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Taina Sfântului Maslu, primită cu 
evlavie de credincioșii din Sălăjeni

15 ani de învățământ 
universitar în Sebiș!

O zi binecuvântată pentru credincioșii din sa-
tul Sălăjeni. Un sobor de preoți a săvârșit  sfân-
ta slujbă a Maslului, prin care s-a împărtășit harul 
vindecător de la Duhul Sfânt și iertarea păcatelor. 

În asfințitul soarelui tomnatec, imediat după ce 
clopotul Bisericii din mijlocul satului Sălăjeni a 

bătut, zeci de credincioși și-au îndreptat pașii că-
tre sfântul lăcaș de cult. Aici, enoriașii au partici-
pat la slujba de vecernie, oficiată de preotul paroh 
Marius Ioan Leucuță, alături de părintele Cristian 
Ardelean și de preotul Petru Ursulescu.

Duminică 6 octombrie Sebișul  
a sărbătorit 15 ani de existență 
a învățământului universitar 
în oraș. Acest moment impor-
tant pentru oraș a fost marcat 
printr-un simpozion organizat 
cu participarea președintelui 
Universității de Vest „Vasi-
le Goldiș”, domnul prof. univ. 
dr. Aurel Ardelean, care alături 
de primarul nostru Gheorghe 
Feieș este cel care a pus umărul 
pentru constituirea în Sebiș a fi-
lialei Universității de Vest „Va-
sile Goldiș” Arad. Simpozionul 
organizat cu acest prilej a avut 
o serie de invitați: profesori uni-
versitari și alte oficialități din 
Arad, precum și cadre didac-
tice din orașul nostru, consi-
lieri locali și alte oficialități ale 
Sebișului. Evenimentul a fost 
prezidat de primarul Gheor-
ghe Feieș, care, în calitate de 
președinte a filialei Universității 
de Vest „Vasile Goldiș” din Sebiș 
a fost pilonul principal în or-
ganizarea acestei manifestări 
cultural-științifice. Cu aceas-
tă ocazie primarul Feieș a sub-
liniat încă o dată importanța 

prezenței Universității de Vest 
„Vasile Goldiș” în Sebiș: „Am 
dorit ca Sebișul să dispună de 
un sistem de învățământ per-
formant, astfel încât pregă-
tirea elevilor să fie de calita-
te, pentru ca învățământul 
din orașul nostru să nască va-
lori. Pentru aceasta am inves-
tit în permanență în instituțiile 
de învățământ din oraș și 
am susținut toate activitățile 
acestora. Nu era însă sufici-
ent! Trebuia să avem și viață 
studențească în Sebiș, pentru 
ca sistemul de învățământ din 
oraș să fie complet. Iată, au 
trecut deja 15 ani de când îm-
preună cu domnul prof. univ. 
dr. Aurel Ardelean am reușit 
înființarea structurii universi-
tare de la Sebiș. 15 ani în care 
filiala din Sebiș a Universității 
de Vest „Vasile Goldiș” Arad, a 
promovat o serie de absolvenți, 
mulți dintre ei ocupând în pre-
zent funții importante. Prin 
existența în oraș a universității, 
Sebișul a devenit un important 
centru educațional al întregii 
zone.”

>>> pag. 2

>>> pag. 3

Școala a prins din nou viață!

Sebiș ENDURO CHALLENGE

La școală clasele au prins din nou viață, vocea ele-
vilor răsunând din nou în acest nou an școlar. Cei 
mai mici dintre elevi, plini de emoție și cu buche-
te de flori în mână au intrat pentru prima dată în 
clasele care patru ani de acum încolo îi vor găzdui. 

Părinții și ei prezenți, i-au încurajat și i-au predat 
spre pregătire profesorilor. De acum încolo acești 
profesori vor fi al doilea părinte pentru fiecare din-
tre elevi. A început noul an școlar!

>>> pag. 6

Duminică 6 octombrie, a avut loc o nouă etapă a deja consacratului concurs național 
de Enduro, desfășurat sub titulatura „Sebiș Enduro Challenge”. Etapa aceasta, la fel ca și 
precedentele a adus în orașul nostru o multitudine de concurenți, care sub coordonarea 
organizatorului - nimeni altul decât domnul Mocuța Cătălin - au încercat să-și adjudece 
trofeul pus în joc. Am avut parte așadar de o zi în care din nou Sebișul a fost invadat de 
motociclete și ATV-uri, devenind un centru al acestui sport de anduranță.

>>> pag. 5

Fie ca Sfântul Mare 
Mucenic Dimitrie să 
aducă în casa Dumnea-
voastră sănătate și cre-
dinţă, împliniri și spe-
ranţă,  bucurii și numai 
bine.

Urez tuturor celor care 
pe data de 26 octombrie 
își aniversesază ziua de 
nume un călduros 

La Mulţi Ani!
Primar

 Gheorghe Feieș 
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După 50 de ani de la absolvire

Din nou în băncile liceului
Prima generație de absolvenți 

ai liceului din Sebiș au partici-
pat la întâlnirea de 50 de ani de 
la absolvire. Au fost momen-
te deosebite, pline de emoție, 
în care foștii liceeni s-au reîn-
tâlnit. S-a mai strigat încă oda-
tă catalogul și unii dintre ei, cu 
lacrimi în ochi și-au reauzit nu-
mele, stând cuminți în bănci și 
rememorând frumoșii ani de 
liceu. Au trecut 50 de ani de 
atunci, o întreagă viață!

Cei care au făcut parte din 
această generație de absolvenți 
ai Școlii Medii Mixte din 
Sebiș în anul 1963 constitu-
ie o generație aparte, ei fiind 
deschizătorii de drum pentru 
generațiile viitoare. Am dorit 
să aflăm și câteva impresii de la 
dânșii, fapt pentru care vă și re-
dăm câteva gânduri ale acesto-
ra, precum și percepția reîntâl-
nirii cu Sebișul după 50 de ani 
de la absolvire.

Am avut o viață de liceean bună. Nu 
există o altă descriere. Am urmat o carie-
ră în învătâmânt și am predat matemati-
că. Îmi aduc aminte că învățam în dosebi 
de rușinea profesorilor. Era cu totul altă 
mentalitate și era cea mai mare mândrie 
să fi primul în clasa ta. Cum am spus și în 
cadrul orei de dirigenție la care am par-
ticipat cu ocazia aceasta, am avut profe-
sori atât de bine pregătiți și am învățat 
atât de bine încât cunoștințele pe care 
le-am acumulat în liceu mi-au fost de 
folos toată viața. Am avut parte la aceas-
tă reunire de o organizare foarte bună, 
ma bucur mult că mi-am revăzut colegii, 
profesorii și sper să ne revedem cu bine 
și cu alte ocazii.

Îmi revine în minte constant exigența profesori-
lor noștri, pe care sigur că la acea vreme nu o pu-
team înțelege. Acum, după mulți ani, cred că toți 
le suntem recunoscători pentru că datorită lor, noi, 
cei astăzi, prezenți, aici suntem ceea ce suntem.  Am 
urmat o cariera de profesor. Am predat Limba și Li-
teratura Română și Limba Franceză. Generația mea 
a trudit și la construirea școlii. Am o satisfacție de-
osebită gândindu-mă că în acea vreme, cu toate că 
accentul era pus în deosebi pe cultură, am avut timp 
și pentru distracție. Sebișul dovedește o bună orga-
nizare, bineînțeles devenind oraș, dar și prin buna 
coordonare a actualei administrații. Îmi doresc pen-
tru școlarii de astăzi să-și valorifice cât mai bine 
intelgiența și să fie dornici pentru afirmare. Este ca-
lea ideală pentru a reuși tot ceea ce-și propun.

După liceu am trecut prin toate trep-
tele necesare pentru a urma o carie-
ră de profesor universitar. La acea vre-
me țin minte că părinții mei vroiau ca 
eu să urmez o altă linie în viață, dar 
după multă strădanie am reușit să rea-
lizez ce mi-am propus. Din perioada li-
ceului am numai amintiri plăcute. Chiar 
dacă, inevitabil s-au întâmplat și diver-
se situații neplăcute, cu timpul acestea 
dispar și rămân vii doar cele mai plăcu-
te amintiri. Revăd Sebișul schimbat în 
bine. Le transmit liceenilor din Sebiș să 
fie mândri, școala aceasta având o isto-
rie deosebită, mulți oameni de seamă 
din România avându-și originile aici.

Eu am urmat o carieră de Inginer 
Geolog. Liceul a fost cea mai plă-
cută experiența din acea perioadă 
a vieții mele. Nu am nici un regret 
cu privire la acei patru ani, în speci-
al pentru că în acea vreme nu exis-
tau atâtea tentații cu care se confrun-
tă liceeanul de astăzi. A fost o viață 
frumoasă, plină de experiențe deo-
sebite, pe care sunt convins că fieca-
re din noi cei de aici le vom prețui și 
de acum înainte așa cum am făcut-o 
până acum. Îmi amintesc dorința pen-
tru performanțî din acea perioadă. Nu 
mai există acum concurența aceea 
care ne făcea pe toți să vrem tot mai 
mult, să realizăm lucruri mari. Sebișul 
se deosebește mult de perioada când 
eu eram liceean. Văd multă culoare, 
văd spații verzi îngrijite unde te poți 
relaxa, sediul primăriei bine admi-
nistrat și  bineînțeles multe alte rea-
lizări de care nu avem acum timp să 
vorbim. Doresc să le transmit tinerilor 
să încerce să nu părăsească România, 
să muncească pentru a se realiza aici, 
pentru a aduce prestigiu țării.

Viața de licean a fost una deosebită. Venind aici 
m-am simțit din nou tânăr.  Mă întorc cu plăcere de 
fiecare dată aici unde îmi revăd foștii colegi și pro-
fesori pe care îi port în inimă cu mare drag. Mă bu-
cur să văd Sebișul atât de bine gospodărit. Le doresc 
elevilor să fie mai disciplinați pentru că profesorii lor 
depun o muncă deosebită pentru a le asigura un ni-
vel ridicat de cunoștințe.

După liceu am urmat o carieră milita-
ră. Trecând prin multe etape am ajuns 
General de flotilă aeriană, acum în re-

tragere. Îmi aduc aminte că baza mate-
rială de care dispuneam noi ca liceeni 
la acea vreme era mult mai modestă. 
Am avut profesori de exceptie. Nu am 
nici un regret din perioada liceului, ba 
mai mult port un deosebit respect pen-
tru școala pe care am urmat-o aici la 
Sebiș. Le transmit liceenilor să fie mân-
dri că urmează cursurile acestui liceu 
și să se străduiască pentru a fi în viață 
adevărați profesioniști în orice dome-
niu ar alege.

Catalogul complet al primilor absolvenți ai Școlii Medii Mixte Sebiș- 1963, Dirigin-
te: prof. OARCEA VASILE: Boc Florica, Budea Elena, Bucătaru Vasile, Cădaru Radu, Călărașu 
Cornel, Ciolpan Mihai, Crainic Sofia, Crișan Ioan, Creţ Simion, Dîrlea Elena, Dronca Mihai, Duma 
Mircea, Eppel Ioan, Fackelmann Suzana, Făgădar Vasile, Faur Rozalia, Geogea Horia, Golea Cor-
nelia, Gomori Ileana, Gulyaș Ioana, Gligor Ioan, Iercan Aura, Lungu Elena, Marta Zaharie, Marcu 
Terente, Mercea Teodor, Mihiţ Florica, Mihalca Gheorghe, Mladin Teodor, Moţ Gheorghe, Oprușa 
Elena, Palicica Radu, Rada Floare, Stan Elena, Şut Florica, Takacs Maria

Le-au fost profesori: Adam Aurel, 
Ardelean Ioan, Bucur Maria, Doru Sil-
viu, Doru Delia, Ghergar Teodor, Hord 
Petru, Iarmanski Marga, Lach Otto, 
Mihail (Bălteanu) Elena, Muscă Aure-
lia, Pinţia Florica, Şodinca Gheorghe, 
Trif Miron

Cădaru Radu

Halic Elena

Palicica Radu

Ciolpan Mihai

Geogea Horia

Voian Ștefan
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După 40 de ani de la absolvire

Din nou în băncile liceului
Și absolvenții promoției 1973 

s-au reîntâlnit, după 40 de ani 
de la absolvirea liceului din 
Sebiș. O revedere la care au tră-
it din nou cu emoție pășirea pe 
poarta liceului, amintirile năpă-
dindu-i. Oare ce a gândit fieca-
re când s-au revăzut în acest loc 
minunat al tinereții lor, loc în 
care au trăit cei mai frumoși ani 

de liceu? Este o întrebare la care 
doar ei pot să răspundă, însă 
dacă s-au întors cu drag după 
atâția ani, atunci cu siguranță 
viața liceană din Sebiș le-a tre-
zit amintiri frumoase. Nouă nu 
ne rămâne să le urăm în conti-
nuare să se revadă la fel, în clasă 
completă și peste zece ani.

Mă bucur nespus că mă revăd cu foștii 
mei colegi. Am urmat o carieră de bi-
bliotecar. Viața de liceean era una de-
osebit de frumoasă. Bineînțeles că și 
preocuparea pentru studiu din ace-
le vremuri era una mult mai mare. Nu 
pot să spun că am vreun regret din acea 
perioadă. Pot doar să spun că poate re-
gret faptul că nu am ținut legătura așa 
de mult cu foștii mei colegi. Cred că 
Sebișul s-a schimbat material doar în 
bine, pe când spiritual mai mult în rău. 
Este doar o părere personală dar cred că 
aceasta este realitatea. 

Mi-am dorit foarte mult încă din perioada liceului 
și am reușit să urmez o carieră în medicină. Îmi aduc 
aminte că în liceu aveam diferite cercuri, așa cum se 
numeau atunci, pentru diverse materii, unde ne întâl-
neam colegii studiint asidu și cu foarte mare plăcere. 
Îmi reamintesc și frumoasele tabere școlare care se or-
ganizau în fiecare vacanță. Era o mare plăcere să ple-
căm împreună la diverse proiecte împreună cu profe-
sorii noștri. A fost o perioadă unică pentru mine, ca și 
pentru orice alt liceean din orice altă perioadă a isto-
riei. 

Șebișul se vede mult schimbat mai ales de când la 
conducere este domnul primar Gheorghe Feies. Se văd 
investiții la școală, la spital, parcurile care arată foarte 
bine iar clădirea în care se află primăria este una impu-
nătoare. Un oraș într-o schimbare continuă și pozitivă.

Primarul Gheorghe Feieș a fost 
ales anul trecut de către primarii 
orașelor din judeul Arad pentru 
a reprezenta toate orașele arăde-
ne la Consiliul pentru Dezvolta-
re Regională a Regiunii de Vest, 
poziție pe care o ocupă pentru un 
mandat de patru ani. Ultima în-
tâlnire pe care a avut-o în cadrul 
acestui consiliu s-a desfășurat pe 
2 octombrie la Reșița, unde s-au 
dezbătut o serie de probleme și 

strategii în legătură cu viitoa-
rea dezvoltare a regiunii de vest 
din care fac parte județele Timiș, 
Caraș-Severin, Arad și Hune-
doara. În cadrul acestei ședințe 
oficiale s-au dezbătut alocări-
le financiare regionale, precum 
și programele operaționale secto-
riale, programe care privesc mo-
dul de alocare și implementare a 
fondurilor europene în cele patru 
județe. De asemenea, s-a dezbă-

tut bugetul multianual ADR 
Vest pe perioada 2013-2015. 
Sunt analize importante pen-
tru viitorul Sebișului, ținând 
cont de faptul că din aceas-
tă poziție de reprezentant al 
orașelor arădene, primarul 
nostru are în vedere găsirea 
de oportunități de atragere 
de noi investitori privați, dar 
și de accesare a unor fonduri 
europene pentru Sebiș.

Silvia Manea
Kokeny Eugenia

Catalogul promoției 1973, clasa profil uman, diriginte prof. Avram Con-
stantin:  Amanciu Olimpiu, Ardelean Gheorghe, Beldea Dan, Beresca Eugenia, Bra-
un Rudolf, Brîncoveanu Ana, Codreanu Ioan, Condea Doina, Condea Lenuţa, Cornea 
Silvanelia, Coșeri Elena, Cotocea Emil, Cotuna Gheorghe, Cristea Teodor, Filip Victo-
ria, Gașpar Eva, Grădinaru Viorica, Hatcu Floriţa, Hălmăgean Ana, Lengyel Iuliana, 
Marc Doina, Mercea Rodica, Mureșan Maria, Nica Doina, Oancea Victoria, Pașca Ani-
ela, Pașca Ilie, Pruneanu Octavian, Putaveţi Lucreţia, Rus Florica, Sîntion Lucia, Stoia 
Măriuţa, Toader Doina, Tripa Doina, Ţica Elena, Tulea Mitru, Ungureanu Maria, Ursa 
Simion, Valea Irina

Catalogul promoției 1973, clasa profil real, diriginte prof. Hord Petru:  
Alda Cosma, Bădău Nicolae, Bădiţă Nicolae, Bătrîna Eugen, Boja Iosana, Bondar Zol-
tan, Brădean Lena, Cociu Maria, Crîsta Dorina, Crișan Milentie, Danci Eugenia, Dan-
ciu Elena, Dinga Zaharia, Dudaș Gavril, Florea Măriuţă, Floruţ Ligia, Gangan Ionel, 
Gomoi Gheorghe, Ianuli Ionel, Ioana Paul, Ioana Tania, Lupșa Gheorghe, Lupșa Te-
odor, Luștrea Sanda, Matcău Marinela, Micula Traian, Moţiu Georgeta, Popovici Ti-
beriu, Posa Aurica, Puff Nicolae, Schverthoffer Zoltan, Selejan Tiberiu, Stan Aurel, 
Stan Mariana, Tabuia Zorica, Tripșa Ilie, Vesa Pavel, Voian Zorica, Vozar Mihai, Zathu-
rekzky Ferdinant

Catalogul promoției 1973, clasa seral, diriginte prof. Onica Ioan: Aliman 
Ecaterina, Bodea Faur, Cîrnaţi Mărioara, Creţ Mircea, Dașcău Mariana, Dașcău Mări-
oara, Dărău Ioan, Deliman Aurelian, Dinga Isai, Golomici Cornel, Huţanu Danci Lu-
creţia, Ioja Ioan, Lucea Maria, Lupei Farcaș Lidia, Marc Florica, Mercea Iovan, Moţ 
Magdalena, Pleșu Gavrilă, Pop Marin, Răcoiu Nicolae, Șchiupu Titiana, Șerb Ionel, 
Șucan Moisă, Tămaș Valentin, Tucra Zeni, Voșin Marcu

Primarul Feieș, reprezentantul tuturor orașelor arădene la 
Consiliul pentru Dezvoltarea Regională a Regiunii de Vest!
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Taina Sfântului Maslu, primită cu evlavie de credincioșii din Sălăjeni
Cele trei fețe bisericești 

i-au cerut Domnului nostru Iisus Hris-
tos să ne mântuiască și să ne ocrotească 
pe toți. Cuvântul de învățătură de la fi-
nalul vecerniei a fost ținut de către preo-
tul Petru Ursulescu, care le-a amintit ce-
lor prezenți la biserică că slujba Vecerniei 
are rostul de a-i aduce Lui Dumnezeu 
mulţumire pentru ziua care a trecut și de 
a-i cere ocrotire pentru cele ce urmea-
ză. „Vecernia ne ajută să-I încredinţăm 
Lui Dumnezeu viaţa și grijile noastre. 
Sfântul Vasile cel Mare ne ajută să înţele-
gem importanţa rugăciunii de seară din 
cadrul Vecerniei, spunând așa >>Când 
ziua se sfârșește, se cade a mulţumi pen-
tru toate câte am primit în curgerea zilei 
aceleia,apoi să mărturisim toate câte nu 
le-am împlinit>>”. 
Prin taina Sfântului Maslu primim 
sănătate trupească și sufletească

Un sobor de preoți a săvârșit după ace-
ea slujba Sfântului Maslu, taină la care a 
participat și deputatul arădean Eusebiu 
Pistru. Taina Sfântului Maslu a fost ofi-
ciată de preoții Marius Ioan Leucuță, pr. 
Cristian Ardelean și pr. Petru Ursulescu, 

alături de preotul Cătălin Rus, pr. Valen-
tin Herbei și de preotul Viorel Albiș, invi-
taţi de parohul de la Sălăjeni. „Este o ade-
vărată binecuvântare pentru noi că am 
putut lua parte la Sfântul Maslu. Suntem 
bătrâni și bolnavi mulţi dintre ei și știm 
că prin Sfântul Maslu preoţii se roagă mai 
abitir pentru sănătatea noastră și izbăvi-
rea de păcat”, a spus o enoriașă. Preotul 
Cristian Ardelean a fost cel care a ținut 
predica la finalul sfintei slujbe. Acesta a 
vorbit despre importanța acestei taine. 
Harul Lui Dumnezeu se pogoară pes-
te noi prin cele șapte Sfinte Taine, deci și 
prin Taina Sfântului Maslu. Ca toate Tai-
nele, și Sfântul Maslu a fost instituit de 
către Mântuitorul nostru Iisus Hristos și 
așezat în Biserică prin Sfinţii Săi Apos-
toli. Sfânta Biserică ne învaţă că mântu-
irea se dobândește prin Harul lui Dum-
nezeu, credinţă și fapte bune. În acest 
context, Taina Sfântului Maslu vine și în-
tărește credinţa noastră și sporește Harul 
lui Dumnezeu pentru săvârșirea faptelor 
bune. Această Sfântă taină a Maslului este 
folositoare tuturor creștinilor bolnavi de 
boală trupească sau sufletească, căci le dă 
tămăduire trupului și iertare sufletului.

>>> pag. 1



15 ani de învățământ 
universitar în Sebiș!
Desfășurată în sala hote-

lului din oraș, conferința-
simpozion s-a bucu-
rat de aprecierea multor 
personalități din județ, fiind 
prezenți atât președintele 
Cosiliului Județeam, dom-
nul Nicolae Ioțcu, cât și 
primari din județ, dintre 
care i-am remarcat pe cei 
din Bocsig, Beliu sau Dez-
na. Din partea orașului 
nostru i-au fost alături pri-
marului Feieș, atât vice-
primarul Radu Demetres-
cu, cât și consilierii locali, 
care împreună cu ceilalți 

reprezentanți ai Sebișului 
ce au participat la eveni-
ment au dorit să sublinie-
ze încă odată importanța 
crucială pe care o are pen-
tru Sebiș existența aici a 
învățământului universitar.

Conferința s-a înche-
iat prin discuții între cei 
prezenți, care au avut și po-
sibilitatea să socializeze, să 
schimbe impresii sau de ce 
nu, să se consulte vis-a-vis 
de anumite probleme aca-
demice. 

Un simpozion care a scos 
din nou în evidență calita-
tea actului educațional din 
orașul nostru!

>>> pag. 1

SEBIȘ EXPRES

CMYK

                                                     SEBIȘ EXPRES          pag. 5  

Sebiș ENDURO CHALLENGE
Startul etapei a 

fost dat de primarul Feieș Gheorghe, 
care împreună cu deputatul Eusebiu 
Pistru au reprezentat oficialitățile 
care au deschis practic competiția 
sportivă. Toți participanții au ple-
cat în formație din fața edificiului 
primăriei, după care au trebuit să 
parcurgă un traseu accidentat prin 
pădurea din jurul orașului. 

Concursul s-a încheiat cu o festi-
vitate de premiere în cadrul căreia 
cei care au obținut cele mai bune 

rezultate au fost recompensați cu 
diplome, cupe și diverse premii. 
Tombola organizată cu acest prilej 
a avut și ea mulți câștigători, care 
au primit din partea organizatorilor 
diverse premii constând în echipa-
ment sportiv.

Ca o concluzie, putem spune că 
sportul îndrăgostiților de cai putere 
a prins rădăcini în Sebiș, care devine 
astfel un oraș promotor și în acest 
domeniu.

>>> pag. 1

Datele ultimului recensământ re-
alizat la nivel național, cu privire la 
orașul Sebiș arată astfel: 

Populație stabilă: 5979 locuitori!
Împărțirea populației pe principa-

lele culte religioase: ortodocși 4158 
loc., penticostali 823 loc., baptiști 518 
loc., romano-catolici 98 loc., greco-
catolici 12 loc., adventiști de ziua a 
șaptea 30 loc., reformați 63 loc., re-
stul aparținând altor culte religioase.

Împărțirea populației în funcție 

de etnie: români 5197 loc., maghiari 
130 loc., italieni 6 loc., rromi 377 loc., 
slovaci 5 loc., sârbi 3 loc.

Datele prezentate aici sunt doar câ-
teva statistici rezultate în urma recen-
sământului, ele fiind realizate în baza 
celor declarate de persoanele inter-
vievate.

Noi am spicuit doar câteva date pe 
care le-am considerat că ar fi intere-
sante de știut pentru cititorii ziarului 
nostru.

Rezultatele finale ale recensământului! Despre ajutoarele alimentare:
Și în acest an  se vor distribui alimente sub 

formă de ajutoare finanțate de către Uniu-
nea Europeană. Este vorba de următoarele 
tipuri de alimente: zahăr, miere, conserve 
carne, făină, mălai, ulei, zacuscă, paste 
făinoase. 

Cei care beneficiază de aceste ajutoare 
sunt: pensionarii  cu pensii sub 400 lei, 
persoanele cu handicap grav și accentuat, 
șomerii, persoanele care  beneficiază de aju-
tor social în baza legii 416. Distribuția aces-
tor ajutoare alimentare către populație se va 
face prin Primăria Sebiș, în funcție de data 

la care sosesc ajutoarele.
Mare atenție: listele persoanelor care 

beneficiază de aceste ajutoare nu sunt întoc-
mite de către Primăria Sebiș. Aceste liste vin 
de la Consiliul Județean Arad în colaborare 
cu Oficiul Forțelor de Muncă și APIA. Facem 
această precizare pentru ca toți cetățenii să 
înțeleagă că stabilirea persoanelor care vor 
beneficia de aceste ajutoare nu este făcută 
de către reprezentanții primăriei. Singura 
responsabilitate a primăriei este stocarea și 
distribuirea alimentelor către cetățenii care 
se regăsesc pe listele mai sus menționate.



Bine aţi revenit la gradinita după o 
vacanţă binemeritată ale cărei amintiri 
vă sunt proaspete în memoria afectivă.

Copiii pe care-i educăm sunt o   inves-
tiţie făcută pentru viitor. Roadele stră-
daniilor noastre vor fi spre adevărată 
bucurie şi totodată o măsură a educaţi-
ei pe care vom reuşi să le-o dăm împre-
ună. De aceea vă  invit  să fim uniţi în 
efortul educaţional, pentru ca genera-
ţiile formate în această gradinita să fie 

un prilej de mândrie şi satisfacţie pen-
tru fiecare dintre noi.

Alături de educaţia pe care o primesc 
copiii în familie, gradinita Samaritea-
nul, prin cele doua grupe, oferă copii-
lor un cadru în care, asemenea lutului, 
se modelează caracterul acestora.Prin  
gradinita  ne propunem să ajutăm copi-
ii să-şi deschidă mintea şi sufletul spre 
credinţă, să-i  familiarizăm cu norme 
şi reguli ale credinţei. Dorim  să înţe-

leagă că a crede înseamnă a te bucura 
de tot ceea ce ai, inseamnă speranţa în 
ziua de mâine, încrederea că putem fi 
mai buni, mai drepţi, că putem să pre-
ţuim oamenii de lângă noi cu tot ce au 
mai bun, că putem să ne ajutăm seme-
nii, că putem să acceptăm credinţa lor.

Noi credem ca Dumnezeu ne-a dat 
la fiecare anumite aptitudini speciale 
si ne-a transmis sa avem grija sa le fo-
losim in ajutorarea noastra reciproca, 
transmitand mai departe numeroase-
le feluri de binecuvantari ale Lui.Copi-
ii de azi vor forma familiile şi socie-
tatea de mâine, de aceea împreună cu 
părinţii dorim să contribuim la clădi-

rea şi consolidarea unor caractere fru-
moase care să devină o binecuvântare 
atât pentru oameni, cât şi pentru Dum-
nezeu.

Dragi părinţi,vă invit să vă impli-
caţi, să fiţi partenerii eforturilor noas-
tre în programele şi proiectele derulate 
de gradinita pentru a putea să le ară-
tăm copiilor un alt mod de implicare, 
de  percepere a realităţii, de cunoaştere 
a lumii şi de învăţare!”

La început de an şcolar, vă urez tutu-
ror multă sănătate, putere de muncă în-
cununată cu satisfacţii şi să privim cu 
încredere viitorul apropiat.”

Director, Florica Toma

Urez tuturor elevilor să aibă un an plin de suc-
cese şi cu multe împliniri. Școala, ca şi etapă 
importantă a vieții reprezintă locul în care ne 
formăm ca oameni. Aici acumulăm cunoştințele 
necesare pentru a avea succes în viață. De aceea 
şcoala trebuie luată foarte în serios de către fiecare 
elev şi eu sper că toți cei care învață la şcolile din 
Sebiş vor face acest lucru. Avem dascăli dedicați, 
bine pregătiți, care cu siguranță vor face tot posi-
bilul pentru ca elevii să beneficieze de o pregătire 
şcolară cât mai bună. 

Cu siguranță că cei mai mici dintre elevi au păşit 
cu emoție pragul şcolii, iar auzul primului clopoțel 
a reprezentat ceva nou pentru ei. Sper ca aceste 
emoții să dispară cât mai repede şi cei mai mici 
dintre elevi să formeze un colectiv unit, să-şi as-
culte dascălii şi să învețe cât mai bine. Îmi doresc 
ca şi pe viitor şcoala din Sebiş să-i pregătească cât 
mai bine pe aceşti minunați copii, astfel încât să 
acumuleze bagajul de cunoştințe necesar pentru 
viitor. 

Părinților le doresc să aibă copii cât mai silitori, 
elevilor să obțină note cât mai mari, iar dascălilor 
să se bucure numai de rezultate bune cu elevii pe 
care îi pregătesc.

Primar Feieș Gheorghe
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Primar, Dr. ec.  Feieș Gheorghe

Școala a prins din nou viață!

Început de an școlar la Grădinița 
Samariteanul din Sebiș
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Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agircultură (APIA) 
informează potențialii beneficiari că, până în data de 28 
octombrie 2013, primește cererile de solicitare a plăţilor 
naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la 
specia bovine, astfel:

a) schemă decuplată de producţie în sectorul lapte;
b) schemă decuplată de producţie în sectorul carne.
Pot beneficia de aceste scheme de plată, o singură dată 

pe an, producătorii agricoli, persoane fizice sau juridice, 
care deţin, cresc şi exploatează animale de producţie, 
identificate şi înregistrate în sistemul naţional (art.9 alin.
(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.125/2006).

Solicitanţii trebuie să depună o cerere de solicitare a 
primei aferent ă fiecărei exploata ții cu cod ANSVSA la 
centrul local / județean al Agenției de Plăți și Intervenție 
pentru Agricultură, însoțită de documentele:

a) copie de pe buletinul de identitate/cartea de identitate/
codul unic de înregistrare/ certificatul de înregistrare;

b) copie de pe paşaportul fiecărui animal pentru care 
se solicită primă/copie de pe documentele care atestă 
ieşirile din efectiv, după caz, pentru schema decuplată de 
producţie în sectorul carne;

c) copie de pe dovada de înregistrare a beneficiarilor în 
sistemul de administrare a cotelor de lapte precum şi a 
cantităţilor de lapte livrate şi/sau vândute direct în anul 
de cotă 2012 – 2013, în cazul solicitării primei în cadrul 
schemei decuplate de producţie în sectorul lapte.

Prima pentru schema decuplată de producţie în sectorul 
lapte se acordă producãtorilor agricoli care îndeplinesc 
cumulativ următoarele condiţii:

a) exploataţia de bovine să fie înregistratã în Registrul 
naţional al exploataţiilor la data solicitãrii primei;

b) solicitantul să fie înregistrat în sistemul de adminis-
trare a cotei de lapte în anul de cotă 2012 – 2013;

c) solicitantul să fi livrat şi/sau vândut direct o cantitate 
de minim 3 tone lapte în anul de cotă 2012 – 2013.

Prima pentru schema decuplată de producţie în sectorul 
carne se acordă producãtorilor agricoli care îndeplineasc 
cumulativ următoarele condiţii:

a) deţin un efectiv minim de 3 capete bovine cu vârsta 
de minim 16 luni, la data de referinţă de 31 ianuarie 2013;

b) exploataţia de bovine este înregistrată în Registrul 
naţional al exploataţiilor la data de referinţă 31.01.2013 
şi la data solicitării primei.

Prima pentru această schemă se acordă pentru un efectiv 
de minim 3 capete bovine cu vârsta de minim 16 luni, la 
care se poate adăuga şi tineret bovin mascul şi/sau femel 
cu vârsta de minimum 7 luni, existent în exploataţie la 
data de referinţă.

Documente necesare:
a) adeverinţă emisă, prin proceduri SNIIA, de către me-

dicul veterinar cu drept de liberă practică împuternicit, 
care atestă că bovinele existente în exploatație la data 
depunerii cererii sunt cuprinse în Programul acţiunilor 
de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor 
la animale, a celor transmisibile de la animale la om, 
protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare 
şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, 
iar acțiunile prevăzute sunt efectuate la zi;

b) adeverinţă prin care se recunoaște statutul de crescător 
de bovine al solicitantului, eliberată de către o organizație 
a crescătorilor de bovine, legal constituită, cu reprezenta-
tivitate naţională sau de către o asociație a crescătorilor 
de bovine, legal constituită, afiliată la o organizație a 
crescătorilor de bovine cu reprezentativitate naţională. 
Adeverința se eliberează gratuit, indiferent dacă solici-
tantul este membru sau nu al organizației/asociației re-
spective.

Informații suplimentare:
Organizațiile/asociaţiile crescătorilor de bovine, le-

gal constituite, care eliberează adeverința prin care se 
recunoaște statutul de crescător de bovine al solicitantu-
lui, trebuie să

- sunt funcţionale, conform bilanţului contabil anual 
depus pentru anul anterior solicitării primei;

îndeplinească următoarele condiţii:
- sunt organizații ale crescătorilor de bovine cu reprezen-

tativitate naţională sau sunt afiliate la o organizație a 
crescătorilor de bovine organizată la nivel naţional.

În atenția fermierilor:
Administrația locală a început 

demersurile pentru relizarea 
curățeniei de toamnă. În acest 
sens deja s-au întreprins o se-
rie de măsuri pentru pregătirea 
orașului pentru sezonul rece. 
Trebuie însă adus în prim plan 
faptul că și cetățenii au anu-
mite responsabilități în vederea 

asigurării unui oraș curat, re-
spectiv, să-și adune frunzele și 
crengile căzute în fața casei sau să 
curețe șanțurile aferente propri-
ilor gospodării.

Tot cu privire la asigurarea 
curățeniei în oraș, cei care vor 
arunca în gunoiul în locuri 
nepermise vor fi amendați dras-

tic, Garda de Mediu urmând a 

aplica sancțiuni și mai severe. 

Există un program de colectare a 

gunoiului menajer, iar acest pro-

gram trebuie respectat, societatea 

de salubritate fiind cea care ridică 

gunoiul de la cetățeni!

Curățenia de toamnă,  o necesitate!

Curățenia orașului în atenția tuturor!
O amplă acțiune de 

curățenie în Sebiș s-a 
desfășurat în cadrul pro-
gramului național „Let’s 
do it  România”, program 
la care au luat parte elevi 
și profesorii ai școlii din 
Sebiș. Astfel, elevii însoțiți 
de dascăli și reprezentanți 
ai primăriei au adunat 

deșeuri pe raza orașului. 
A fost o acțiune de volun-
tariat în care cei implicați 
au pus umărul la asigu-
rarea curățeniei în oraș. 
Felicităm pe toți cei care 
au participat la această 
acțiune, dorindu-ne să 
continue la fel și anul 
următor.

Atragem atenţia pe această cale tuturor părinţilor 
care au copii minori în întreţinere (cu vârsta mai 
mică de 18 ani) şi care sunt plecaţi sau intenţionează 
să plece la muncă în străinătate – cu sau fără forme 
legale şi indiferent de durata perioadei în care lips-
esc din ţară – că, în conformitate cu prevederile Or-
dinului nr. 219/2006 privind activităţile de identifi-
care, intervenţie şi monitorizare a copiilor care sunt 
lipsiţi de îngrijirea părinţilor pe perioada în care 

aceştia se află la muncă în străinătate, au obligaţia 
de a se prezenta la Departamentul Asistență Socială 
din cadrul Primăriei Orașului Sebiș, pentru a noti-
fica (anunţa) în grija cui îşi lasă copiii în absenţa lor.

Vor aduce în acest scop: copii xerox ale documen-
telor de identitate ale tuturor celor implicaţi – in-
clusiv ale minorilor în cauză.

În caz contrar vor risca să intre sub incidenţa 
sancţiunior legale prevăzute în astfel de cazuri.

Părinții care muncesc în străinătate trebuie să notifice la 
Primărie în grija cui își lasă copiii minori

Mare atenție la câinii din oraș!
O problemă de actualitate și pentru Sebiș o 

reprezintă situația câinilor de pe străzi. În acest 
sens, cetățenii trebuie să înțeleagă că nu își pot 
lăsa nesupravegheați câinii pe stradă, fiind re-
sponsabilitatea lor ca aceștia să fie ținuți în curți! 

În caz de nerespectare a acestei reguli de bună 
conviețuire, pot fi drastic amendați, după cum, 
dacă cânii lăsați pe străzi vor mușca pe cineva, 
atunci proprietarii acestor câini sunt pasibili de 
pedepse penale, conform legislației actuale.
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Clasamentul Ligii a III-a, Seria VSEBIȘUL ÎN FRUNTE!
Iar adversarii la grămadă... în pluton

1  Naţional Sebiş  7  6  1  0  16-2  19
2  Metalurgistul Cugir  6  4  1  1  13-4  13
3  Şoimii Pâncota  6  3  1  2  12-5  10
4  CS Oşorhei  6  3  1  2  9-8  10
5  CS Ineu  7  2  3  2  7-8  9
6  Unirea Jucu  6  2  2  2  12-12  8
7  FC Municipal Baia Mare  6  2  2  2  7-7  8
8  FC Zalău  7  2  1  4  10-12  7
9  Sănătatea Cluj  7  1  2  4  5-18  5
10  Unirea Dej  6  1  1  4  9-13  4
11  FC Arieşul 1907 Turda  6  0  3  3  4-15  3
12 Universitar Baia Mare  0  0  0  0  0-0  0

Clasamentul Ligii a V-a, seria B
1 CS NATIONAL SEBIȘ II 8  8  0  0  47-3 24
2 CS DACIA BELIU  8  7  1  0  21-4 22
3 VIITORUL SATU NOU  8  7  0  1  40-10 21
4 CS ŞOIMII ŞIMAND  8  6  1  1  21-8 19
5 CS OLIMPIA BOCSIG  8  4  2  2  26-15 14
6  FRONTIERA PILU  8  4  2  2  14-15 14
7 VIITORUL ŞEPREUŞ  8  3  3  2  19-13 12
8 CETATE DEZNA  8  3  2  3  21-23 11
9 VULTURII SOCODOR  8  2  3  3  13-17 9
10 RECOLTA APATEU  8  3  0  5  13-23 9
11 FLACĂRA ŢIPAR  8  2  1  5  13-28 7
12 AVÂNTUL TIRNOVA  8  2  0  6  7-16 6
13 CRIŞUL ALB ŞICULA  8  1  2  5  10-30 5
14 CRIŞUL ALB BUTENI  8  1  1  6  5-23 4
15 STEAUA GRĂNICERI  8  0  2  6  11-32 2
16 VOINŢA MACEA  8  0  2  6  6-27 2

Îți tresare inima de bucurie când 
te uiți la poziția în clasament ale 
ambelor echipe sebișene. Sun-
tem neînvinși pe ambele fronturi! 
Cele două echipe Național Sebiș 
domină categoric adversarii, până 
în momentul de față dovedind 
că suntem cei mai buni la toate 
nivelele sportului rege. 

Echipa din liga a treia a reușit un 
parcurs excelent, fără înfrângere. 

Echipa din liga a cincea, de ase-
menea se află în fruntea clasa-
mentului cu maxim de puncte, 
24 din opt partide și un golaveraj 
neverosimil 47-3.

Rezultatele obținute până în 
prezent transformă arena din 
Sebiș într-un adevărat punct de 

atracție pentru iubitorii de fotbal, 
nu doar din Sebiș, ci și din îm-
prejurimi. La partidele de acasă 
tribuna se umple, fie că este vorba 
de un meci al primei echipe sau 
al celei de a doua, mulți venind 
să vadă fotbal de calitate, ceea ce 
Național Sebiș le și oferă.

Național Sebiș reprezintă acum 
o adevărată forță fotbalistică, 
mulți antrenori ai echipelor din 
județ venind la Sebiș pentru a spi-
ona, noi spunem însă că pentru a 
lua lecții. Prea multe nu ar mai fi 
de spus. Este suficient să privești  
cele două clasamente de mai sus, 
care reflectă clar ce înseamnă în 
momentul de față Național Sebiș: 
un nume în fruntea tuturor!
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