică din lemn. Primele date find încă din 1547. Iar în
1813 au construit o biserica reformată nouă, care s-a păstrat îndealungul secolelor pînă în zilele de
astăzi. Chiar anul acesta am să aniversăm 2OO de ani, de la construire. Am primit loc pentru copiii de
la şcoala reformată din partea grafului Wenckheim. Aici au învăţat
copii romăni, maghiari împreună
lîngă biserică un timp îndelungat,
mai mult de un secol, începînd
din 184O. Atîţea daruri am primit,
şi nu numai daruri materiale, din
piatră şi cărămidă, ci şi spirituale,
sufleteşti. Trebuie să fim mulţumiţi Dumnezeului, că mai sîntem
cîţiva. Şi dintr-altă parte Mîntuitorul nostru a creat totul nouă prin
jertfa Lui. Nouă atît ne-a rămas să
folosim bunurile primite de la El în
dar. Să observăm că pămîntul cutremurat şi stincile despicate strigă
după Eden, şi nouă, cei care am
primit de la Dumnezeu munca reconstruirii, noi – cei care din cauza
minorităţii avem suferinţe - ,dar să
ascultăm şi să spunem că stăncile
zdrobite nu mai au putere, s-au distrus, să nu ne speriem de ei. Hristos a inviat! A dat viaţă bisericii, a
naţiilor, şi libertate celor care s-au
scăpat din valea umbrei morţilor,
ca acu nainte să slujim împreună
voinţa recreării Edenului!
Preot Prem Csaba

La Biserica Catolică
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Învierea Domnului

Viaţa îşi reia cursul normal: pregătirea sărbătorilor pascale, mielul,
azimele, respectarea odihnei, numărarea paşilor ctc. Trec zilele de
sărbătoare şi Maria este liberă să meargă la mormânt, îl caută pe Isus
acolo unde ştia că fusese pus ultima oară. Ciudat însă, piatra nu mai
era acolo şi mormântul era gol. Merge să dea de ştire ucenicilor: „Lau luat... şi nu ştim unde l-au pus!”.
„L-au luat... şi nu ştim” - de multe ori ne obişnuim ca Dumnezeu
să fie acolo unde l-am lăsat: în biserică, într-o icoană pe perete, în
camera mamei care se roagă, la căpătâiul celui mic care doarme, în
altă parte, dar mai puţin lângă noi. Ne-am obişnuit să-1 privim pe
Isus, pe Dumnezeu, ca fiind îngropat, ca stând după o piatră - după
uşa tabernacolului, a bisericii,
>>> pag. 3
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Învierea Domnului

după uşa casei în care se mai roagă cineva, mai puţin lângă
noi, oriunde ne ducem, peste tot, pentru că el este viu şi plin de
putere. Este constatarea tristă a unei realităţi ce | ne înconjoară.
Ne-am obişnuit să ne rugăm doar la nevoie şi fugitiv în biserică,
dar nu ne mai rugăm dimineaţa şi seara acasă, înainte şi după
masă, ca mulţumire şi recunoştinţă pentru tot ceea ce Domnul
ne oferă. Isus rămâne în urmă, iar noi ne întoarcem la activităţile
noastre zilnice. Legea lumii de astăzi îşi face simţită puterea şi
asupra noastră: nu mai am timp, nu mai pot, nu mai „am voie”
să mă rog, să vorbesc cu Dumnezeu! Cât de mult pot obişnuinţa
şi norma-litatea distruge entuziasmul şi trăirea autentică în om:
Toţi fac aşal Eu nu pot fi altfel!
Ceea ce-mi place în textul sărbătorii de astăzi este neliniştea
pe care o generează lipsa lui Isus. El nu mai este acolo. Sfânta
Tereza de Avila spunea cu privire la liniştea spirituală: „Când
vedeam că cineva trăia în perfectă linişte şi nu trebuia să lupte,
starea aceasta mi-a fost întotdeauna suspectă. Potrivit experienţei
mele, de altfel, în viaţa spirituală progresează numai aceia care se
află în continuă luptă cu înclinaţiile rele existente în noi. Piatra
trebuie rostogolită, nu este permis să ne strivim sub ea”.
Există o piatră mare care doreşte să strivească totul în calea sa.
Această piatră este obişnuinţa, normalul, comoditatea. Marilor
preoţi le era incomod, neobişnuit şi anormal să se întrebe cu privire la convertirea proprie, de aceea preferă să-1 ucidă pe Isus. Lui
Pilat îi era comod, normal şi obişnuit să păstreze liniştea în regiunea pe care o guverna. Normalitatea, comoditatea şi obişnuinţa
ucid în om dorinţa de perfecţiune, dorul de Dumnezeu.
Dar... Isus nu a fost dus la moarte pentru a i se pune o piatră deasupra, la fel cum noi nu suntem condamnaţi la a rămâne striviţi
de obişnuinţa lumii actuale. Zorii acelei zile au adus o noutate
extraordinară. Isus nu mai era în mormânt, acolo unde fusese
pus, ci se declanşase puterea sa de a fi pretutindeni: lângă mormânt, întâlnindu-se cu femeile, vorbind cu Maria Magdalena, în
cenacolul închis, pe drumul spre Emaus.
Isus care e Viaţa este viu. Ne oferă o viaţă nouă, deplină, inedită,
care cuprinde trupul şi sufletul, intelectul şi sentimentele, privirea şi afectivitatea, timpul şi spaţiul. Isus va fi de-acum înainte
peste tot, nu doar în Israel, ci şi în comunitatea noastră, în biserica şi familia noastră, în casa ta şi a mea. Nu-1 văd, dar cred!
Mormântul este gol, dar eu cred că el este viu, că mă însoţeşte în
drumul vieţii. Acesta este darul Sărbătorilor Pascale: Moartea nu
mai are nici o putere, cel rău nu mai poate birui asupra noastră,
dacă vom trăi mereu împreună cu Cristos sau îl vom căuta cu
nelinişte!
Cristos a înviat! - este vestea ce trebuie să ajungă până la marginile pământului. „Noi suntem martori ai acestui fapt”.
„Unii gândesc că mai întâi trebuie să dăm atenţie propriei noastre deveniri creştine. Eu cred însă că o lumină, ale cărei raze se
răsfrânge doar asupra ei înseşi, ar trebui stinsă. Avem cu adevărat
numai ceea ce dăm altora”.
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cu Cristian Feieș,
13 miliarde de la CJA pentru consilierInterviu
județean - președintele comisiei
proiectele Sebișului!
Buget-Finanțe a Consiliului Județean Arad

- Sunteți președintele comisiei de buget-finanțe din cadrul Consiliului Județean Arad.
Cum apreciați alocarea bugetară de 13 miliarde lei vechi pentru Sebiș?
- Anul acesta orașul nostru a
reușit obținerea unei finanțări
substanțiale din partea CJ Arad
în vederea derulării unor proiecte importante. Eu reprezint la CJ
Arad și interesele orașului Sebiș,
fiind consilier județean din partea Sebișului. Am avut în vedere proiectele de investiții din oraș
în momentul în care s-a constituit bugetul CJ Arad și consider că
suma alocată pentru Sebiș în acest
an este una mulțumitoare.
- Ce proiecte se urmărește a
fi finanțate în Sebiș din aceste
sume?
- Alocarea fondurilor are în ve-

dere în special proiectele de infrastructură și de finalizare a
construcțiilor deja începute în
oraș. Astfel, 3 miliarde sunt destinate pentru drumul de centură a
orașului, iar 7 miliarde pentru finalizarea Casei de Cultură.
De asemenea, o sumă importantă am alocat pentru susținerea
festivalului de muzică, mai precis 400 milioane. Aceasta ar fi în
mare alocarea bugetară din anul
acesta, fiind prevăzute însă și alte
proiecte ale Sebișului însă de anvergură mai mică decât cele prezentate mai sus. Toate proiectele ce vor fi finanțate însumează 13
miliarde lei vechi.
- Cum se situează orașul nostru în comparație cu celelalte
orașe ale județului vis-a-vis de
finanțările primite de la CJ Arad
pentru acest an bugetar?

Din zorii diminetii soarele ne zambeste altfel. Sufletele noastre incep sa reinvie
dintr-o amorteala calda, cu sclipiri de argint care ne-a toropit usor,usor sub frumosul dans al fulgilor de zapada. Precum plapandul ghiocel care razbate din pamantul
amortit ca un clopotel tainic ce rasuna cristalin trezindu-ne sufletele,noi-adultii si copiii
deopotriva,privim fermecati cum inca o data
primavara isi face locul in freamatul copiilor
ce privesc fericiti pe fereastra si sunt bucurosi ca pot canta :”Iarna sa te duci cu bine, Primavara vine, vine..”
Este 8 Martie,ziua care incununeaza activitatea frenetica din prima saptamana a acestui
anotimp. Primavara... anotimp al sperantei,
anotimp care ne imbie prin gingasul ghiocel,
firavul fir verde de iarba,raza calda de soare sa privim in sufletele noastre cu sinceritate si sa ne facem un bilant al viselor.E iar
primavara,iar faurim vise prin freamatul grabit al zilelor ce se scurg usor precum apa cristalina dintr-un tainic izvor. Este iar MARTIE
si incercam timid, cu zambet in privire sa fim
mai buni.Vazduhul este incarcat de culoare
si parfum de flori, de rasete cristaline si vise
noi. Parinti si copii, cu emotie in privire si
glas, pasesc in salile de clasa unde cu lacrimi
ascunse discret asculta pe cei care omagiaza
“Femeia mama si bunica,Femeia sora chiar si
fica..” Pentru dumneavoastra dragi doamne,
elevii Clasei pregatitoare A au pregatit de la
suflet la suflet ganduri curate pentru voi care
sunteti iubita MAMA, cuvant simplu ce bucurosi sunt ca il pot scrie si intelege singuri,
cuvant mirific cu semnificatii adanci ce rascolesc trairea.
Prin intermediul serbarii de 8 Martie, elevii Clasei pregatitoare A au prezentat un program artistic, izvorat din inima, pe care il dedicam tuturor, dorindu-va ca primavara sa
va umple de bucurie si astfel sa putem da forma viselor noastre..
Cu stima si consideratie,
Prof.inv.primar, Igas Cristina Daniela.

- Cele mai multe fonduri care
vor veni de la CJ Arad sunt destinate Sebișului. Cred că acest lucru
spune multe.
- Sunt și alte proiecte importante pentru oraș în care v-ași
implicat recent?
- Un alt demers important pe
care l-a întreprins a fost cel de
a susține în cadrul Consiliului
Județean Arad amenajarea drumului sintre Sebiș și Răpsig. Lucrările la acest drum vor fi finalizate în acest an, finanțarea
necesară fiind suportată de către
CJ Arad. Întotdeauna am considerat că trebuie să se rezolve problema acestui drum spre Răpsig și
iată că acest deziderat se va înfăptui în anul în curs.
- Care este mesajul dumneavoastră pentru sebișeni?
- Sunt consilier județean din par-

tea Sebișului și mă voi strădui să
rezolv cât mai multe din problemele orașului din această postură.
Toți sebișenii pot avea încredere
că îi voi reprezenta cu cinste și că
voi atrage finanțări cât mai mari
pentru modernizarea orașului.

Din activitatea Clasei
Pregătitoare A
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Început de retur fără înfrângere pentru „Național” Sebiș!
Până în acest moment s-au jucat trei partide din returul campionatului, iar „Național” Sebiș a obținut 5 puncte din cele 9 puse în
joc. Așadar, o victorie, două egaluri și nicio înfrângere pentru echipa
orașului nostru.
În prima etapă am primit vizita celor din Turda, pe care i-am învins cu scorul de 5-0. Un scor mai mult decât concludent vis-a-vis
de cum s-au desfășurat ostilitățile în teren. A urmat deplasarea de la
Chișineu-Criș, partidă care în mod normal trebuia să fie facilă pentru ai noștri, mai ales că echipa gazdă a evoluat 70 de minute cu un
jucător în minus. Din păcate însă nu am reușit să fructificăm avantajul numeric și am făcut o repriză secundă sub așteptări, fără faze notabile de poartă, remizând astfel scor final 0-0. Cea de a treia partidă
a însemnat o nouă remiză, de această dată pe teren propriu, în compania celor de la Oșorhei, scor final 1-1. Meciul s-a disputat pe o vreme „câinească”, gazonul fiind acoperit de apă, ploaia neîncetând pe tot
parcursul meciului. Am avut și ghinion ca oaspeții să primească foarte ușor un penalty, după care în ciuda ocaziilor create de ai noștri nu
am mai reușit să trecem în avantaj. Din nou adversarul a jucat o bună
perioadă în 10 oameni, însă se pare că nu ne priește această situație,
nereușind nici de această dată să marcăm în superioritate numerică.
Este de remarcat publicul sebișean prezent la meciul cu Oșorhei,
care în ciuda vremii nefaste a încurajat echipa și a ținut să fie aproape
de jucători. Galeria a fost și ea la înălțime, scandând necontenit, fapt
pentru care îi felicităm.
Urmează o deplasare extrem de grea, cea de la Hunedoara, unde
„Național” Sebiș va înfrunta liderul seriei. Le ținem pumnii băieților
și le urăm să se întoarcă acasă cu cel puțin un punct.

Luptă aprigă în teren

Galeria este
respectată

Clasamentul Ligii a III-a, Seria a V-a
1. FC Hunedoara
2. FC Olimpia 2010 Satu Mare
3. Unirea Dej
4. Şoimii Pâncota
5. CS Oşorhei
6. FC Zalău
7. NAŢIONAL SEBIŞ
8. FC SeSo Câmpia Turzii
9. Sănătatea Cluj
10. Europa Alba Iulia
11. Jiul Petroşani
12. Plimob Sighetu Marmaţiei
13. FCM Turda

Suporteri fideli indiferent de vreme
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1
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28
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11
9
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KARAOKE ȘI DISTRACȚIE LA SEBIȘ!
Se pare că avem în oraș mulți amatori de muzică, cărora le palce să
interpreteze live piesele favorite în cadrul unor sesiuni de KARAOKE,
organizate la Clubul D’amo. Aici serile se lasă cu adevărate petreceri
în care toată lumea cântă și se simte bine împreună cu prietenii. Fiecare caută să-și descopere talentul muzical în aplauzele celor prezenți,
atmosfera creată fiind una de zile mari. Așadar, avem în Sebiș un local
pe gustul tinerilor, un local unde distracția este la ea acasă.

Toată lumea se distrează
Club caffe D’amo va asteapta de luni pana joi intre orele 08.00-00.00
respectiv de joi pana duminica intre orele 08.00- 04.00 intro atmosfera
intima, dar in acelasi timp energica, sa va petreceti timpul liber alaturi
de noi. Intre orele 08.00 - 14.00 benificiati de oferta Student happy hour,
interval in care cafeaua LavAzza + un suc costa doar 3 lei. Aici puteti
urmari meciurile echipelor preferate de fotbal pe 2 lcd cu diagonala
de 81, sonorizarea fiind de 300W, iar in weekend va invitam la Karaoke
party si va promitem nopti incendiare cantand impreuna cu prietenii
toate melodiile preferate. În weekend ofertele noastre variaza de la
seara la seara oferind clientilor reduceri la bauturi si cele mai aromate
cocktail-uri. Localul este situat pe strada Crisului nr 12 in Sebis.

OMAGIU ADUS FEMEII LA FILIALA LIGII PENSIONARILOR DIN SEBIȘ!
Joi, 14 martie a. c. ,la orele 18 ,pensionari din Filiala Pensionarilor
Sebis au sarbatorit ziua de 8 martie la restaurantul din oras, aducandu-se astfel un omagiu femeii-mama, sotie, iubita, bunica, ea fiind liantul existentei barbatului, motiv pentru care merita sa fie iubita, respectata si admirata de barbat. Urandu-le un calduros „La multi ani”,
Rodica Vekas le ureaza femeilor prezente sa fie mereu iubitoare, tandre, tinere, rabdatoare, frumoase, creative si sa stie sa se faca respectate.
Multa sanatate si bucuriati-va, dragele mele, de nepotii Dvs.!
Rodica-Maria Vekas
presedinte Filiala Pensionarilor Sebis

Cântec, joc și voie bună la petrecerea pensionarilor
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Elevi cu care ne mândrim - participanții la concursurile școlare
Vii prezentăm pe elevii care au reprezentat cu Sunt câțiva dintre ei care prin muncă și efort numărul viitor al ziarului, după ce vor fi încinste învățământul sebișan la olimpiadele și au reușit să se califice la faze le naționale, cheiate și aceste faze naționale. Deocamdată
concursurile școlare, desfășurate în acest an. însă despre aceștia vom vorbi mai pe larg în îi lăsăm să se pregătească cât mai bine.

Borlea Paul, locul III la faza
județeană, va participa la faza
națională la Limba Germană,
prof. îndrumător Susan Maria

Hurrelbrink Ashley Mălina,
olimpiada de engleza faza
judeteana - mentiune

Olimpiada de educatie tehnologica
Bîlc Bianca Alexandra, Dronca Abiam
prof. indrumator Deliman Leontin

Leahu Cantemir, olimpiada
de biologie - mențiune, prof
îndrumător Lulușa Cristina

Țica Marius și Ilies Sânziana
olimpiada de fizica
prof. Ilies Corina

Pop Cristiana
olimpiada de istorie
prof. Darau Paula

Borlea Alexandru, Borlea Paul, Hera Sebastian, Iacob David, Lumina Math locul
Olimpiada Judeteana Germana prof Mia Susan trei pe judet, înv. Bun Teodor

Țica Marius, Burta Nicoleta, Suba Dalia
Olimpiada lb română- prof. Turnea Marius

Suba Cristina, Olimpiada de educa- Urs Roxana, Mihai Madalina, Vasica Alina , Simina
tie civica, - mentiune - faza judeteLavinia - olimpiada geografie - mentiune la faza
ana - indrumator Ionescu Florica
judeteana- prof Oancea Marius

Echipa de handbal băieți participantă la faza județeană, prof. Geta Gudiu
Rauca Titus-David, Sirban Voicu-Andrei, Pop Ciprian-Ioan, Cîrnaţ Adrian Florin,
Maxinan Ovidiu-Alexandru, Dobrei David, Gag Ioan Iulian, Țole LaurenţiuLucian, Stănilă David-Sebastian, Iacob Marco, Musteață Raul-Florin
SEBIȘ EXPRES

Boscai Robert, Stefan Batran, Mos Eliana, Margaian Iuditha,
Guia Miriam, Ovidiu Barac
Olimpiada de Religie ORTODOXA și PENTICOSTALA

Țica Alexandru locul 1 pe județ
- calificat la olimpiada de matemetica pe tara de la Brasov,
prof Tamara Pele

Oprea Denisa- olimpiada de
fizica- faza judeteanaprof. Barbatei Romulus

Echipa de oină participantă la faza județeană, prof. Geta Gudiu
Albac Adrian, Brâncovan Iulian, Cârnaț Adrian, Crainic Răzvan, Popa
Emanuel, Duduială Daniel, Birău Paul, Ardelean Flavius, Gurban Teodor, Galdău Irinel, Irimie Andrei, Nicula Paul, Oarcea Vasile, Pop Ciprian,
Tănase Alexandru, Bunduruș Gabriel

Echipa de handbal fete participantă la faza județeană, prof. Andraș Dănuț
Petruse Roxana, Dărău Ana – Maria, Pop Cristina, Tamaș Gianina, Embly
Alexandra, Simion Eliza, Trif Adelina, Boșcai Andreea, Dărăștean Diana, Roșu
Izabela, VerșiganCarina, Moț Carmen
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Investiții majore la spitalul orășenesc!

S-a modernizat laboratorul
de analize medicale!

Primarul Feieș intenționează să transforme spitalul într-unul reprezentativ pentru întreaga zonă a județului. În acest sens au fost demarate mai multe investiții atât de renovare și reabilitare a clădirii și saloanelor, cât și de dotare a spitalului cu aparatură modernă.
Un exemplu în acest sens îl reprezintă laboratorul de analize medicale, unde s-au achiziționat o serie de aparate de cea mai nouă generație,
laboratorul fiind dotat astăzi la cel mai înalt standard posibil. Astfel,
laboratorul a fost dotat cu analizator de biochimie umedă, analizator
de biochimie uscată, analizator hematologie, analizator urină, distilator, incubator, etuna, frigider, hotă micrilogică, microscop binocular
și sterilizator.
Dotări complete și de ultimă generație pentru laboratorul de analize medicale, cadrele care lucrează aici fiind: Dr primar Denisia Ciura,
Biolog specialist Flavia Cev, Asisten medical principal Tamas Cristian, Personal curățenie Iov Viorica.
Orarul de funcținare al laboratorului este de Luni până Vineri în intervalul orar 7:30 - 14:30.

Analizor biochimie umedă

Analizor biochimie uscată

Analizor hematologie

Analizor urină

Distilator

Etună

Hotă Micrologică

Incubator

Sterilizator

Masă de lucru inox

Asistent medical principal
Tamas Cristian

Microscop binocular

Se amenajează laboratorul
de radiologie!

Primarul Feieș a reușit să inițieze un protocol cu Consiliul Județean
Arad pentru deschiderea la Sebiș și a laboratorului de radiologie. În
acest sens, la Consiliul Județean Arad, primarul Feieș a avut o întâlnire cu reprezentanții Asociației „Europa pentru Europa” din Anglia, asociație care va furniza echipamentele pentru dotarea acestui
nou laborator al spitalului. Din partea delegației engleze amintim pe
Dr. Graham Giles și Ing. Bill Oswald, cei doi fiind specialiști de talie
internațională în domeniul radiologiei. În urma demersurilor primarului, laboratorul de radiologie din Sebiș va fi dotat complet pentru orice
tip de analize specifice, aparatura fiind de cel mai înalt nivel calitativ, la
nivelul spitalelor de top din Europa.

Primarul Feieș împreună cu specialiștii englezi

Starea vremii la început de aprilie!
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