
Comunitatea locală din Donceni 
și-a sărbătorit la sfârșitul lunii iu-
nie Hramul bisericii. A fost o săr-
bătoare plină de semnificație, prin 
care întreaga comunitate creștină 
ortodoxă din Donceni a adus cin-
stire bisericii, și sfinților Pentru 
și Pavel, după a căror nume a și 
fost denumită biserica. Sărbătoa-
rea Hramului a avut loc în după-
amiaza zilei de vineri 28 iunie, 
printr-o slijbă specială de cinstire 
a Sfinților “Petru și Pavel”, slujbă 
religioasă la care pe lângă preotul 
paroh, au fost invitați și preoți din 
Moneasa și Păiușeni, precum și 
preotul protopop Beniamin Ioja.

Cel mai important eveniment 
cultural desfășurat luna trecută la 
nivelul județului Arad, l-a repre-
zentat fără dar și poate Festiva-
lul de Muzică din orașul nostru. 
Ediția din acest an a adus din nou 
privirile tututor asupra Sebișului, 
la fel cum s-a întâmplat de ani 
buni când s-a organizat Festivalul 
de Muzică. Nu de alta, dar de fie-
care dată Festivalul a reprezentat 
și reprezintă un punct de referință, 
nu doar pentru Sebiș, ci pentru în-
tregul județ și de ce nu pentru în-
treaga țară. 

După Cerbul de Aur și Festiva-
lul de la Mamaia, primul oraș din 
România care a organizat un eve-
niment de o asemenea anvergu-
ră a fost Sebișul. Totul se întâm-
pla acum 16 ani când primarul 
Feieș a inițiat Festivalul de Muzică. 
Sebișul a fost deschizător de drum 
pentru toți ceilalți. La vremea când 
s-a organizat prima ediție a Festi-
valului de Muzică din Sebiș, nici 
un alt oraș sau comună din județ 
nu mai organizase vreodată o zi de 
sărbătoare dedicată muzicii și dan-
sului, bucuriei în general. 

La rândul său, și Biserica Cato-
lică din Sebiș, și-a sărbătorit Hra-
mul. Ziua sărbătorii Hramului 
Bisericii a fost duminică 30 iunie, 

când întreaga comunitate catoli-
că din oraș a venit la biserică pen-
tru acest moment de mare sărbă-
toare.

La încheierea unui an școlar plin 
de emoţii si bucurii, noi preșcola-
rii și educatoarele Toma Florica și 
Dalca Natașa de la grădiniţa Sama-
riteanul Sebiș am dorit să încunu-
năm roadele muncii noastre prin-
tr-o serbare care a cuprins scenete 

ale celor 2 grupe de copii, cânte-
ce si poezii în limba engleză coor-
donaţi de domnișoara Mia Susan. 
Copiii care vor merge în clasa pre-
gătitoare au spus „Adio grădini-
ţa” îndreptându-și gândurile spre 
școala care ii așteaptă la toamnă.
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Hramul Bisericii Ortodoxe din Donceni Festivalul de muzică, evenimentul 
numărul unu al lunii iunie în județ!

Copiii noștri, adevărate comori vii!

Hramul Bisericii Catolice din Sebiș
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Ultima oră de dirigenție! Rămas bun viață de liceu!
Pentru absolevnții claselor a XII-

a a liceului a avut loc ultima oră 
de dirigenție. Acest frumos mo-
ment, de neuitat pentru foștii lice-
eni s-a desfășurat în sălile de clasă, 
unde diriginții au strigat pentru 
ultima oară catalogul. Au fost mo-
mente pline de emoție, tristețea 
despărțirii de profesori și colegi 
văzându-se în ochii tuturor. Li-
ceul din Sebiș a reprezentat pen-
tru foștii elevi, locul în care au fost 
împreună mulți ani, anii frumoși 
ai vieții de liceean. Cu siguranță 
că se vor reîntoarce din nou, după 
zece ani, cu bucurie și emoție în 

suflet, când va avea prima reuniu-
ne a fiecărei clase, și când se va stri-
ga din nou catalogul. Până atunci 
noi le dorim tututor absolvenților 
mult succes în viață, și să nu uite 
niciodată anii de liceu petrecuți în 
Sebiș. 

Chiar dacă bacalaureatul este 
deja primul mare examen din 
viața lor și pentru mulți va înce-
pe viața de student, Liceul are un 
loc aparte în inima fiecăruia din-
tre ei și cu siguranță așa va rămâ-
ne și peste ani. Viața de liceean nu 
poate fi uitată niciodată.

Clasa a XII-a A  filologie
Başagă V. Laurenţiu Cătălin, Betea M. Andreea Mihaela, Boca D. Vlăduţ Andrei, Budău V. Gabriel Mihai, Ciu-

pertea A. Flavius Aurelian, Ciuta V. Daniela, Codrean S. Sorina Gabriela, Costea I. Valentina Mirabela, Dobrei I. 
Damaris Adelina, Dudaş M. Sorin, Gaiţă S. Dan Alexandru, Ghergar F. Florin Flavius, Gligor I. Ionuţ Marius, Go-
moi G. Gabriela Florica Ioana, Guia T. Miriam, Ilica G. Gabriela Andreea, Ioja I. Emanuela Maria, Lupşa S. Săn-
del Valentin, Mărgăian B. Iudita, Miclea I. Andrea Florica, Mîrnea I. Florin Cristian, Păiuşan I. Valentina Floriţa, 
Păiuşan V. Veronica Daliana, Pîncotan I. Corneliu Ştefan, Stoia L. Sergiu Marius, Şeran B. Bianca Nicoleta, Şo-
dinca I. Andreea Ioana, Ticuleanu D. Tatiana Marieva

Clasa  a XII-a B stiinte ale naturii
Bacoş M. Emanuel Cristian, Beldea C. Raul Alin, Boc S. Silvia Nicoleta, Bogdan I. Cosmina Alina Gianina, 

Bogdănel I. Maria, Bortiş I. Adina, Chirilă I. Roxana Alexandra, Ciama N. Bogdan Remus, Ghiura L. Arthur Io-
natan Samuel, Gîta C. Mihaela, Grozav M. Mihai Marian, Lazăr M. Valentin Emanuel, Mercea I. Andrei Răzvan, 
Moale N. Bogdan Ionică, Mureşan A. Andrei Georgian, Mureşan I. Nicu Adelin, Oprea S. Sorin Mădălin, Păiu-
şan N. Lidia, Pop S. Ciprian Ioan, Stoica L. Octavian Raymond, Şodinca A. Paul Octavian, Şodinca P. Raluca Ele-
na, Techelia Sulincean T. Liviu Marcel, Tol I. Lucian Marius, Voica I. Ionuţ Marius

Clasa a XII-a C  matematica informatica intensiv engleza
Alda S.O. Leontin Silviu, Andraş I.G. Oana Malvina, Bărdan T. Diana Florina, Bortiş A. Petru Laurenţiu, Crefe-

lean C. Manuela Costinela, Dronca N. Andreea Bianca, Floruţ P.D. Darius Răzvan, Hălmăgean N. Nicoleta Lă-
crimioara, Helgiu G.D. Dan Cosmin, Iacob L. Marco, Ilca G. Miriam Georgiana, Margea I. Ioana Simona, Mărgă-
ian V. Bianca Cornelia, Mecea I. Flavius Aron, Miculiţ S.S. Adrian Sima Nicolae, Nica R.D. Vlad Cristian, Olaru C. 
Evelina Tabita, Perva G. Roxana Maria, Pleşa G. Gheorghe, Pop I. Andrei, Popa C. Paul Cristian, Sabou D. Alin 
Cristian, Stan I. Lavinia Emilia, Toader G.S. Rareş Cristian, Ţica G.D. Alexandru Dan, Urs I.M. Călin Răzvan, Voi-
culescu G. Timotei Pascal Giorgian

Clasa a XII-a D  economic, technician in activitati economice
Achimeţ V. Simona Valentina, Barna A. Tabita Ana Maria, Buia I. Daniela Sorina, Bun F. Adrian Raul, Câta N. 

Cornel, Chirilă V. Bogdan Vlăduţ, Cîrnaţ N.F. Adrian Florin, Covaci V.S. Andrea Simina, Draniţa T.D. Simina Do-
rotheea, Dumitru C. Mădălina Cristina, Fereştean I.I. Sorin Ionel, Hac Ş. Ştefan Aurelian, Hanc O.F. Ancuţa, Jiga 
P. Petrică, Lăscuţ M. Andrei Marius, Lengyel Z. Eduard, Lunga F. Carmen Zeinuţa, Marinca R.T. Florina Andre-
ea, Memezan M. Laurenţiu Mihai, Moţ M. Roberto Andrei, Neaga O.M. Darius Martin, Pavel D. Dorian Gabri-
el, Putaveţ Ş. Elizar Elisei, Rada N. Dănuţ Paul, Rus G.C. Cristina, Sârb G. Daniel Gabriel, Stancu V. Valeria Cla-
udia, Timăţ F.T. Florina Rebeca

Clasa a XII-a E  turism si alimentatie, tehnician in gastronomie
Ageu S.D. Emilia Silvia, Ana P.O. Claudia Otilia, Aslău V.M. Adina Ana Maria, Avram D.D. Daniel Paul, Bîlc V. 

Emanuel, Bota F. Daniel Alexandru, Burta T. Sandu Bogdan, Codrean L. Andrei Emanuel, Cojocaru C. Teodo-
ra Costinela, Condea C. Andrei Emanuel, Costuţ I. Marcela Oana, Crîşmariu V. Adelina Mariana, Dan P. Este-
ra Manuela, Deliman T. Andrei Paul, Faur M.D. Andrea Mihaela, Ioja P. Petriana, Lazăr M. Marcu Pavel, Lupei 
N. Emanuel Nicolae, Miclea I.B. Mădălin Ionuţ, Moldovan D. Daniel Flavius, Moţ M.P. Mircea Mark, Pantea C. 
Daniel Ioan, Roman S.A. Ionela Adela, Rus N. Nicolae Leontin, Suba T.A. Siminel Andrei, Toader I. Raul Avram

Clasa a XIII-a RP,  servicii,  tehnician in gastronomie
Balea Ocrainschi P. Robert Vasile, Başagă C. Cosmina, Berchiş I. Livia Ioana, Dronca I.L. Laurenţiu Cătălin, 

Faur Ş. Adina Cristina, Friş A. Ronela Angelica, Gărdău P.C. Paul Cornel, Halja V.I. Dan, Miclea S.F. Larisa Ma-
ria, Moraru B. Ionela, Roşu L.D. Lucia Amalia, Szabo C. Roberta, Şerban I.M. Mihaela Ionelia, Tomuţa I. Ovidiu 
Vlad, Ungureanu M. Melisa Maria, Vanciu P. Daian Luigi, Vasica G. Amalia Crina
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Ansablul de dansuri al Sebișului,  la înălțime!

Locul I  la concursul național al Crucii Roșii!

I-am văzut din nou pe cei care 
formează ansamblul folcloric al 
orașului, pe scenă la Festivalul de 
Muzică. Noul ansablu creat la ni-
velul liceului a urcat pe scena fes-
tivalului fără emoție și a interpre-
tat o suită de dansuri populare 
fără greșeală, în aplauzele publi-
cului. Ansablul folcloric a ară-
tat tuturor că Sebișul reprezintă o 
adevărată pepinieră de valori, li-
ceul constituind un loc în care ta-
lentele sunt descoperite. Un an-
samblu valoros, pentru un oraș 
puternic! Tot ce se face în Sebiș se 
face la cel mai înalt nivel!

Pe tot parcursul 
evoluției lor, ansamblul 
folcloric al orașului a fost 
aplaudat necontenit de 
inimosul public, mân-
dru că acum și Sebișul 
are o formație reprezen-
tativă. Toată lumea a fost 
încântată de dansurile 
prezentate la festival, pe 
care membri ansamblu-
lui le-au interpretat fără 
nicio greșeală și într-o 
sincronizare perfectă.

Un grup de copii din Sebiș îm-
preună cu coordonatorii lor au 
format o echipă a Crucii Roși 
care a repezentat orașul nostru la 
concursul național desfășurat pe 
această temă a intervenției medi-
cale în caz de urgență. Toți me-
rită felicitați deoarece au obținut 
locul 1 pe țară, loc care face cinste 
orasului nostru. Ca o încununa-
re a succesului lor primarul Feieș 
i-a premiat pe toți în cadrul Fes-
tivalului de Muzică, fiecare din-
tre componenții echipei primind 
câte o diplomă de excelență care 
să ateste meritul lor. Felicitări 
încă o dată pentru locul obținut 
în cadrul concursului!
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Slujba religioasă de cinstire a Hra-
mului a avut loc de dimineață, bi-
serica fiind neîncăpătoare pentru 
enoriașii veniți să aducă omagiu 
Hramului. În prezența primarului 
Feieș, venit în mijlocul comunității 
catolice în semn de respect și cin-
ste pentru aceștia, preotul paroh a 
oficiat liturghia, după care s-a în-
ceput procesiunea dedicată sărbă-
torii Hramului Bisericii. Astfel, în 
frunte cu preotul paroh și copiii 
ministranți, toată lumea a pornit 

în alai de procesiune prin centrul 
Sebișului, momentul făcând par-
te deja din tradiția acestui frumos 
eveniment. 

Vremea a fost una însorită, ceea 
ce a făcut ca întreaga procesiu-
ne să se desfășoare asa cum și-au 
dori cu toții. Centrul Sebișului s-a 
umplut de credincioșii catolici, 
care din nou au arătat că repre-
zintă o comunitate unită, cu frică 
și respect față de Dumnezeu, co-
munitate în inima căreia Biserica 

are un loc aparte. 
La final, prin grija enoriașilor, în 

părculețul de lângă Biserica Ca-
tolică, a avut loc și o mică agapă, 
unde cei veniți la sărbătoare au pu-
tut servi o prăjitură și s-au putut 
răcori cu un pahar de apă sau suc. 

Hramul Bisericii Catolice a fost 
sărbătorit așadar și anul acesta 
după tradiția și obiceiurile deja 
bine cunoscute, tradiție perpetu-
ată din generație în generație.

Hramul Bisericii Catolice din Sebiș
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Ne-aţi încredinţat un copil şi vi-l înapoiem mai în-
ţelept, responsabil şi mai matur decât în ziua în care 
zâmbetele noastre s-au întâlnit. E mai înalt, a crescut în 
greutate, are condiţie fizică. Deşi ar fi crescut şi în ab-
senţa experienţei Samariteanul, vă mărturisim că a fost 
în aceeaşi măsură o bucurie şi un privilegiu să-i culti-
văm personalitatea, să ne minunăm de miracolul deve-
nirii lui. Copilul are identitate unică, rezonează afectiv 
cu toate elementele mediului propriu de viaţă. Tot ceea 
ce fac copiii este autentic şi din suflet. Este important ca 
amintirea cea mai frumoasă din copilărie să fie copilă-
ria însăşi: seninătate, inocenţă, experienţe noi, zâmbet.

Copiii noştri sunt daruri oferite de Dumnezeu, comori 
preţioase, „flori” cu suflet, încredinţaţi nouă pentru a 
avea grijă de ei să crească frumos şi armonios! O floare 
pentru a creşte frumos are nevoie de pământ, apă, lu-
mină şi căldura, la fel şi copiii noştri trebuie înconjuraţi 
cu tot ce avem mai bun: hrană sănătoasă, un ambient 
plăcut, multă dragoste, răbdare şi Lumină curată primi-
tă prin intermediul Cuvântului lui Dumnezeu!

Munca de educare a copiilor duce uneori la obosea-
lă, la epuizarea resurselor şi poate chiar la descurajare, 
atunci când nu vedem împlinirea rapidă a obiectivelor 
propuse, dar să nu uităm că aproape de noi avem o sur-
să inepuizabilă de putere, de dragoste, răbdare şi înţe-
lepciune! Este cel mai mare învăţător al tuturor timpu-
rilor, DOMNUL ISUS HRISTOS! Merita să continuăm 
să-i iubim pe copiii noştri, să-i educăm şi să îi ajutăm 
să Îl cunoască tot mai bine pe Dumnezeu, împlinind zi 
de zi cuvântul din Osea 10:12 care spune:„Semănaţi po-
trivit cu neprihănirea şi veţi secera potrivit cu îndura-
rea! „Tuturor celor implicaţi în cea mai sensibilă muncă 
de „dăruire” a sufletului copilului, vă doresc mult suc-
ces si încredere in ceea ce semănăm, ca la timpul potri-
vit, Dumnezeu va face să crească!

Director Grădiniţa Samariteanul Sebiș,
TOMA FLORICA

Copiii noștri, adevărate comori vii!
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Festivalul de muzică, evenimentul numărul unu al lunii iunie în județ!
După noi s-au luat apoi și 

ceilalți, pentru ca azi să ve-
dem zile de sărbătoare or-
ganizate și în alte diverse 
orașe sau comune. Sebișul 
a fost așadar primul care a 
încetățenit o asemenea săr-
bătoare dedicată orașului, 
primarul Feieș reprezen-
tând și pe acest plan, cel 
cultural, modelul după 
care s-au luat ceilalți. Meri-

tul cel mai mare însă rămâ-
ne anvergura la care a fost 
și este organizat Festivalul 
de Muzică. Trei zile de mu-
zică, dans și voie bună, în-
cheiate de fiecare dată prin 
impresionante focuri de 
artificii, trei zile care îm-
preună aulcătuiesc ca un 
tot unitar Festivalul de Mu-
zică din Sebiș. Dupa 16 ani, 
Festivalul de Muzică rămâ-
ne cel mai mare eveniment 
cultural-artistic al județului, 
după Arad. Nimeni nu ne-a 
putut egala în toată această 
perioadă, și se pare că atâta 
timp cât îl avem primar pe 
Feieș nici nu se va întâmpla 
acest lucru. 

Primarul Feieș ne-a de-
clarat: „Am dorit ca orașul 

Sebiș să găzduiască un 
eveniment cultural-artis-
tic de anvergură care să 
scoată in prim-plan nu-
mele de Sebiș. Așa am luat 
hotărârea, acum mulți 
ani, să inființez Festiva-
lul de Muzică. Încă de la 
prima ediție am căutat 
să aduc pe scenă la Sebiș 
nume reprezentative ale 
muzicii populare și ușoare 

românești, nume care să 
dea rezonanța națională 
Festivalului. Cred că am 
reușit acest lucru, pe sce-
na din Sebiș venind de-a 
lungul timpului nume im-
portante ale muzicii, care 
au făcut din acest Festival 
unul de prestigiu național. 
Dovadă stă și faptul că an 
de an, Festivalul de Muzi-
că este singura manifestare 
de acest gen din județ care 
este filmată iar apoi difu-
zată de postul național de 
televiziune. A fost destul 
de greu să țin festivalul la 
același nivel ridicat toate 
edițiile, însă afluența pu-
blicului mă face să cred că 
am reușit. Le mulțumesc 
tuturor concetățenilor 

orașului Sebiș că au avut 
de fiecare dată încrede-
re în mine și sper din tot 
sufletul că le-a plăcut și 
ediția din acest an a Festi-
valului”.

Ediția din acest an s-a 
desfășurat la începutul lunii 
iunie, vineri, sâmbătă, du-
minică, 7,8 și 9 iunie. Trei 
zile în care Sebișul a fost 
centrul județului și nu nu-
mai. Trei zile în care plato-
ul din fața primăriei a ră-
sunat pe ritmurile muzicii, 
trei zile în care cerul de dea-
supra Sebișului a fost lumi-
nat de focurile de artifici.

În prima zi a festivalu-
lui, vineri, pe scenă au ur-
cat o serie de ansabluri fol-
clorice și soliști vocali de 
gen, care au încântat pu-
blicul cu dansurile și melo-
diile populare interpretate. 
A fost ziua dedicată folclo-
rului și muzicii populare, 
ziua în care Sebișul a fost 
invadat de frumoasele cos-
tume populare purtate cu 
fală de toți artiștii invitați. 
Așadar, toți iubitorii de fol-
clor au putut asista la un 
spectacol impresionant de 
muzică populară. 

A doua și a treia zi, re-
spectiv sâmbătă și dumi-
nică, și-au făcut apariția 
formațiile și interpreții de 
muzică ușoară, duminică 
răsunând în Sebiș și acor-
durile muzicii folk, Ducu 
Bertzi aducând acest gen 
muzical pe scena din Sebiș 
încă de acum zece ani. Au 
fost două seri în care pu-
blicul a cântat împreună 
cu interpreții îndrăgiți. 

Fiecare seară, din cele 
trei, s-a încheiat printr-un 
spectaculos foc de artificii, 
tradiție deja încetățenită a 
Festivalului. O altă tradiție 
perpetuată anul acesta a 
fost și cea de acordare tu-
turor artiștilor invitați di-
plome de mulțumire pen-

tru că ne-au onorat cu 
prezența, diplome care 
certifică faptul că au urcat 
pe scena Festivalului de 
Muzică. 

Atmosfera creată în oraș 
pe parcursul celor trei 
zile a fost una specifică 
unei mari sărbători, toți 
cei veniți putându-se dis-
tra și simți bine după bu-
nul plac. Terasele cu mici, 
grătare și bere au fost me-
reu arhipline, iar cei mici 
s-au putut bucura din plin 
de multitudinea de jocuri 
aduse special pentru ei. 

Trei zile în care atmo-
sfera sărbătorii a plutit 
în Sebiș, trei zile de neui-
tat! Festivalul de Muzică 
a fost din nou la înalțime, 
un eveniment de anvergu-
ră, care doar în Sebiș poa-
te fi văzut. Și cum cuvinte-
le sunt de prisos vă lăsăm 
în compania imaginilor 
surprinse pe parcursul ce-
lor trei zile ale festivalului, 
imagini care cu siguranță 
vă vor răscoli plăcut amin-
tirile multora dintre voi.
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Simpozionul interjudețean „Atelierul fanteziei”
Sambata. 15.06.2013,  Clubul Copiilor Se-

bis a organizat Simpozionul Inter Judetean ,, 
WORKSHOP din materiale reciclabile edi-
tia a II a”. Eseul Protectia Mediului si Atelie-
rul Fanteziei, care s-a desfasurat pe doua sec-
tiuni:

1 Sectiunea referate- Verificarea materiale-
lor reciclabile.

Au fost trimise 10 referate, fiecare cadru di-
dactic s-a referit la un gtimp de material ce se 
poate refolosi si cu care lucreaza cu copiii.

2. SEctiunea a doua s-a desfasurat sub for-
ma unui schimb de experienta intre cadrele 
didactice participante, fiecare cadru didac-
tic venind cu cateva obiecte confenctionate in 
diferite stiluri. 

Doamna prof. Valea Delia a prezentat sti-
lul KINIGOMI, urmand ca si celelalte cadre 
didactice sa confectioneze cate un obiect in 
acest stil.

Simpozionul a inceput prin prezentarea de 
catre doamna director Pop Florica a impor-

tantei valorificarii materialelor refolosibile cu 
copii de la cercuri, precum si a necesitatii de 
a-I invata sa respecte, sa pastreze si  sa iubeas-
ca mediul inconjurator precum si sa-l menti-
na curat.

In incheiere elevii de la Cercul Dans Mo-
dern au incantat privirile cadrelor didactice 
cu un scurt program artistic. 

Dupa care a urmat premierea, unde toate ca-
drele didacticea au castigat un premiu!

Festivalul de muzică, evenimentul numărul unu al lunii iunie în județ!
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Cu această ocazie s-a înfăptuit Taina Sfân-
tului Maslu, spre iertarea păcatelor și prote-
jarea credincioșilor ortodocși din Donceni. 

Am avut așadar parte de o cinstire și săr-
bătorire a bisericii, Hramul acesteia consti-
tuind an de an moment de bucurie pentru 
comunitatea din Donceni, Biserica repre-
zentând pentru orice comunitate creștină, 
centrul liniștirii sufletești și a mărturiei dra-
gostei față de Dumnezeu. 

Primarul Feieș Gheorghe, împreună cu 
deputatul Eusebiu Pistru și primarul co-
munei Chisindia Pașca Ionel, au reprezen-
tat oficialitățile care au venit să cinstească 
la rândul lor această sărbătoare a Hramu-
lui, fiind prezenți în sândul comunității lo-
cale din Donceni, la această importantă săr-
bătoare religioasă. 

Slujba s-a încheiat prin miruirea tuturor 
celor veniți la biserică, moment religios im-
portant pentru orice creștin.

Putem concluziona afirmând că Hramul 
Bisericii Ortodoxe din Donceni a constitu-
it și anul acesta prilej de bucurie și cinstire 
adus de comunitatea locală bisericii patro-
nată de cei doi Sfinți, Petru și Pavel.

Hramul Bisericii Ortodoxe din Donceni
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