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Balul Bobocilor la liceul din Sebiș Primarul Feieș, 
lider politico-administrativEvenimentul toamnei la 

liceul din Sebiș l-a repre-
zentat Balul Bobocilor, 
care a adus în prim-plan 
frumoasa viață de liceu, 
Sebișul devenind pentru 
o seară centrul tuturor li-
ceenilor. Organizat ca de 
fiecare dată la discote-
ca „Ring”, balul boboci-
lor din acest an  a avut loc 
în data de 25 octombrie 
când în fața juriului, a 
susținătorilor, colegilor și 
părinților, mai mulți „bo-
boci” și-au etalat talentele 
pentru a cucerii titlul de 
MISS și MISTER boboc 
2013. 

Sebișul este un oraș mic ca 
număr de locuitori (aprox 
6.000 locuitori) față de ce-
lelalte orașe din județ care 
au fiecare peste 9.000 de lo-
cuitori, însă ca performanțe 
economice și administrati-
ve este lider. Mult mai bine 
pus la punct ca infrastruc-
tură, mult mai bine orga-
nizat și bineînțeles mult 
mai bine promovat. Noro-
cul a fost să-l avem primar 
pe Gheorghe Feieș, care a 
știut cum să promoveze in-
teresele orașului folosin-
du-se de politică sub for-
ma unei pârghii prin care 
a atras fonduri în vederea 
dezvoltării și moderniză-
rii Sebișului. Organizarea 
în oraș a unor evenimen-
te și manifestări cu un real 
impact de promovare, pre-
cum și participarea prima-
rului Feieș la o serie de sim-
pozioane și acțiuni la nivel 
județean și național a făcut 
ca Sebișul să devină atrac-
tiv pentru investitori și oa-

meni de afaceri, a făcut ca 
Sebișul să nu poată fi negli-
jat de către niciun om po-
litic.

Meritul primarului Feieș 
de a fi reușit acest lucru 
este de necontestat, după 
cum și pozițiile sale la ni-
vel politic, cele de repre-
zentant al tuturor orașelor 
arădene pentru regiunea 
de vest și cea de președinte 
peste toți primarii PDL din 
județ, reprezintă dovadă a 
faptului că primarul Feieș 
este recunoscut ca și lider 
politico-administrativ. S-a 
văzut acest lucru și la ale-
gerile recente din cadrul 
PDL, unde sala plină a Pa-
latului Cultural din Arad 
a răsunat de aplauze când 
primarul nostru și-a ținut 
discursul.

Ca o concluzie, primarul 
nostru a știut și știe să rea-
lizeze o îmbinare între po-
litică și administrație, de 
așa manieră încât Sebișul 
să aibă numai de câștigat!

>>> pag. 2

Campionii de toamnă atacă returul!

Balul Pensionarilor 2013

Național Sebiș a încheiat turul pe prima 
poziție a clasamentului. Suntem campio-
nii toamnei! 

Un parcurs exemplar al turului de cam-
pionat, un parcurs care ne dă speranțe 
la promovare, un parcurs pe care ne do-
rim să-l vedem și în acest retur de cam-
pionat. Suntem pe prima poziție și do-
rim să rămânem tot în frunte, fapt pentru 
care cerem jucătorilor să-și păstreze con-
centrarea și motivația, să rămână uniți 

și ambițioși deoarece toți adversarii vor 
dori să căștige în fața liderului!

>>> pag. 4
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Și reprezentanții vârstei a treia din Sebiș știu să se 
distreze! Dacă licenii au avut Balul Bobocilor, pensio-
narii sebișeni au avut Balul Pensionarilor.  Organizat 
la Hotel, balul a fost pregătit de către inimoasa doam-
nă Rodica Vecaș cu sprijinul primarului Feieș, care a 
susținut acest eveniment anume pentru ca și cei mai 
în vârstă să aibă parte de o seară plăcută și animată. 
Ediția din acest an a Balului Pensionarilor  a dovedit 
astfel încă o dată că la Sebiș toată lumea se respectă 
și evenimentele majore nu lipsesc din orarul cotidian. 
Sebișul este un oraș unde cetățenii știu să se bucure de 
fiecare moment al vieții! >>> pag. 6
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Balul Bobocilor la liceul din Sebiș
În concurs s-au în-

scris șase perechi: So-
dinca Daiana si Paiusan 
Bogdan, Suciu Narcisa si 
Stanciu Sebastian, Miclea 
Diana si Faur Emanuel, 
Pancotan Victoria si Oan-
cea Rares, Valea Dariana 
si Gradinaru Darius,  Co-
seri Magda si Plesa Ilie, 
fiecare încercând să ara-
te juriului că merită să fie 
premiați.Probele au fost 
una mai interesantă decât 
cealaltă, de la probe de 
cunoștință generală, până 
la unele de talent, unde 
competitorii au dan-
sat, au cântat sau au in-
terpretat piese de teatru. 
S-a creat astfel un adevă-
rat concurs, publicul nu-
meros încurajându-i ne-
încetat pe concurenți în 
demersul lor de a câștiga 
marele titlu. La final 
MISS boboc 2013 a fost 
aleasă Suciu Narcisa, iar 
MISTER boboc a fost nu-
mit Pleșa Ilie.

Să nu credeți însă că 
balul bobocilor s-a în-
cheiat după alegerea 
căștigătorilor, dimpotri-
vă, a continuat în ritm de 
dans cu distracție până în 
zori. Discoteca Ring a re-
devenit pentru o noap-
te ceea ce era cândva: un 
loc al distracției, un loc al 
tinerilor. Dar, să vă lăsăm 
în compania imaginilor - 
amintiri a acestei nopți a 
liceenilor. 

>>> pag. 1
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Balul Bobocilor 
la liceul din Sebiș

Momente din istoria 
localității Prunișor!

Spicuiri din monografia scrisă de înv. Vasile Brăiloiu

FIREA OAMENILOR
Locuitorii din Prunisor erau oameni liniştiţi, blajini, de înţeles, atâta 

vreme cât nu erau lezaţi în interesele îor personale sau colective. Dacă 
cineva ar fi căutat să le arate o altă cale, diferită de vederile lor, nu se 
înduplecau prea uşor să îşi schimbe părerile, în rândurile următoare 
vom cita câteva cazuri petrecute în anii din urmă, pentru susţinerea ce-
lor afírmate mai înainte.

 În vechime, dreptul la vânat, în hotarul comunii, reprezenta o sur-
să de venituri pentru bugetul comunal. Acest drept a dorit să-l aren-
deze groful Wenckheim oferind suma de 210 coroane. Prin hotărârea 
numărul 19 din 22 aprilie 1907, antistia comunală nu aprobă arenda-
rea vânatului.

La 30 iunie 1912, Comitetul parohial ţine o şedinţă. Erau prezenţi: Sa-
bin Miclutia-paroh, Teodor Laza- învăţător, Hada Nicolae, Balaş Tudor, 
Popa Georg’e jr., Popa George sen., Herbei Vasile, Herbei Pantelie, Ar-
delean Pavel şi Hălmăgean Nicolae. „Părintele Micluţia neputând ţine 
ordine ca preşedinte în şedinţa comitetului, ba voind a vorbi nu e lăsat 
a ajunge la cuvânt, prin aceasta îşi dă abzicerea şi propune comitetului 
a-şi alege alt preşedinte.”

În anul 1913, preotul propune consiliului parohial să hotărască inta-
bularea grădinii scolii pe parohie. în 30 martie 1913 „Comisia cu una-
nimitate, în afară de preşedinte, hotărăşte ca să nu se întăbule intra-
vilanul şcolar pe comuna bisericească, ci să rămână şi mai departe aşa 
cum a fost.”

In 1921, notarul cercual loan Baumgartner, propune reprezentantei 
comunale să se repare drumurile „câmpeşti” (duleiele). „Lângă proiec-
tul secretarului votat: Sabin Micluţia, Isai Popa, loan Popa. Contra pro-
iect votat: Gheorghe Popa; Nicolae Hălmăgean, Nicolae Fereştean, Pa-
vel Mihulin, Melentie Toma, Terentie Balaş”... Decizia nr. 6/1921.

Reprezentanta comunei Chertiş cu 6 voturi contra 3, proiectul secre-
tarului nu primeşte, drumurile câmpeşti nu le repară.” Semnat loan Cri-
şan, primar Nicolae Fereştean, Pavel Mihulin, Melentie Toma, Terentie 
Balaş”... Decizia ar. 6/1921, Reprezentanta comunei Chertiş cu 6 voturi 
contra 3, proiectul secretarului m primeşte, drumurile câmpeşti nu le 
repară.” Semnat Ioan Crişan, primar. În altă parte am arătat cum s-au 
comportat unii locuitori în anul 1932, când au venit mi nedanii si nă-
dălbenii să-şi ia în stăpânire păşunile primite prin reforma agrari

în martie 1935, Consiliul parohial a ţinut o şedinţă. „Au părăsit şedin-
ţa consilierii: Crisan Ioan, Mihulin Pavel, Sărăndan Vasile si Jrarcas Ni-
colae, refuzând demonstrativ iscălirea procesului verbal. Martori: Roşu 
Zaharie si Oprea Ioan.

Am arătat de asemenea, cum unii locuitori s-au opus la realizarea 
proiectului de canalizare şi îndreptare a Văii Prunisor în anul 1937.

In trecut, locuitorii se ajutau între ei la diferite munci agricole. Arau 
si semănau în clacă terenurile acelora care nu aveau atelaje. Se ajutau 
la strânsul grâului la batoză. Transportau, în clacă, materialele de con-
strucţie pentru aceia care îşi făceau case sau alte „olăţi”. Femeile făceau 
claca la furcă, ori dădeau de tors acasă si se adunau la „petrecere” într-
o anumită seară.

Tineretul, mai ales feciorii şi fetele, iubea mult jocurile populare. în 
fiecare duminică si în fiecare zi de sărbătoare se organiza horă ţără-
nească (joc), chiar si iarna. Se întruneau în câte o casă neterminată, în 
curtea birtului, până nu s-a construit Căminul Cultural. Angajau ca mu-
zicanţi „ştabul” de la Bârsa, Răpsig, sau din alte părţi în sărbători mai 
mari sau cu ocazia unor evenimente mai însemnate. în cele mai multe 
duminici se mulţumeau şi cu „Lăzăruţ” care le cânta din clarinet, ori cu 
„Traian” şi mai apoi cu „Traienut” care le ziceau din vioară.

La joc se mai întâmplau şi lucruri neplăcute. Unii tineri consumau 
prea multă băutura alcoolică. Când se urca alcoolul Ia cap, deveneau 
mai artăgoşi. Nu mai încăpeau în local sau în curte. Dădeau din coa-
te, provocau scandal, se luau la bătaie. Au fost cazuri când s-au alergat 
de-a lungul uliţei cu pietre ori cu pari. în vara anului 1937 era „joc” în 
curtea birtului. S-a iscat scandal. Un oarecare Cosa din Donceni a scos 
pistolul şi a împuşcat mortal pe tânărul Balaş Pavel, nr. 4, care era ne-
vinovat.

Birtul a adus multe necazuri şi suferinţe în multe familii. Se povesteş-
te că într-o zi de vară, unii cetăţeni au plecat de dimineaţă la holdă să 
facă legători, pe rouă, pentru a secera grâul. Când s-au dus femeile cu 
„prânzul” au văzut coasele atârnate în castanii din fata birtului, iar băr-
baţii „obosiseră” cu deturile de vinars. Pe semne că acest viciu era foar-
te răspândit printre poporeni, în vechime, fapt ce a determinat pe pre-
otul Sabin Micluţia deputat, să ceară anistiei comunale, în 30 martie 
1914, să închidă birtul de

Isâmbătă seara până luni dimineaţa. De faţă era şi birtaşul Skoda 
Ştefan ca deputat comunal. Prin hotărârea nr. 6/1914, cererea a fost 
respinsă.
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Clasamentul Ligii a III-a, Seria V
1	 Naţional	Sebiş	 11	 7	 3	 1	 20-6	 24
2	 Şoimii	Pâncota	 10	 7	 1	 2	 22-6	 22
3	 Metalurgistul	Cugir	 11	 6	 2	 3	 24-13	 20
4	 CS	Oşorhei	 11	 5	 2	 4	 14-13	 17
5	 CS	Ineu	 11	 4	 4	 3	 15-9	 16
6	 FC	Municipal	Baia	Mare	 11	 4	 3	 4	 15-14	 15
7	 FC	Zalău	 11	 4	 3	 4	 15-15	 15
8	 Unirea	Jucu	 11	 4	 2	 5	 16-17	 14
9	 Sănătatea	Cluj	 11	 3	 3	 5	 10-22	 12
10	 Unirea	Dej	 11	 2	 1	 8	 11-27	 7
11	 FC	Arieşul	1907	Turda	 11	 0	 4	 7	 4-24	 4
12	 Universitar	Baia	Mare	 0	 0	 0	 0	 0-0	 0

Național Sebiș - Campioana  
de toamnă atacă returul!

Urmează un 
meci extrem de important, 
cel din deplasare de la Pânco-
ta, unde trebuie să obținem 
un rezultat bun pentru a ră-
mâne lideri și a ne consolida 

poziția în vederea viitoarelor 
jocuri din play-off. În aceste 
condiții echipa are nevoie mare 
ca suporterii să-i fie alături și 
Sebișenii să ia cu asalt stadio-
nul din Pâncota.

La meciul de acasă cu Sănătatea 
Cluj-Napoca, echipa noastră a su-
ferit primul eșec stagional, pier-
zând trei puncte importante. Nu 
ne mai permitem greșeli de acest 

gen, motiv pentru care deplasarea 
de la Pâncota reprezintă un meci 
de totul sau nimic. Echipa are ne-
voie de suporteri alături de ea la 
Pâncota!

Partida cu Ineul, adevăratul derby 
al județului a transformat Sebișul 
în centrul sportului rege. Am vă-
zut un stadion arhiplin, am vazut 
nu doar un regal fotbalistic, ci o 
adevărată sărbătoare a sportu-
lui. Tribune pline, emoții multe, 
dar și multă bucurie pentru fot-
bal. Arena din Sebiș a fost centrul 
de atracție al iubitorilor sportului 

cu balon rotund. Chiar dacă parti-
da a fost lipsită de goluri și în ciuda 
numeroaselor ocazii din prima re-
priză, Național Sebiș nu a reușit să 
marcheze, derby-ul a transformat 
orașul nostru într-un magnet pen-
tru iubitorii de fotbal. Ne-a plăcut 
atmosfera creată și am dori să o ve-
dem la fiecare partidă de acasă.

>>> pag. 1

Vineri 15 noiembrie 
la Pâncota

Șoimii Pâncota-Național Sebiș
cu începere de la ora 14:00

Să luăm cu asalt stadionul din Pâncota!
Cât mai mulți suporteri sebișeni să vină la meci!

Să fim lângă Național Sebiș!



SEBIȘ EXPRES

CMYK

                                                     SEBIȘ EXPRES          pag. 5  

Viitorul fotbalului din Sebiș Echipele de juniori

Juniori C - andtrenor Borlea Radu (Grupa de vârstă 
1999-2000): Vidican Darius, Borlea Radu, Floruț Cătălin, 
Rus Cristian, Salceanu Ovidiu, Copian Denis, Bâlc Raul, 
Dobrei Cristian, Bigan Vlad, Lingurar Moise, Onoc Ga-
briel, Papă Ionuț, Stan Cristian, Dinga Florin, Dota Do-
rin, Kozak Ovidiu!

Juniori D - andtrenor Borlea Radu (Grupa 
de vârstă 2001-2002): Ienciu Dumitru, Ma-
nea Dănuț, Bulc Andreas, Baranci Denis, 
Brad  Adrian, Popoivic Denis, Helgiu Vlad, 
Birău Marius, Kozak Cătălin, Gaber Adri-
an, Velea Daniel, Dota Dorin, Budea Cătălin, 
Ardelean Marius, Coroi Silviu, Igaș Cătălin

Juniori E - andtrenor Păcurar Augus-
tin (Grupa de vârstă 2003-2004): Csoncsif 
Norbert, OpreaSergiu, Mureșan Luis, Go-
moi Ioan, Tamaș Paul, Avram Sebastian, Bu-
jor Daniel, Hălmăgean Florin, Moisi David, 
Boca Florian, Cev Alexandru, Verșigan Ma-
rius, Adochitei Silviu, Martinchek Denis, 
Igaș Sebastian.

Sportul rege va continua cu siguranță în oraș ținând cont de faptul că avem în pre-
zent trei grupe de juniori, ele constituind viitorul fotbalistic al orașului. Acești copii 
reprezintă pepiniera pentru viitoarea echipă Național Sebiș și sunt pregătiți de doi 
antrenori de valoare - Borlea Radu și Păcurar Augustin, care depun eforturi pentru 
a asigura o pregătire cât mai bună a juniorilor. Ne-am propus ca în acest număr al 
ziarului să-i aducem în prim-plan pe acești juniori de la Național Sebiș, care sunt 
împățiți pe trei grupe în funcție de vârstă.
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Balul Pensionarilor 2013 CÂNTEC, JOC ȘI VOIE BUNĂ 
Titlul este foarte sugestiv pen-

tru petrecerea care a avut loc la re-
staurantul din centrul orasului Se-
bis, vineri, 11 .10. a. c. de la orele 
15:00. Pensionarii Filialei Pensio-
narilor din Sebis, cu sprijinul Pri-
mariei si a Consiliului Local , au 
sarbatorit ziua de 1 octombrie-Zi-
ua Internationala a Persoanelor 
Varstnice- intr-o atmosfera de sar-
batoare cu cantece si jocuri popu-
lare, interpretate de elevii Liceu-
lui Teoretic Sebis-indrumator prof. 
Viorica Oarcea- si de ansamblul de 
dansuri populare „Druscelele” din 
Barsa, coordonat de preot Dan Du-
bestean. Multumirile noastre se in-
dreapta spre d-na director Angeli-
ca Costea de la liceul din Sebis si dl. 
primar al comunei Barsa, Avram 
Ciev, care a mobilizat elevii si pa-
rintii si a facilitat transportul aces-
tora din Barsa la Sebis. A fost un 
moment frumos, inaltator si emo-
tionant totodata.Un moment la fel 

de emotionant a fost atribuirea de 
diplome si cadouri pensionarilor 
care au trecut pragul celor de 80 de 
ani- Dig Gheorghe, Tol Pavel, Vla-
sa Mihai, Hord Petru, Schiop Pa-
vel, Ardelean Ioan si Avram Barlete 
la 95 de ani. Audienta i-a omagiat, 
cantandu-le „La multi ani”.

Am fost onorati de prezenta dom-
nului primar, Gheorghe Feies, cu 
sotia, a domnului Costica Coro-
descu, presedintele Ligii Judetene a 
Pensionarilor cu sotia , precum si a 
prietenilor din Curtici, Marika, Iri-
na si Dorel. Dupa discursurile de 
rigoare , antrenul a fost asigurat de 
Tuti si Valentin, Sandu si Marinel. 
Meniul a fost gustos, ca de obicei si 
pensionarii s-au distrat de minune.

LA MULTI ANI, dragi pensio-
nari! Sanatate, viata lunga si linisti-
ta alaturi de cei dragi!

Vekas Rodica-Maria, presedinte 
Asociatia Pensionarilor Sebis
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Agricultorii care deţin peste 
două hectare de teren pe persoană 
fizică şi au mai multe animale au 
de plată impozit agricol, începând 
din acest an, care trebuie achitat 
în două tranşe până la finele anu-
lui.

Fiind primul an în care trebuie 
să se achite impozitul pe venitul 
agricol, s-au stabilit două ter-
mene de achitare a sumelor da-
torate. Jumătate din impozit tre-
buia achitat până pe 25 octombrie 
2013, iar cealaltă jumătate a lui, 
până pe 15 decembrie.

Ca şi sume de plată, acestea diferă 
în funcţie de suprafaţa cultivată, 
potrivit normelor de venit stabil-
ite prin OG nr. 8/2013 completată 
ulterior. De exemplu, o persoană 
care are cinci hectare de teren va 
plăti impozit doar pentru trei din-
tre ele. Norma de venit pentru un 
hectar de cereale este stabilită de 
stat la 449 de lei, la care se aplică 
impozitul de 16% pe care trebuie 
să îl plătească omul. Adică 72 de 
lei pentru fiecare dintre cele trei 
hectare. În total, o familie care 
are cinci hectare cultivate cu ce-

reale va plăti la stat un impozit 
de 216 lei pe an. Sume mai mari 
vor achita cei care au legume în 
câmp. Cine deţine 1,5 hectare de 
legume, de exemplu, la o normă 
de venit stabilită la 4.001 lei pe 
hectar, impozitul de plată către 
stat este de 640 de lei pe an, pen-
tru că oamenii sunt scutiţi de im-
pozit până la o anumită suprafaţă 
cultivată sau până la un număr de 
capete de animale deţinute.
Impozitul se plăteşte la organele 

fiscale de care aparţin agriculto-
rii. Agricultorii care se încadrează 

în normele cerute de stat pentru 
plata impozitului agricol au avut 
de depus până la sfârşitul lu-
nii mai, la Finanţe, o declaraţie 
(Declaraţia 221, al cărei termen 
de plată a fost prelungit ulterior) 
din care să rezulte ce suprafaţă 
cultivă anul acesta, câte animale 
au în curte, câţi stupi de albine 
deţin, ce suprafaţă cu legume 
cultivă în solarii, sere şi/sau în 
câmp etc. Aceste declaraţii au 
trebuit depuse la organul fiscal de 
care aparţin contribuabilii.

ATENȚIE la plata impozitului pe venitul agricol! până în 15 decembrie!

Grupul de Acțiune Locală – GAL ”Valea Superioară a 
Crișului Alb” - ARAD - APEL DE SELCȚIE

Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte: sesiunea 
nr.3/2013

Grupul de Acțiune Locală – GAL Valea Superioară a Crișului Alb 
- ARAD anunță sesiunea de depunere a cererilor începând cu data 
de 21 octombrie până la data de 21 noiembrie 2013 pentru măsu-
rile: 411.111 - „Formarea profesională pentru tinerii fermieri și fer-
mele de semi-subzistență”, 411.121 - „Modernizarea exploatațiilor 
agricole”,  411.125 - „Îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii le-
gate de dezvoltarea și adaptarea agriculturii și silviculturii”, 411.142 
- ”Înființarea grupurilor de producători”,413.312 - „Sprijin pentru 
crearea și dezvoltarea de microîntreprinderi”, 413.313 - „Încuraja-
rea activităților turistice”, 413.322 - „Renovarea, dezvoltarea satelor, 
îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația ru-
rală și punerea în valoare a moștenirii rurale”.

În urma solicitării modificării Planului de Dezvoltare Locală făcu-
tă către AM-PNDR prin adresa nr. R65493/04.10.2013 s-a aprobat 
această modificare prin realocarea unor sume de la o măsură către 
alta rezultând următoarele :

- Măsura 411.11 – alocare totală 24.000 euro
- Măsura 411.12 – alocare totală 91.206 euro
- Măsura 411.125 – alocare totală 504.272 euro
- Măsura 411.142- alocare totală 20.000 euro
- Măsura 41.312- alocare totală 64.058 euro
- Măsura 41.313- alocare totală 230.000 euro
- Măsura 41.322- alocare totală 61.032 euro
Menționămfaptul că deși s-a solicitat introducerea Măsurii 41.112 

„Instalarea tinerilor fermieri ”, AM-PNDR nu a aprobat deocamda-
tă introducerea acestei măsuri.

Grupul de Acțiune Locală – GAL ”Valea Superioară a 
Crișului Alb” - ARAD - ANUNȚ

Fie ca Sfantul Apostol 
Andrei să aducă în casa 
dumneavoastră, sănătate 
și credinţă, împliniri și 
speranţă,  bucurii și numai 
bine.

Urăm tuturor celor care 
pe data de 30 noiembrie își 
aniversesază ziua de nume 
un călduros La Mulţi Ani!

Primar Feieș Gheorghe

Balul Pensionarilor 2013
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Național Sebiș II

Elevi sebișeni la Festivalul Dovleacului

N u  a r e  a d v e r s a r  î n  l i g a  a  V - a

Clasamentul Ligii a V-a, seria B
1 CS NATIONAL SEBIS II 13  12  0  1  75-6 36
2 VIITORUL SATU NOU  13  10  1  2  55-28 31
3 CS DACIA BELIU  13  10  1  2  35-9 31
4	 CS	ŞOIMII	ŞIMAND		 13		 8		 2		 3		 33-28	 26
5	 FRONTIERA	PILU		 13		 8		 2		 3		 21-19	 26
6	 VULTURII	SOCODOR		 13		 5		 4		 4		 33-23	 19
7	 RECOLTA	APATEU		 13		 6		 1		 6		 32-32	 19
8	 OLIMPIA	BOCSIG		 13		 5		 3		 5		 33-25	 18
9	 CETATE	DEZNA		 13		 5		 3		 5		 40-36	 18
10 AVÂNTUL TIRNOVA  13  4  2  7  18-23 14
11	 VIITORUL	ŞEPREUŞ		 13		 3		 5		 5		 27-37	 14
12	 CRIŞUL	ALB	BUTENI		 13		 3		 2		 8		 16-32	 11
13	 STEAUA	GRĂNICERI		 13		 3		 2		 8		 26-43	 11
14	 CRIŞUL	ALB	ŞICULA		 13		 2		 2		 9		 17-55	 8
15	 FLACĂRA	ŢIPAR		 13		 2		 1		 10		 15-49	 7
16	 VOINŢA	MACEA		 13		 1		 3		 9		 12-43	 6

În ceea ce privește echipa a II-
a, aceassta defilează fără proble-
me, acumulând punct după punct. 
Ulimele partide disputate în cam-
pionat de Național Sebiș II au con-
semnat următoarele rezultate: 11-0 
acasă cu cei din Șimand, 0-1 în de-
plasare la Beliu,  9-1 pe teren pro-
priu cu Satu Nou, 7-1 tot la Sebiș 
de această dată cu Șepreușul, 1-0 
în deplasare la Pilu. Victorii con-
cludente, partide fără probleme, 

adversari zdrobiți meci de meci și 
doar o singură înfrângere. Este o 
scurtă prezentare a evoluției echi-
pei noastre Național Sebiș II, care 
fără emoție atacă cu siguranță pro-
movarea. Dacă e duminică, puteți 
urmării partidele de acasă ale 
echipei secunde, următorul meci 
fiind cel de duminică 17 noiem-
brie cu începere de la ora 14:00, 
când Național Sebiș II primește vi-
zita Olimpiei Bocsig.

Clubul Copiilor din Sebș a parti-
cipat anul acesta la Festivalul Do-
vleacului, eveniment organizat 
la Ineu. Elevii care au reprezentat 
orașul nostru au reușit să cucereas-
că numeroase premii și au impresi-
onat atât prin dovlecii sculptați, cât 
și prin costumațiile prezentate.

Iată-i pe cei care participă activ la 
Clubul Copiilor, împreună cu pro-
fesorii coordonatori. 

Cerc Protecția Mediului, prof. 
Pop Florica: Beseda Andrada, To-
dea Florina, Brânda Denisa, Miha 
Anda.

Cultură și Civilizație engleză, 
prof Amelia Mureșan: Stan Edu-
ard, Toader Alexandra, Lupuț Ro-

bert, Drâmbe Emanuel, Manea Re-
beca, Gulie Daniel.

Cerc Atelierul Fanteziei, prof 
Delia Valea: Dila Alexandru, Bor-
tes Ana Maria, Gavra Cristian, 
Boda Sara, Borla Șerban, Toader 
Briana, Hoțopan Răzvan.

Cerc Gimanstică, prof Violeta 
Șida: Ilieș Cristina, Popescu Cristi-
na, Bacer Ana

Gulie Daniel Toader Alexandra Toader Briana Manea Rebeca și Stan Eduard
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