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FESTIVALUL DE MUZICĂ SEBIȘ
EDIȚIA A XIV-A
7-8-9 IUNIE 2013
Trei zile de muzică,
spectacol, dans și voie bună
PIAȚA TINERETULUI

Performanțele
administrativ-politice
ale primarului Feieș,
recunoscute la nivel
național!

Realizarea unui echilibru între
administrație și politică, precum
și îmbinarea celor două activități Primar, Dr. ec. Feieș Gheorghe
în vederea obținerii unor rezultade primarul Feieș. Fără acest echilibru
Participă: Ansamblul „Lioara” din Buteni, Ansamblul „Doina te concrete, vizibile prin tot ceea ce s-a dintre politică și administrație, marile
realizat în Sebiș, locul întâi pe Româ- proiecte de modernizare a orașului nu
Crișului” din Ineu, Ansamblul „Junii Deznei”, Ansamblul
nia la infrastructură, au făcut ca pri- ar fi fost niciodată posibile!
„Pădureanca” din Chisindia, Ansamblul „Arădeana”,
marul Feieș să fie premiat la București Primarul Feieș a reușit însă, indiAnsamblul „Cetatea Dezna”
Soliști Vocali: Elena Voichița Suba, Mădălin Chindriș, Sorina pentru întreaga sa activitate politico- ferent de schimbările politice proLupșa, Andrada Dinga, Claudia Deac, Simona Costin, Ionuț administrativă. Este o distincție me- duse de-a lungul timpului la nivel
rituoasă, care nu face altceva decât să național să continue actul administraMateș, Cornel de la Chișcău
certifice încă o dată ceea ce noi, toți tiv al orașului pe un trend ascendent în
sebișenii știm deja: de-a lungul între- permanență, fără sincope, de așa magii sale cariere, primarul Feieș a îmbi- nieră încât marile lucrări de moderInvitați: Silvia (ex. De La Vegas), Blaxy Girls, Ardelencele,
KMIKZE, Spitalul de Urgență, Narcotic Sound, Melisa Țolea, nat activitatea politică cu cea adminis- nizare a orașului să nu fie oprite nicitrativă, de așa manieră încât acțiunile odată. Putem vorbi astfel de edificiul
DJ B 3WI
politice să vină ca o susținere pentru Primăriei, investiția majoră de la Casa
cele administrative și nu invers. Re- de Cultură, îmbunătățirea permanenInvitați: Mircea Vintilă, Ducu Bertzi, New Generation, Phaser, zultatul acestui mod corect de gândi- tă a infrastructurii orașului, moderniRO-MANIA, Alexandra & Crush, Nine Teens, Malena
re face ca astăzi să putem vorbi de un zarea continuă a rețelelor de utilități
Prezentator: Florin Mihoc - TVR Timișoara oraș Sebiș modernizat și care se află și introducerea unor proiecte noi care
într-o continuă schimbare. O schim- să realizeze această schimbare permaFiecare seară se va încheia cu spectacol de artificii
bare care s-a realizat treptat, an de an, nentă a Sebișului. Toate aceste merite
datorită proiectelor pe termen lung în- ale primarului Feieș i-au fost recunoscepute și continuate fără întrerupere cute astfel și la nivel național!

Vineri 7 iunie - muzică populară

Sâmbătă 8 iunie

Duminică 9 iunie

I N T R A R E A G R AT U I T Ă !

S-a luat inițiativa înființării
unui ansamblu folcloric reprezentativ pentru oraș, ansamblu
care să reprezinte tradițiile folclorice ale zonei noastre. Și cum
liceul este cea mai mare pepiniera de talente, s-a luat hotărârea
ca acest ansamblu să fie format
la nivelul liceului, din tinerii cu
talent și aplecare spre dansul popular. Dorim să-i vedem cât mai
des pe toate scenele județului și
mai ales la toate manifestările
culturale din orașul nostru!

Ansamblul folcloric al Sebișului prinde contur!
SEBIȘ EXPRES
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La Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” - Filiala Sebiș, s-a lansat volumul de poezie „Trăiesc din iubire” al tânărului poet Daniel Ioan Țole. Am avut parte de un moment de cultură, la eveniment participând atât primarul Feieș, cât și alți profesori și
iubitori de poezie din oraș. Cum este și normal, pentru prezentarea cât mai exactă
a volumului l-am lăsat pe însuși autorul operei să vă descrie succint ceea ce el consideră a fi reprezentativ, atât din punct de vedere biografic, cât și din puct de vedere al conținutului lucrării.
Numele meu este Țole Daniel Ioan și
cred cu adevărat că mă veți cunoaște destul de bine citindu-mi versurile, că doar
sunt desprinse din mine, și le-am sădit cu
sufletul în această carte “Trăiesc din iubire”
M-am născut în Arad la data de
15.11.1987, iar primii 7 ani din viață miau fost îndrumați cu drag de bunici în comuna Socodor.
Clasele I-VIII le-am urmat în orașul
Sebiș, pe urmă liceul la Grup Șc. CFR
Arad, deschizându-mi drumul spre facultatea de Construcții din cadrul
Universității “Politehnica” din Timișoara.
Sunt un om simplu, înconjurat de visuri,
de idei, trăiesc clipe fericite, triste dar cel
mai important este că nu mi-e frică de sufletul meu. Așadar nu sunt perfect și nici
nu aș vrea să fiu, căci a fi perfect nu înseamnă nimic mai mult decât a nu trăi.
Cred că a scrie versuri este una din cele
mai mari nebunii, dar să le recițiești, cu
siguranță cel mai bun medicament pentru suflet. Acesta este scopul cărții mele.
Multumesc familiei pentru educatia, increderea si dragostea acordata, toturor
celor care m-au ajutat in realizarea acestui vomul de poezie și Domnului Primar Gheorghe Feie spentru intregsprijinul acordat.
Cartea se află de vânzare la Librăria
Cărturești, din Atrium Mall Arad și la libraria Avram din Sebis, vis-a-vis de liceu.
După mult timp de așteptare mă bucur
că poeziile mele și-au găsit loc în această
carte “Trăiesc din iubire”. Acum e rândul
lor să aștepte liniștite pe cititor, pe care îl

consider glasul lor cald, plin de pasiune.
Sincer fără voi, posibili viitori citirori ele
sunt cuvinte pierdute.
Împreună putem să le facem să nu se
simtă într-un loc uitat de viață, ci să se
simtă într-o lume fantastic plină de pace
și sentimente, o lume numită atât de frumos “carte”.
Cred că fiecare carte apare cu un scop,
cu un mesaj de la suflet pentru suflete.
Mesajul volumului meu de poezie este pe
cât de simplu pe atât de important. Îl descoperim chiar în numele volumului “Trăiesc din iubire” și aici nu mă refer doar
la iubirea dintre doi oameni, astfel săpând mai adânc în acest mesaj sculptăm
una dintre esențele vieții noastre și anume PACEA!
Iar pentru a accentua importanța și felul
păcii las următoarele versuri să vorbească
Nu pot să cert nici o clipă,
Indiferent cât e de rea.
N-aș vrea s-o aud cum țipă,
Chiar pe șcena din viața mea.
Am ajuns în aceste vremuri să avem o
viață agitată, uitând prea des sau definitiv
de sentimente, de suflet până la urma urmei. Noi suntem niște ființe care au două
vieți, una socială a trupului și una spirituală, cea a sufletului. Iar cât timp una
dintre ele dispare, trăim cu jumătate de
măsură, sau deloc, cum ne șoptesc și versurile următoare.
Lupt în fiecare secundă,
Și nu că aș avea orgoliu,
Dar nu vreau timpul să prindă,
Întreaga viața mea, în doliu.
O carte conține, zâmbete, lacrimi, dra-

goste, dezamăgiri, timp.. cam ceea ce
conține o viață, astfel fără doar și poate
cartea nu doar că inseamnă viață, ci este
viață.
Octavian Paler a spus astfel: Și picăturile de sânge știu ce înseamnă acasă. Altfel
s-ar rătăci prin corp și-ar uita să se întoarcă la inimă.
Așadar e timpul să ne întoarcem sufletele spre casa lor, adică spre dragoste, fericire și pace.

Prin urmare nu trebuie sa fiți de acord
cu ceea ce am spus, e suficient să credeți.
As avea mult de spus despre aceasta carte, doar e desprinsă din viața mea dar vă
las pe dumneavoastră să descoperiți comoara acestor versuri.
Cititorul nu doar ca devine glasul cartii ci si traieste cu adevarat sentimentele
scriitorului.
O carte nu poate tine in viata o floare
dar poate sa-ti tina sufletul treaz!

Asistență numeroasă

Persoanele fizice care obțin venituri din activități agricole sunt obligate
să depună până în 25 iunie Declarația 221.
Termenul de depunere al acestei declarații a fost inițial până în 25 mai, dar s-a prelungit până în
25 iunie. Toți cei care obțin venituri din activități agricole, dețin animale, terenuri agricole, sunt
obligați să depună această declarație la administrația fiscală de pe raza unde își au domiciliul.
Cei care au terenurile date în arendă nu trebuie să depună această declarație deoarece obligația
îi revine celui care lucrează legal terenul. Pentru informații suplimentare vă prezentăm mai jos un
scurt extras din codul fiscal vis-a-vis de această obligativitate.
Au obligaţia de a depune declaraţia menţionată, persoanele fizice care, realizează, în mod individual, venituri din România, din activităţi agricole pentru care
venitul net se determină pe bază de norme de venit,
provenind din:
a) cultivarea produselor agricole vegetale;
b) exploatarea pepinierelor viticole, pomicole şi altele
asemenea;
c) creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din
valorificarea produselor de origine animală, în stare
naturală.
Declaraţia nu se depune pentru:
- persoanele fizice/membrii asocierilor fără personalitate juridică ce deţin cu orice titlu suprafeţe de teren
destinate producţiei agricole, pentru cele necultivate,
pentru cele cultivate cu plante furajere graminee şi
leguminoase pentru producţia de masă verde precum
şi pentru păşuni şi fâneţe naturale, destinate furajării
animalelor deţinute de contribuabilii respectivi, pentru care venitul se determină pe baza normelor de
venit şi a celor prevăzute la art.72 alin.(2) din Codul
fiscal;
- contribuabilii arendatori, care realizează venituri din
cedarea folosinţei bunurilor supuse impunerii potrivit
prevederilor Cap.IV “Venituri din cedarea folosinţei buSEBIȘ EXPRES

nurilor” titlul III ”Impozitul pe venit” din Codul fiscal;
- contribuabilii care obţin venituri din activităţi agricole şi îşi desfăşoară activitatea în mod individual,
în limitele stabilite potrivit tabelului prevăzut la art.
72 alin. (2) din Codul fiscal, inclusiv în cazul în care
veniturile sunt obţinute din exploatarea bunurilor
deţinute în comun sau în devălmăşie şi sunt atribuite
conform punctului 14912 din Hotărârea Guvernului
nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal.
Suprafeţele de teren/animalele respective sunt considerate din punct de vedere fiscal ca fiind incluse în
patrimoniul personal şi generează venituri neimpozabile conform art.42 lit.g) din Codul fiscal;
- contribuabilii care îndeplinesc condiţiile prevăzute
la art.71 alin.(1) din Codul fiscal şi pentru care veniturile din activităţi agricole sunt impuse pe bază de
normă de venit, după data de 25 iunie a anului fiscal
în care s-a produs evenimentul pentru veniturile realizate după 25 iunie şi până la sfârşitul anului fiscal
respectiv.
Modelul, conţinutul şi instrucţiunile de completare a
formularului 221 –”Declaraţie privind veniturile din
activităţi agricole impuse pe norme de venit”, sunt
aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţio-

nale de Administrare Fiscală nr.476/2013, publicat în
Monitorul Oficial nr.244/29.04.2013.
Declaraţia se depune la organul fiscal competent, la
următoarele termene:
- până la data de 25 iunie inclusiv a anului fiscal, pentru anul în curs, privind suprafaţa cultivată/cap de
animal/familie de albine deţinută/deţinut la data declarării. În cazul contribuabililor/asocierilor fără personalitate juridică care depun cu întârziere declaraţia
pentru anul în curs, după data de 25 iunie, informaţiile
cuprinse în declaraţie vizează suprafeţele cultivate/
capetele de animale/familiile de albine deţinute la
data de 25 iunie;
- ori de câte ori contribuabilul constată erori în declaraţia depusă anterior, acesta completează şi depune o
declaraţie rectificativă, situaţie în care se va înscrie “X”
în căsuţa prevăzută în acest scop.
În situaţia în care intervin modificări privind structura
suprafeţelor destinate producţiei agricole vegetale
sau numărul de capete de animale/familii de albine,
contribuabilii au obligaţia de a depune declaraţia
rectificativă până la data de 25 iunie a anului de raportare. Informaţiile înscrise în declaraţie vor viza suprafeţele cultivate/capete de animal/familii de albine
deţinute la data depunerii declaraţiei rectificative.
Modificarea structurii suprafeţelor destinate producţiei agricole vegetale sau numărului de capete de
animale/familii de albine, intervenite după data de
25 iunie nu conduce la recalcularea normelor de venit.
Organul fiscal competent
1. În situaţia în care activitatea se desfăşoară în mod
individual, Declaraţia se completează în două exem-

plare:
- originalul se depune la:
a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii sau
adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta
este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice
care au domiciliul fiscal în România;
b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa
de venit, pentru ceilalţi contribuabili persoane fizice.
- copia se păstrează de către contribuabil sau de împuternicitul/curatorul acestuia.
2. În situaţia în care activitatea se desfăşoară în cadrul
unei asocieri fără personalitate juridică, Declaraţia se
completează în două exemplare:
- originalul se depune la organul fiscal la care asocierea este luată în evidenţă fiscală;
- copia se păstrează la domiciliul fiscal al asocierii,
împreună cu celelalte documente privind activitatea
acesteia.
Declaraţia se completează de către contribuabili sau
de către împuterniciţii acestora, înscriindu-se cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute de formular, şi se depune în format hârtie la:
- registratura organului fiscal;
- oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.
Data depunerii declaraţiei este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz.
Declaraţia se pune gratuit la dispoziţia contribuabilului sau poate fi descărcată de pe portalul ANAF, la
adresa: www.anaf.ro/asistenţă contribuabili/formulare şi programe utile/toate formularele cu explicaţii.
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Munţii Codru – Moma, Depresiunea şi Munţii Zarandului –
Mediul natural şi organizarea spaţiului geografic

Pe data de 18 mai a avut loc, la Sebiş,
un simpozion intitulat „Munţii Codru
Moma, Depresiunea şi Munţii Zarandului – mediul natural şi organizarea spaţiului geografic”.
Acest simpozion a fost organizat de
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din
Arad, prin filiala din Sebiş, Centrul de
Didactică şi Educaţie Permanentă şi secţia de geografia turismului a universităţii.
Simpozionul de la Sebiş a făcut parte din seria de manifestări organizate de
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din
Arad, în cadrul Zilelor Academice Arădene (16 – 18 mai 2013).
Simpozionul a fost organizat împreună
cu Primăria oraşului Sebiş. Au participat
profesori (de geografie, istorie, biologie),
directori, cadre din administraţia locală
şi specialişti cu preocupări în domeniul
cercetării regiunii respective.
Lucrările simpozionului au fost axate
pe trei grupe de probleme:
1. Caracteristicile naturale şi umane ale Munţilor Codru Moma şi ale
Depresiunii şi Munţilor Zarandului –
premisă a organizării spaţiului;
2. Educaţia pentru mediu şi dezvoltare durabilă (în care va fi abordată problema personalizării formării competenţelor prin intermediul elementelor din
spaţiul local);

3. O masă rotundă cu tema: Entităţile
teritoriale cu legitimitate istorico – geografică în contextul regionalizării (cu
referiri la zona Arad – Zarand şi Ţara
Zarandului).
Cadrele didactice participante au primit resurse – suport pentru organizarea
instruirii, informarea ştiinţific şi metodologică şi pentru realizarea unor activităţi
individuale cu un predominant caracter
didactic şi ştiinţific.
În cadrul simpozionului au fost prezentate alocuţiuni de deschidere şi mai multe prezentări generale, dintre care menţionăm îndeosebi prezentarea domnului
prof. univ. dr. Aurel Ardelean, preşedinte
UVVG, intitulată „Zona Arad – Zarand în
contextul dezvoltării teritoriale, al regionalizării, păstrării mediului natural şi amenajării turistice”, precum şi a domnului
dr. ec. Gheorghe Feieş, primarul oraşului
Sebiş, referitoare la „Amenajarea spaţiului
urban al oraşului Sebiş şi influenţa acestuia asupra zonei înconjurătoare”.
Cele două materiale au avut în vedere problematica regională (zona Sebiş – Gurahonţ – Moneasa), în contextul Depresiunii Zarandului, al spaţiului
montan înconjurător şi, într-un sens
foarte larg, la ansamblul regional Arad
– Zarand.
Au fost prezentate, de asemenea, comu-

nicări generale, referitoare la spaţiul geografic Codru – Moma – Zarand (Octavian Mândruţ, Marius Oancea), raportul
dintre toponimie şi mediul natural, componenta biotică a spaţiului geografic (Florica Brad), evoluţia staţiunii Moneasa
(Spiridon Groza), aspecte ale amenajării zonei Gurahonţ (Teodor Păiuşan), revitalizarea unor meşteşuguri tradiţionale
(Delia Valea), amenajarea spaţiului Văii
Dezna (Simona Diana Rădac).
Trebuie să subliniem că aceste prezentări (precum şi altele) au fost urmate de
discuţii semnificative, de înaltă ţinută ştiinţifică, având un pronunţat caracter exploratoriu şi angajant sub raport
educaţional. De altfel, unul dintre obiectivele simpozionului l-a reprezentat tocmai
sensibilizarea cadrelor didactice şi a actorilor sociali la problematica organizării şi
amenajării spaţiului, în contextul intenţiilor de dezvoltare teritorială şi regională.
Prin predominanţa participării (cadre
didactice), de un real interes s-a bucurat
partea dedicată educaţiei pentru mediu
şi pentru dezvoltare durabilă.
Masa rotundă menţionată mai sus a
condus la ideea că Ţara Zarandului reprezintă o entitate cu legitimitate istorico – geografică, care trebuie avută în vedere în contextul intenţiilor regionale.
Specificul natural, istoric, etnografic şi
al culturii materiale permite conturarea
în această parte a ţării a unui spaţiu denumit într-un mod generic „Zarand”, cu
o identitate bine evidenţiată, fiind unul
dintre arealele de străveche şi continuă
locuire umană, transmisă până în zilele noastre printr-o puternică identitate
mentală şi de geografie culturală.
Participanţii au primit, în formă tipărită şi în format electronic, un substanţial
document integrator referitor la principalele probleme abordate în ultima pe-

rioadă de UVVG Arad, care sunt semnificative în contextul ştiinţific şi social
actual (integrarea în Uniunea Europeană, mediul şi geografia mediului, didactica formării competenţelor, proiectarea
instruirii, toponimia geografică etc.). În
acest fel, simpozionul a avut şi o importantă componentă de formare ştiinţifică
şi educaţională.
Remarcăm, ca un fapt notabil, asumarea de către participanţi a ideii de a demara un proiect de cercetare globală
a Zarandului şi de realizare, pe această
bază, a unei sinteze cuprinzătoare destinate publicării.
Prof. dr. Marius Oancea

Zilele Școlii

În perioada 23-24 mai, Liceul Teoretic Sebiș a organizat manifetările dedicate Zilelor Școlii. Au fost două zile pline de
activități, în care școala din Sebiș a pregătit eveniente, care mai
de care mai atractive.
Zilele Școlii au debutat în dimineața zilei de 23 mai la Casa
de Cultură a orașului, unde a fost prezentat un amplu program
artistic. Elevii aflați sub îndrumarea profesorilor coordonatori,
au pus în scenă cântece, dansuri, momente de gimnastică, toate
spre încântarea publicului prezent, care a umplut până la refuz
sala Casei de Cultură. Tot aici a avut loc și premierea celor mai
merituoși elevi, olimpici sau participanți la diverse concursuri
școlare și sportive. Premierea a fost oficiată de către prof. Mariș
Ramona și prof. Gudiu Geta - directori adjuncți ai școlii, împreună cu doamna director Costea Angela. Astfel, au fost premiați
21 elevi pentru rezultatele obținute la olimpiadele școlare, 28
elevi pentru alte concursuri și 54 pentru concursuri sportive.
A fost prezent și primarul Feieș, care a dorit să fie alături de
elevi și cadre didactice în acest moment important din viața
școlii din Sebiș, dânsul declarându-ne: „Școala generală și liceul sunt două instituții de bază ale orașului, care contribue
la formarea tinerei generații. De aceea, cele două instituții
au un rol deosebit în dezvoltarea comunității locale din Sebiș.
Prin aceste manifestări s-a arătat încă odată că avem în oraș
instituții de învățământ de cea mai bună calitate, cadre didactice competente și devotate formării tinerilor, precum și elevi
conștiincioși, care înțeleg importanța actului educațional. Ca
și primar al orașului voi sprijini întotdeauna instituțiile de
învățământ în derularea activității și în asigurarea condițiilor
și climatului necesar desfășurării actului educațional.”
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Echipa de oină - locul IV pe țară
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NAȚIONAL SEBIȘ LA FINAL DE CAMPIONAT!

Finalul campionatului plasează
echipa noastră pe poziția a opta a
clasamentului. Putem trage câteva
concluzii, multe dintre ele însă negative, jocul echipei lăsând de dorit în multe momente în acest sezon competițional. Probabil că
toți iubitorii de fotbal din oraș au
putut sesiza unele sincope în jocul
echipei, dovadă stând și golurile
primite de multe ori din neatenție
și lipsă de concentrare. Am pierdut puncte importante în economia clasamentului în partide
cu adversari accesibili, pe care în
mod normal ar fi trebuit să-i învingem. Un exemplu concludent
în acest sens este partida din ultima etapă când, dacă am fi câștigat
acasă cu cei de la Câmpia Turzii,
echipa s-ar fi clasat cu două poziții
mai sus în clasament, respectiv pe
locul 6.
Cu siguranță că urmare a acestui

Dacă cineva merită aprecieri la finalul acestui sezon, aceia sunt
primarul Feieș, care din nou reușește să mențină Național Sebiș în
liga a III-a și publicul sebișean, care la fiecare partidă de acasă a luat
cu asalt tribunele fiind alături de echipă și bucurându-se de fiecare
reușită a favoriților.

retur, în pauza competițională se
vor produce schimbări majore la
echipă, de așa manieră încât în
sezonul viitor să putem alinia la
start o echipă mult mai puternică. Mai ales că vom avea derbiuri
puternice cu celelalte echipe din
județul nostru, Pâncota și posibil
Ineu. Toate vor dori să ne învingă, mai ales că sunt în joc orgolii și
toți privesc Național Sebiș cu invidie, ținând cont de longevitatea
în aceast eșalon valoric al echipei
noastre.

Clasamentul Ligii a III-a, Seria a V-a
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Olimpia Satu Mare
FC Hunedoara
CS Osorhei
Soimii Pancota
Unirea Dej
FC Zalău
Seso Campia Turzii
National Sebiş
Sanatatea Cluj
Europa Alba Iulia
Sighetu Marmatiei
Jiul Petroşani (HD)
FCM Turda

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
23
23

19
16
16
13
12
10
9
9
9
8
4
2
1

1 4
5 3
4 4
6 5
6 6
3 11
6 9
4 11
4 11
7 9
0 20
5 16
3 19

44-15
50-15
45-23
44-24
40-23
57-37
33-27
36-38
37-37
28-30
18-69
13-48
7-66

58
53
52
45
42
33
33
31
31
31
12
11
6

Publicul, mereu aproape de echipă

Public numeros la fiecare partidă!

Fiecare meci de acasă este o sărbătoare!
SEBIȘ EXPRES
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NAȚIONAL SEBIȘ 2 LUPTĂ ÎN LIGA A VI-A
Clasamentul Ligii a VI-a, Seria B
1
2
3
4
5
6
7
8
9

CS SOIMII LIPOVA
CS NATIONAL SEBIS 2
AS HĂLMAGIU
UNIREA GURAHONT
CAPORAL ALEXA
SINTEA MARE
SPERANŢA CHIER
VULTURUL CHERELUŞ
AS UNIREA ŞILINDIA

16
15
15
15
15
15
15
15
15

14
10
9
7
8
5
3
2
1

1 1 113-10
2 3
56-16
2 4
44-20
3 5
46-35
2 5
42-35
3 7
30-44
2 10 26-55
3 10 26-56
0 14 14-126

43
30
29
24
24
18
9
7
3

Cea de a doua echipă a orașului mai are de disputat o singură partidă în acest sezon, înpotriva lanternei roșii, Unirea Șilindia. Meci facil,
care probabil va consolida poziția a doua în clasament pentru echipa
noastră.
Sunt meciuri tari și în această ligă, dispute aprige, care de multe ori se
lasă cu scântei, după cum s-a întâmplat și la ultimul meci de pe terenul
celor din Gurahonț, unde ambele combatante au avut ceva de reprosat arbitrilor. Sperăm să vedem că și echipa a doua va promova într-o
ligă superioară, astfel încât să putem spune că Sebișul domină fotbalistic județul.

La meciul de la Gurahonț

SEBIȘ ENDURO CHALLANGE CUP - Prima etapă
Prima etapă din cadrul SEBIȘ ENDURO CHALLAGE CUP s-a
desfășurat pe Valea Rădeștiului. Această primă etapă a adus la start o
mulțime de sportivi, la toate categoriile, atât din țară, cât și din străinătate. Competiția s-a bucurat așadar, de o paticipare numeroasă și de
un interes major, atât din partea competitorilor, cât și a publicului venit să vadă motoarele turate la maxim.
Cealaltă etapă acompetiției va aduce în orașul nostru, din nou zgomotul asurzitor al motocicletelor de teren și a ATV-urilor, însă acest
lucru se va întâmpla în luna iulie. Deocamdată, despre etapa care tocmai a trecut, a concursului de ENDURO patronat de orașul nostru putem spune că s-a desfășurat în condiții optime, atât din punct de vedere meteorologic, cât și organizatoric. Startul competiției a fost dat
de primarul Feieș, care prin ridicarea drapelului național a deschis
concursul. Dintre oficialitățile venite să asiste la această competiție,
pe lângă primarul Feieș i-am remarcat pe: deputatul Eusebiu Pistru,
vicepreședintele Consiliului Județean Adrian Țolea, primarul Aradului Gheorghe Falcă și bineînțeles președintele Federației Române de
Motociclism Cristian Mureșan.

Oficialitățile prezente la concurs

Primarul Feieș a dat startul competiției

În luna iunie motoarele vor lua cu asalt Sebișul

SEBIȘ EXPRES
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Zilele Școlii

A urmat prezentarea programului artistic, pe scena Casei de Cultură urcând rând pe rând grupurile de elevi, fiecare
prezentând ceea ce a pregătit pentru această ocazie.
Programul artistic a fost asigurat de:
- fanfara ,,Crescendo’’ coordonată de d-l Miculiţ;
- ansamblu coral-prof. Dinga Ciprian
- ansamblu vocal - instrumental - prof. Pop Viorica, Susan Maria
- ansamblu de gimnastică aerobică - prof. Schida
Violeta
- ansamblu de cantece si dansuri populare, dir.
prof. Costea Angela, prof. Oarcea Viorica, d-l Ţâţ
Gheorghe-instructor

>>> pag. 3

Elevii au pregătit un program artistic bogat

Sala Casei de Cultură a fost neîncăpătoare pentru cei veniți să-și susțină favoriții, sau care
au dorit să asiste la un spectacol artistic de excepție, spectacol realizat în întregime de elevii școlii din Sebiș.

Sala a fost arhiplină

Fiecare a venit să-și susțină favotiții

SEBIȘ EXPRES
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La ora 12:00 evenimentul s-a mutat în curtea școlii,
unde a avut loc un concurs de pictură și fotografie,
un meci de handbal și o expoziție culinară cu degustare coordonată de prof. Deliman Leontin, Crainic
Mărioara, Birău Sanda, Cândea Alina, Irimie Marius.

Echipele de handbal

În dupăamiaza zilei de 24 mai, tot în cadrul Zilelor Școlii, pe terenul de fotbal din Sebiș
a avut loc deja clasicul meci de fotbal de sfârșit de an școlar, dintre reprezentanții claselor
a XII-a și echipa profesorilor. S-a creat o atmosferă de zile mari, cu tribunele pline de galerii, de departe cei mai înfocați fiind susținătorii echipei de clasa a XII-a.

Elevii au pregătit
fasole cu ciolan
Echipa profesorilor

Echipele elevilor

Tot vineri 24 mai, a avut loc și simpozionul internațional „Știința, arta și economia – dialoguri transdisciplinare” cu tema Transdisciplinaritatea – abordarea moderna a educatiei, simpozion în cadrul căruia au fost prezentate mai multe lucrări, dintre ele fiind premiate cele mai reprezentative.

Susținătorii liceenilor
Imagini de la simpozion

SEBIȘ EXPRES
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A venit momentul pentru absolvenții claselor a XII-a de a
părăsi liceul și a se îndrepta spre falcultățile unde vor dori să
studieze în continuare. Festivitatea de premiere și în același
timp de luat rămas bun de la diriginți și profesori a fost una
emoționantă și s-a petrecut în sala de sport a liceului. Un
moment aparte la constituit predarea cheii către colegii din
clasa a XI-a, care le vor lua locul anul viitor. Sperăm ca imaginile surprinse cu această ocazie să devină amintiri frumoase pentru viitorii studenți care au părăsit acum băncile liceului din Sebiș.

Imagini de la festivitatea de premiere

Primarul Feieș înmânând premiile

Elevii claselor a XII-a și-au luat rămas bun de la liceu

Proiectul educativ – umanitar
„DĂRUIND VEI DOBÂNDI”

Si in acest an in apropierea marelui praznic al Invierii Domnului copiii de
la Liceul Teoretic Sebis( Gradinita PP si Clasa pregatitoare B ) in parteneriat cu Parohia Ortodoxa Sebis I au derulat o impresionanta actiune umanitara pentru ajutorarea celor nevoiasi.
Astfel,dupa incheerea Sfintei Liturghii,copiii au prezentat o expozitie de
obiecte decorative cu tematica pascala confectionate chiar de ei, in curtea
Bisericii parohiale. In schimbul unei mici donatii fiecare participant a
primit in dar de la copii cate un mic obiect din expozitie. Momentul de
aleasa daruire si implicare a celor mici a fost rasplatit cu generozitate de
catre credinciosi adunandu-se suma de 1000 de lei. Astfel s-a implinit si
misiunea proiectului : 20 de familii defavorizate din localitate au primit alimente pentru masa de Pasti simtind astfel in mod practic bucuria marelui
Praznic al Invierii Domnului.
Proiectul are si componenta educativa pornind de la necesitatea
sensibilizării copiilor , a trezirii atitudinii pozitive faţă de semenii lor aflaţi
în dificultate din cauza unor lipsuri materiale.
Inca de la aceasta varsta frageda copiii trbuie scosi din cadrul rigid al clasei si pusi in diverse situatii de viata implicandu-i activ in viata comunitatii
din care fac parte. In acest fel copiii se vor simti utili dezvoltadu-li-se incredera si stima de sine.Vor invata cat de importanta este munca in echipa
dar si sprijinul celor din jur.
Iată că şi cei mici pot realiza lucruri impresionante, acesta actiune
reuşind să-i responsabilizeze, încurajându-i să se implice voluntar, alături
de părinţii lor, de cadrele didactice şi în alte proiecte umanitare în sânul
comunităţii din care fac parte, prin dezvoltarea unui parteneriat complex
şi de durată Şcoală-Biserică-Familie.
SEBIȘ EXPRES
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