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Apare lunar, şi se distribuie gratuit în Orașul Sebiș și localitățile Donceni, Prunișor și Sălăjeni
FETE FRUMOASE AVEM. SUNT ELE ÎN PAS CU MODA?
Că în oraşul Sebiş sexul frumos are o mulţime de reprezentante atrăgătoare este o certitudine. Indiferent de vârstă, o fată frumoasă este o prezenţă agreabilă. Nu este suficient să ai o frumuseţe nativă, hainele şi modul de a te prezenta jucând un rol important în a rămâne, în amintire, pe retina unui potenţial admirator. Este moda un lucru
atât de important al zilelor noastre? Te poate schimba? Noi credem că da. Şi, după câte magazine de haine şi accesorii există în Sebiş, tragem concluzia că şi pentru voi
contează. Vă place tuturor să le vedeţi pe fetele din Sebiş, d- ne sau d- re, frumos îmbrăcate, cu bun- gust şi în ton cu tendinţele fiecărui sezon? V- aţi întrebat, probabil,
de unde se îmbracă ele? Răspunsul îl primiţi de la Carla, Janina şi Andreea, trei frumuseţi ale oraşului Sebiş, care s- au hotărât să vă ajute să alegeţi hainele potrivite. La
magazinul Orizont din Parcul Libertăţii, ajutate de către d- na Măgulean Angelica, Carla , Andreea şi Janina vă arată tuturor că aici găsiţi tot ceea ce vă doriţi. Vă lăsăm
pe voi să apreciaţi hainele prezentate de ele. Nouă ne- a plăcut îmbrăcămintea din Magazinul Orizont, marfa fiind variată, pe toate gusturile şi la preţuri accesibile.
ROCHIE:60LEI

ROCHIE:30LEI

ROCHIE:180LEI
SANDALE: 60 LEI

ROCHIE:30LEI

ROCHIE:180LEI
PANTOFI: 65 LEI

CARLA, JANINA ȘI ANDREA ÎMPREUNĂ CU D-NA
MĂGULEAN ANGELICA

MODĂ ŞI STIL ÎN SEBIŞ
Zi toridă de vară. Locul? Piaţa Tineretului din Sebiş. O
cafenea. Suntem pe tersă, ascunşi de lumina arzătoare
a soarelui.Transpiraţia curge râuri- râuri. Cerem clasica bautură cola însoţită de un pahar plin cu gheaţă.
Chelnerul, plictisit şi înmuiat de căldură, ne lasă să
aşteptăm un pic până când îşi face apariţia, într- un
târziu cu „sănătoasa” comandă. Cuburile de gheaţă
din pahare clipocesc plăcut iar cola aruncată peste
ele sfârâie uşor. Dăm pe gât cât de mult putem din
răcoroasa băutură şi, imediat, începem să transpirăm
mai abundent. Asta nu mai contează, senzaţia de rece
este cea mai importantă. Aprindem o ţigară şi începem
o leneveală binemeritată. Cum stăm aşa amorţiţi, la
umbra terasei din centrul Pieţei Tineretului, începem să
medităm. Să nu credeţi că ne gândeam la Kant sau la
Nietsche. Nici vorbă de aşa ceva. Noi suntem „setaţi”
să privim mişcările din jurul nostru. Sunt fete frumoase
în Sebiş! Rochiţe vaporoase, forme plăcute, picioare
lungi şi un bronz de- ţi ia ochii. Cât de bine poate fi să
stai să leneveşti pe o terasă, cu o băutură rece în faţă,
înconjurat de fumul de ţigară, privind şi bucurându- ţi
ochii la trecerea agale a sirenelor. Momente frumoase
pe care, recunoaşteţi sau nu, cu toţii le- aţi trăit. Şi chiar
dacă deja ne- am răcorit, ne prelungim şederea până
când gazelele dispar în zare, lăsându- ne o amintire
plăcută, seducătoare chiar. Timpul trece şi rămânem
doar cu amintirile. Când am zis că ne ridicăm şi
plecăm apar alte fete. Mirajul plăcerii de a privi ne seduce din nou. Inevitabil mai comandăm ceva. Chelnerul
plictisit apare din nou, comandăm şi buzunarele ni se
subţiază iarăşi. Toate fetele care ne- au trecut prin faţa
ochilor ne fac să regretăm că nu putem zăbovi mai mult
la Sebiş. Sunt frumoase, o capcană pentru cei care trec
prin oraş. Plecăm, mulţumiţi fiind de „frumuseţea”
oraşului Sebiş. Şi nu orice „frumuseţe” ci una care- ţi
lasă amintiri plăcute.

ROCHIE:95 LEI
PANTOFI: 65 LEI

ROCHIE:79 LEI
PANTOFI: 65 LEI

JEANS:65 LEI

SACOU:42 LEI
MAIEU: 20 LEI
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BLUZA: 43 LEI
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MAIEU:20 LEI
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AICI GĂSIȚI TOATE
ACESTE LUCRURI

SEBIȘ EXPRES

CMYK

SEBIȘ EXPRES

pag. 2

BISERICA PENTICOSTALA “BETANIA” SEBIS
Situata pe malul drept al raului Valea Deznei, pe amplasamentul fostei uzine
de apa, in zona centrala a orasului Sebis, Biserica Penticostala BETANIA fiinteaza din
anul 1991, ctitorul ei fiind pastorul Miclea Roman , actualmente pensionar.
Cladirea Bisericii a fost conceputa de fostul architect sef al judetului Arad,
dl.ing CATANA G.
Ea a fost finantata si construita in regie proprie, timp de 8 ani, de inimosii credinciosi
ai acesteia.
Biserica Penticostala BETANIA Sebis numara in prezent peste 250 de suflete
(adulti si copii) si este slujita de pastorul drd. TEODOR DRONCA impreuna cu un
comitet bisericesc alcatuit din 5 mebri.
Principala activitate a Bisericii este cea cultica.
In acest sens, Biserica dispune de un sanctuar foarte cochet cu circa 500 de
locuri pe scaune, dotat cu incalzire centrala proprie, cu instalatie de aer conditionat
si cu un sitem de iluminat modern. Amvonul este locul cel mai special al sanctuarului,
unde se savarsesc actele cultice si slujba de predicare a Bibliei.
In spatele amvonului exista un baptistier unde se savarseste botezul in apa al
candidatilor maturi. Pe peretele din spatele amvonului este plasat un porumbel care
coboara cu aripile larg deschise peste adunare.El este simbolul prezentei Duhului Sfant,
dupa ritul bisericilor penticostale. Tot pe acest perete este gravata expresia : ” DOMNUL ESTE AICI”.
Crezul Bisericii Penticostale BETANIA Sebis se bazeaza pe Biblie(Cuvantul
Lui Dumnezeu) si pe existenta Sfintei Treimi (Tatal, Fiul si Duhul Sfant). Tatalui i se
atribuie opera de creatie si de guvernare; Fiului i se atribuie opera de mantuire a omului din pacat, iar Duhul Sfant are rolul de a intretine viata spirituala a credinciosilor
din Biserica si de a-i pregati pentru venirea Domnului.Cele doua acte principale de cult
sunt botezul in apa si Cina Domnului. Pe langa acestea Biserica Penticostala mai practica: binecuvantarea copiilor, casatoria religioasa a tinerilor, ungerea cu untdelemn a
bolnavilor, spalarea picioarelor la sfanta Cina, botezul cu Duhlul Sfant, darurile Duhul
Sfant si rugaciunea.
Biserica Penticostala BETANIA Sebis apartine Cultului Crestin Penticostal din
Romania, pastorul ei fiind unul din liderii penticostali ai judetului Arad.
In afara de cele prezentate, Biserica mai are si alte activitati. E de mentionat
activitatea muzicala. Slujbele religioase contin cantari de cor (mixt si barbatesc), fanfare, grup de tineri si grup de copii, precum si cantari solo. Liderii muzicali ai Bisericii
sunt Daniel Dronca si Lili Hera(grup copii).
In complexul Bisericii Penticostale BETANIA Sebis functioneaza postul de radio FLACARA RUSALIILOR care emite non-stop in eter pe frecventa de 89,70 Mhz
FM , acoperind o raza de 30-40 km, si online pe adresa www.radioflacararusaliilor.ro .
Emisiunile sunt realizate pe plan local, iar o parte din ele sunt preluate, cu permisiune
de la alte posturi de radio crestine.
Gradinita SAMARITEANUL este o alta activitate ce se desfasoara in complexul Bisericii. Ea are 2 grupe de prescolari, pregatiti cu competenta de educatoarele
FLORICA TOMA si MARIANA LAZAR.
O alta institutie religioasa educativa care functioneaza in complexul Bisericii
este Seminarul Biblic Penticostal BETANIA, care pregateste predicatori pentru toata
zona Vaii Crisului Alb. Durata cursurilor este de 2 ani, iar directorul acestui seminar
este drd. TEODOR DRONCA.
Biserica Penticostala BETANIA Sebis desfasoara si o activitate de caritate,
care consta in ajutarea saracilor (printr-o colecta speciala in fiecare luna) si a bolnavilor (prin rugaciune si consiliere). De asemenea se sustine si o activitate misionara,
in cadrul careia slujitorii si predicatorii bisericii vestesc Cuvantul lui Dumnezeu in
localitati invecinate cum ar fi: Donceni , Dezna , Paulean, Buteni, Cuied, Chisindia,
Susani si Bontesti.
Pe parcursul celor 20 de ani de existenta, peste 150 de suflete s-au adaugat
bisericii (prin botezul in apa si prin transfer din alte Biserici), dar tot cam atatia si-au
mutat domiciliul in alte tari (Spania, SUA, Austria) sau in vesnicie.
OPINII ŞI PĂRERI
Orele 18.00- seara. Tot românul deschide televizorul ca să vadă , audă dar, mai ales
să comenteze ştirile.Toţi suntem specialişti în politică şi ştim să dăm sfaturi tuturor.
De aici şi dragostea românului pentru buletinele de ştiri. Deschizi Antenele ( 1,2,3),
imediat auzi: huo! Jos ăla, ba celălalt! Automat ai un singur gând: se scufundă
planeta- vorbă de duh a patronului echipei de fotbal Rapid Bucureşti. Schimbi repede canalul. Esti acum pe Realitatea tv, aici, hoţii strigă hoţii! Cei care cu câţiva
ani în urmă erau catalogaţi drept hoţi apar acum ca nişte „sfinţi”. Nu mai ştii ce
să crezi. Când îi vezi pe „foştii” cu câtă neruşinare îi atacă pe cei de acum, mai
că- ţi vine să- i crezi. Noroc că mulţi avem minte şi mai şi judecăm perlele scoase de
către unii şi alţii la televizor cu atâta dezinvoltură. Este intervalul orar al ştirilor.
Toţi se ceartă cu toţi. Nu mai înţelegi nimic. Treci la alte posturi. Orice ai face nu
poţi scăpa de buletinele de actualităţi. La un post „cea” la altul „hăis”. Fiecare
înţelege ce vrea şi după cum îl duce mintea. Suntem noi oare, în Sebiş, influenţaţi de
toate prostiile de la televizor? Nu prea credem, avem o stabilitatate administrativă
cum nu prea găseşti în alte părţi. Prin prezenţa şi modul lui de a privi lucrurile, primarul Feieş ne- a ferit de circul pe care- l vedem la televizor. Cum a reuşit acest lucru? Că doar n- o fi vreun vrăjitor? Simplu. Faptele vorbesc, ele nu mint niciodată.
A demonstrat prin fapte că stabilitatea şi continuitatea în administraţie înseamnă
prosperitate. Şi atunci, dacă îl avem la cârma oraşului ce ne mai interesează pe noi
ce fac unii sau alţii? Are rost să ne facem sânge rău şi gânduri inutile? Certaţi- vă
oamenilor pe unde vreţi numai pe noi lăsaţi- ne în pace! Totuşi, pentru a fi noi înşine
convinşi că avem o argumentaţie solidă şi corectă, am hotărât să facem un sondaj
în rândul cetăţenilor. Un demers pe care vi- l aducem la cunoştinţă şi vouă. Am pus
întrebări simple şi am cerut răspunsuri succinte şi concrete, sincere şi fără înflorituri. Concluzia, vă lăsăm pe voi să o trageţi.
SEBIȘ EXPRES

HORD PETRU, BALAJ VIORICA, DANCI PAULINA, DIG TEREZIA

Î: Vă place primarul Feieş?
R: Cel ami bun primar! În tot judeţul nu credem că mai există un astfel
de primar. Mare noroc am avut cu el!
Î: Aveţi să- i reproşaţi ceva primarului Feieş?
R: Absolut nimic. Ne- a demonstrat că ştie ce face, avem încredere în
el!
Î: Promovăm cu Naţional Sebiş, sau nu?
R Dacă promovăm? Foarte greu. Poate cu noroc.

OPINII ȘI PĂRERII
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TOMA NATALIA, TOADER ILEANA, TOADER IOAN.

BOGARU VIORICA, TOLEA FLORICA, CRISTEA IULIAN

Î: Mulţumiţi de activitatea primarului?
R. Normal că da. După câte a făcut pentru oraş nu ai cum să nu- i recunoşti meritele.
Î: Promovează echipa de fotbal?
R: Nu ştim pentru că nu prea ne interesează.

Î. Nu credeţi că primarul Feieş a făcut şi multe greşeli în administraţie?
R: Ce greşeli să facă? Să nu ne mai întrebaţi aşa ceva, fiindcă dl. Feieş este primarul nostru, în el credem şi nimeni nu are voie să- l vorbească de rău!
Î: Promovăm cu echipa de fotbal?
R: Nu suntem cu fotbalul

BRAD ORNELIA, STRĂNUŢ FLOARE

MUSCĂ GHEORGHE ŞI CRISTINA, TODICA AURICA, RUSU MARIOARA,
MARTA ZAHARIA, CORNEA DOINA ŞI IOAN.

Î: Cum vi se pare primarul Feieş? Vă convine că el este

Î: Primarul Feieş vă nemulţumeşte cu ceva?
R: Cum vine asta? Primar mai bun ca al nostru , nu există. A făcut pentru oraşul Sebiş lucruri la care
alţii nici nu visau. Noi îl votăm în continuare!
Î: Naţional Sebiş, promovează sau nu?
R: Nu ştim dar ne dorim

la cârma administrativă a oraşului?
R: Dacă nu el, cine? Nici măcar nu putem să ne gândim
că nu o să-l avem primar în continuare.
SERAFIM SIMION

Î: Mulţumit de primar?
R: Foarte.
Î: Promovăm cu echipa?
R: Cu siguranţă. Avem echipă bună.
BUMB MACRINA, NAGHIU ECATERINA,BUMB
MIHAI.

MARTA SILVIA, ŞTIOLEA ZENI, ŞTIOLEA ALEXANDRU, ŞTIOLEA IOAN.

Î: Aveţi să- i reproşaţi ceva primarului?
R: Absolut nimic. Mai mult decât a făcut el pentru oraş nu putea face nimeni!
Î: Cu privire la activităţile sportive?
R: Nu prea le avem noi cu sportul
CHIRA VIOREL, PETRUSE GHEORGHE
SIRCA TRAIAN ŞI MARIA

Î: Ce ziceţi? Are Naţional Sebiş şanse de promovare?
R: Ne dorim lucrul acesta.
Î: Credeţi că primarul Feieş a influenţat pozitiv mersul lucruÎ. Ce părere aveţi despre sistemul de canalizare din oraş? Dar
Î. Aveţi încredere în primarul Feieş?
rilor în oraş?
de reţeaua de apă potabilă?
R: Totală.
R: Dacă nu ar fi fost el era dezastru şi la noi aşa cum este
R: Noi sutem mulţumiţi.
prin alte părţi
Î: Aţi dori să- i sugeraţi ceva?
Î: Credeţi că promovează Naţional Sebiş?
R: Ne- ar plăcea să se poată colecta apa de la Zugău. Î: Canalizarea oraşului este bună, face faţă?
R: Da!
R: Noi suntem mulţumiţi. Singurul lucru pe care ni l- am dori
Î: Dacă ar fi astăzi alegeri pe cine aţi vota ca şi primar al Nu ştim dacă este posibil.
ar fi se se aducă apă de la izvor de la Zugău pentru că apa pe
Î. Promovăm cu echipa de fobal?
oraşului?
care o avem acum în reţea este apă de suprafaţă. Nu ştim dacă
R:Nu credem.
R: Cum pe cine? Pe Feieş până la pensie!
se poate face acest lucru, dar apa de la Zugău ar fi mai bună.
SEBIȘ EXPRES
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TOTUL A ÎNCEPUT CÂNDVA, AŞA....

Şi fotbalul a scris istorie la Sebiş!
Cu aproape un secol în urmă, tânărul Fakelman urma cursurile unei facultăţi din Viena. Acolo, împreună cu alţi colegi fac cunoştinţă cu
jocul de fotbal. Ulterior, tot din Austria, Inginerul Fakelman aduce la Sebiş prima minge de fotbal şi ceva echipament sportiv. Cunoscând
bine regulile acestui joc Fakelman adună în jurul său mai mulţi tineri şi în felul acesta pune bazele primei echipe de fotbal din Sebiş.
Din documentele vremii reiese că la data 15.03.1922 ia fiinţă echipa Sebişana. Cu toate acestea, unele surse susţin că în vara anului 1920,
echipa de fotbal din Sebiş învinge cu scorul de 4- 0 echipa Gloria Arad, iar meciul s- ar fi disputat în zona vechii fabrici de pâine.
Revenind la echipa Sebişana trebuie să spunem că jocurile acesteia se desfăşurau pe un teren amenajat pe amplasamentul actual al societăţii
Anidora, iar din 1961 pe actualul stadion. Construită pe un teren viran actuala suprafaţă a dreptunghiului de joc are un drenaj foarte bun
datorat stratului foarte consistent de pietriş şi nisip adus pentru nivelare. Inaugurarea actualului stadion s- a făcut cu ocazia jocului dintre
echipa locală şi CSM Oradea ( tineret) disputat la data de 17.09.1961. Până la finalizarea lucrărilor la actualul stadion, echipa de fotbal
din Sebiş s- a pregătit şi a jucat pe un teren amenajat în zona Chiscuţ.
După înfiinţarea echipei, nu întârzie să apară şi primele rezultate. Entuziasmul tinerilor, dar şi susţinerea unor sponsori face ca în anul
1931, clubul Sebişana să dispună de două echipe. Tot în acel an, prima echipă este dotată cu ghete de fotbal graţie bunăvoinţei lui Filip
Nestor din Sebiş.
Începând cu anul 1950 echipa din Sebiş se va numi Avântul, iar trei ani mai târziu câştigă seria a II- a a Campionatului Regional şi participă
la barajul pentru accederea în Divizia B. Pierde la mare luptă, 0- 1, cu AMEFA Arad, dar primeşte din partea forurilor sportive diplome şi
medaliile cuvenite. Trei ani mai târziu echipa din Sebiş îşi schimbă numele în Crişana, denumire cu care va apărea în cronicile vremii mai
bine de 40 de ani, perioadă în care obţine şi o foarte bună performanţă, promovarea în divizia C, în anul 1972.
Despre performanţele şi performerii echipei Crişana, precum şi despre continuarea tradiţiei fotbalistice la Sebiş după desfiinţarea echipei
Crişana vom relata în numărul viitor al ziarului.
Prof. Andras, PETRICĂ VLASE
…..ASTĂZI, NE AFLĂM AICI…

Cu primarul Feieş Gheorghe în frunte, “oastea” Naţional Sebiş atacă promovarea! Îndrumaţi în teren de antrenorul principal Cuedan Dan şi de antrenorul secund
Ciba Lucian, jucătorii noştrii sunt hotărâţi mai mult ca oricând să rupă gura târgului şi să arate tuturor că merită încrederea pe care noi, cei din Sebiş, le-o acordăm.
Rămâne de văzut dacă şi reuşesc acest lucru. Administrativ, primarul Feieş a avut grijă să nu lipsească nimic echipei! Viceprimarul Radu Demetrescu ţine şi el aproape,
şi, urmând linia sportivă trasată de primar, are grijă ca echipa beneficieze de tot ce este necesar pentru a avea un parcurs pozitiv. Nimeni din echipă nu mai poate să
spună nimic! Aşa că, toate gândurile fotbaliştilor să se îndrepte doar la joc, nu la altceva! Fără jocuri la alibi! Impresia artistică nu contează, rezultatele sunt cele care
fac clasamentul! Atacăm pe toate fronturile! Şi în cupă, şi în campionat!
SEBIȘ EXPRES
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Până acum, prezentul sună astfel:
În cupă
CS Vladimirescu – Sebiș 1-3. Ritm alert și mult chef de fotbal s-a simțit în
meciul de pe Francisc Neuman. Echipa noastră nu a început prea bine partida,
dar până la urmă ne-am revenit şi am plecat cu capul sus, obţinând victoria.
De ciudă, la finalul partidei, cei din Vladimirescu s-au încordat puţin, provocându-l pe antrenorul nostru principal, Cuedan Dan. Dacă se ajungea până
acolo, credem că-i băteam şi în afara terenului. Nu a fost însă cazul, noi fiind
mult mai eleganţi în atitudine decât aceşt nou promovaţi din Vladimirescu.
Le-am dat clasă!
Naţional Sebiş- Fc Hunedoara 2-0. Să fie fericiţi că au scăpat doar cu două
bobiţe luate! Am fost finuţi, puteam să le dăm 3 lejer. Oricum, echipa a jucat
bine, şi ceea ce am dorit am şi obţinut- calificarea în turul următor. Cei din
Hunedoara cum au venit, aşa şi au plecat: cu traista goală. Măcar au reuşit
să vadă cu această ocazie un oraş frumos. Sebiş se numeşte! Au înscris: Şuteu
şi Flavius Băd, pentru gazde, bineânţeles. Se putea oare altfel? Să fim serioşi!
Naţional Sebiş – Unirea Alba Iulia 2-0. Au venit în Sebiş ţanţoşi şi nervoşi,
însă au plecat acasă cu coada între picioare. N-am stat la discuţii cu ei. Le-am
dat două, ca să fim siguri că nu vor fi discuţii. Am punctat prin Necşulescu şi
Ember.La meci au fost prezenţi aproximativ 400 de suporteri, care şi-au aplaudat la scenă deschisă favoriţii, disputa începând cu un moment de reculegere
ţinut în memoria tatălului primarul Gheorghe Feieş, decedat în timpul zilei de
marţi.
Urmează meciul cu Politehnica Timişoara. Acum lucrurile se complică.
Rămâne de văzut cum se vor concentra ai noştrii la acest meci. Este un meci de
totul sau nimic, ori noi, ori ei, şi... de ce să nu fim noi? Haideţi băieţi, Sebişul
aşteaptă o victorie de la voi! Dacă cumva o daţi în bară, nici o “muză” din
Sebiş nu o să vă mai inspire în perioada următoare! Să nu spuneţi că nu v-am
avertizat!
În campionat
Naţional Sebiş – Becicherecu Mic 2-0. Un scor liniştitor am zice, ne-ar place
să-l vedem cât mai des. Golurile au fost operele lui Bogdan Bozian şi Flavius
Băd. Finalul de meci putea aduce şi golul al treilea, noul-intrat Ivancea ratând
două ocazii din poziţii bune. Nu contează, a fost bun şi 2-0. Suntem în grafic.
Autocatania Caransebeş – Naţional Sebiş 1-0. Aici lucrurile s-au împuţit. Au
văzut că înaintăm, aşa că au pus tunurile pe noi. Cine? Arbitrii, cum cine!
Au împins de la spate echipa adversă, şi au văzut gol când alţii nu l-au văzut.
Ne-au făcut din pix! Au notat pe foaie că a fost gol, şi oficial gol a fost. Astfel
ne-am trezit fără nici un punct de la acest meci. Asta este viaţa, nu totdeauna dreaptă. Noi mergem oricum mai departe, campionatul este lung. Ne ştim
scopul nostru, nu ne abatem de la el, şi facem tot ce putem ca să-l atingem.
Este singurul lucru care contează!
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IMAGINI DE LA MECIUL CU CS VLADIMIRESCU

.....ŞCOLA DE FOTBAL DIN SEBIŞ VA CONTINUA....

PE EI NE BAZĂM, CU EI DEFILĂM, EI NE ADUC PROMOVAREA!
„SUNT NAŢIONAL SEBIŞ”!

LOTUL COMPLET:
Viderok Norbert- fundaş stânga
Lung Remus -fundaş central
Budur Sebastian- mijlocaş
Bozian Bogdan- mijlocaş
Jurcă Marius- fundaş dreapta
Băd Flavius- atacant
Cornea Cătălin- fundaş central
Leucuţa Sorin- atacant
Bardan Sergiu- mijlocaş
Mihuţ Teodor- fundas central
Ivancea Niculae- atacant
Şoltesz Paul- portar
Susan Sebastian- atacant
Toader Raul- mijlocaş
Şodincă Paul- atacant
Gavrilaş Daniel- millocaş
Jude Dorin- mijlocaş
Merşca Cosmin- portar
Şuteu Ioan- atacant
Necşulescu radu- mijlocaş
Burlacu Alin- mijlocaş
Cuedan Dan- Antrenor principal
Feieş Claudiu- fundaş dreapta
Bumb Andrei- maseur
Francescu Silviu- mijlocaş
Ember Raul- mijlocas
Feieş Cristian- atacant
Gornic Andrei- atacant

Copiii sunt viitorul, în ei ne punem speranţele, pe ei îi promovăm. Fotbalul,
tradiţie a oraşului nostru nu are cum să moară! Dacă odinioară, prin 1922 a fost
inginerul Fakelman care aducea în acele vremuri la Sebiş prima minge de fotbal, dacă în timpurile recente am avut norocul să-l avem printre noi pe primarul
Feieş care a salvat de la înec echipa de fotbal din Sebiş, i-a dat din nou viaţă,
şi putem vorbi acum de Naţional Sebiş, tot aşa şi în viitor vor apărea oameni
de suflet în Sebiş care vor avea grijă ca tradiţia fotbalistică a oraşului să continue. Deocamdată, pentru a asigura viitorul fotbalului pe meleagurile oraşului
nostru drag, primarul Feieş a acţionat în promovarea tinerelor talente de la noi,
asigurând cele necesare pentru ca juniorii să poată a exersa şi antrena. Astfel
putem vorbi despre juniorii echipei Naţional Sebiş- viitorii campioni ai noştrii!

ATENŢIE!
Universitatea de Vest Vasile Goldis- Filiala Sebiş, înfiinţată în anul 1998,
acreditată de către ARACIS, face înscrieri la Facultatea de Ştiinţe EconomiceEconomia Comerţului, Turismului şi Serviciilor. Înscrierile se fac zilnic la secretariatul filialei din Sebiş, de pe B- dul Victoriei nr. 12, et I, între orele 8.0016.00. Acte necesare: diplomă de bacalaureat, certificat de căsătorie ( după
caz), certificat de naştere, adeverinţă medicală şi cererea de înscriere. Pentru
informaţii suplimentare puteţi suna la nr. de telefon 0257/ 311- 083
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Festivalul Pensionarilor ediţia
„La poalele muntelui Codru Moma”
La începutul lunii august pensionarii din judeţ, sub coordonarea prncipalilor lor reprezentanţi, s- au putut bucura, la Moneasa de un festival
dedicat lor. Cei care au stat în spatele organizării evenimentului au fost:
Liga pensionarilor din Arad, CJ Arad, Primăria Moneasa şi nu în ultimul
rând filiala pensionarilor din Sebiş în frunte cu preşedintele filialei, d- na
Vekaş Rodica Maria şi Primăria Sebiş prin primarul nostru Feieş Gheorghe. I- am pus pe ai noştri la urmă din curtoazie faţă de ceilalţi, însă greul
financiar al întregului festival a căzut pe umerii alor noştri. Şi asta datorită
respectului pe care primarul nostru îl poartă faţă de cei pe care chiar el îi
caracteriza cu următoarele cuvinte: „oameni care şi- au făcut datoria faţă
de comunitate şi care, în ciuda vârstei, participă la tot ce se întîmplă pozitiv
în oraşul nostru şi nu numai. „Pensionarii trebuie respectaţi!”- a declarat
primarul Feieş . Aşadar, primăria Sebiş a sprijinit acest festival cu tot ce a
fost nevoie.”Doresc să văd bucurie pe feţele tuturor”- a adăugat primarul
nostru. Şi datorită susţinerii pe care a acordat- o organizării festivalului,
chiar a putut vedea bucurie pe feţele celor prezenţi. La eveniment au existat
reprezentanţi din tot judeţul, de la următoarele filiale:Liga Pensionarilor
Sebiş, Bîrsa, Buteni, Chisindia, Moneasa, Chilineu- Criş, Arad, Sântana ,
Secusigiu, Socodor, Iratoş şi Archiş. Duminica în care a avut loc fesivalul
a fost o zi frumoasă, de gală pentru o astfel de manifestare. Desfăşurarea
efectivă a evenimentului a avut două momente, unul de dimineaţă până la
amiază, când s- au discutat problemele pensionarilor din judeţ, a urmat
masa, după- amiaza, celor prezenţi oferindu- li- se un spectacol folcloric.
Toate acestea au avut loc la La Teatrul de Vară din Moneasa. Au urcat pe
scenă mai mulţi oficiali, dar noi amintim doar pe cei care ne-au reprezentat pe noi: primarul nostru Feieş Gheorghe, Vekaş Rodica- reprezentanta
pensionarilor din oraşul Sebiş şi prietenul oraşului nostru, Adrian Ţolea,
vicepreşedinte al CJ Arad. „Sunteţi încă tineri, şi la inimă şi la suflet. Sunt
convins că voi avea sprijin în voi fiindcă împreună putem lua decizii importante pentru Sebiş. Aveţi ce să ne împărtăşiţi din experienţa voastră de
viaţă. Avem nevoie să vă implicaţi pentru bunul mers al lucrurilor de la
noi. Vă respect foarte mult şi întotdeauna veţi avea un loc aparte în inima
mea”- sunt cuvinte pe care primarul nostru Feieş le- a rostit din adâncul
inimii, făcându- ne pe toţi cei din Sebiş să ne simţim mândri. Aşa da Primar! El ne reprezintă şi noi nu- l vom dezamăgi! Au fost acordate mai multe
premii pensionarilor din Sebiş, şi anume:Cornea Doina şi Ioan au primit
un cadou la împlinirea a 50 de ani de căsătorie, la rândul lor primind
cadouri pentru că au depăşit frmoasa vârstă de 80 de ani: Bogdan Viorica,
Ianciu Valentina, Peia Romulus, Bârlete Emilia, Gheorghercioc Emilia,
Todica Aurica şi Toader Zeni. Nu mai stăm să vorbim despre spectacolul
folcloric. Vă aducem la cunoştinţă că în Sebiş exista Clubul Pensionarilor.
Constituit cu sprijinul necondiţionat şi total al primarului Feieş Gheorghe,
coordonat de d na Vekaş Rodica, clubul este situat în centru, în clădirea cu
Univ. Vasile Goldiş. Este dotat cu toate cele necesare asfel încât pensionarii care doresc să se relaxeze cîteva ore pot veni aici având la îndemînă
calculatoare, cărţi, jocuri de remy şi şah, sau pot urmări programul tv şi să
stea la o şuetă. Programul clubului este următorul: în fiecare zi de la orele
9.00- 12.00 şi 15.00- 20.00, duminica este închis.

PRIMARUL FEIEȘ GHEORGHE ÎMPREUNA CU D-NUL ADRIAN ȚOLEA VICEPRESEDINTELE CJ ARAD, LA FESTIVALUL
PENSIONARILOR

PRIMARUL FEIEȘ GHEORGHE ÎMPREUNA CU DNA VECAȘ
RODICA, ÎNMÂNÂND PREMII PENSIONARILOR

IMAGINI DE LA FESTIVALUL PENSIONARILOR
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OAMENI, INVESTITORI CARE CONTINUĂ
TRADIÂIA ORAŞULUI SEBIŞ!
Oriunde mergi în ţară şi ai întreba pe cineva dacă a auzit
de Sebiş răspunsul va veni imediat. Alendeloane, cojoace,
, geci din piele. Este tradiţia oraşului nostru. Nu de ieri
de azi, de zeci de ani. Iată câţiva oameni din comunitatea
noastră care au investit în această ramură a industriei
pielăriei din oraşul nostru. Ei au creat societăţi comerciale
profitabile de care, indirect, beneficiem cu toţii. Au creat
locuri de muncă şi contribuie la creşterea veniturilor bugetare ale oraşului.
Manufactura Măgura
Proprietarul este dl. Chiş Marius care şi- a început afacerea în anul 1992. Are aproximativ 45 de angajaţi, activitatea de bază fiind prelucrarea pieilor pentru accesorii:
încălţăminte, curele, etc. Are aici o mică industrie: hală de
tăbăcărie vopsitorie în flotă, hală de finisaj, uscător cu vid,
etc.
Iacob prod com srl
Dl. Iacob Liviu, proprietarul societăţii se ocupă cu tăbăcăria
din anul 1977, când a intrat ca ucenic la cooperativa de
consum din Sebiş. În anul 1990 şi- a început propria afacere, ajungând astăzi să aibă 48 de angajaţi, activitatea
de bază fiind prelucrarea pieilor pentru haine, inclusiv
obţinerea produsului finit, geci de piele de toate tipurile şi
cojoace. Activitatea societăţii este structurată pe mai multe
hale: hală de uscare naturală pentru piei, hală pentru prelucrarea pieilor în umed, hală de finisare, de confecţii şi de
croitorie
Nappa Conf srl
Proprietar este Iacob Parfeni, care timp de 10 ani a lucrat la fratele său, la firma Iacob prod com srl. Din 1997
şi- a luat inima în dinţi şi şi- a deschis propria afacere..
Lucrează numai pentru intern, principalele produse finite
fiind hainele din piele, întreaga activitate realizându- se cu
20 de oameni. Procedura de lucru este aproximativ aceeaşi
ca şi la celelalte societăţi de tăbăcărie aşa că, nu credem că
mai este nevoie să o amintim.
Sc Ariola srl
Proprietarul societăţii, dl Tall Aurel, este o altă persoană
a comunmităţii din Sebiş, care duce mai departe tradiţia
oraşului nostru în industria pielăriei. Afacerea sa, ca şi a
celorlalţi vecini din branşă se bazează pe aceleaşi principii
, produsele finale fiind cele rezultate prin tăbăcirea, vopsirea şi în final confecţionarea produsului finit din piele.
Toate cele patru societăţi comerciale şi- au unit eforturile
pentru a dezvolta o staţie de epurare proprie , care să le
deservească pe cele patru şi astfel să nu mai fie poluată canalizarea oraşului Sebiş. Construirea acestei staţii de epurare este şi o cerinţă obligatorie pentru obţinerea autorizaţiei
de funcţionare de la Garda de Mediu. Nu este uşor, costurile
sunt substanţiale. Staţia va fi dată în folosinţă în curând.
Când se va întâmpla vă vom anunţa pe toţi.
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AVEM ŞTRAND LA SEBIŞ! ŞTRANDUL PARADIS.
Te loveşte căldura în cap? Soarele este prea puternic pentru tine? Fata Morgana îşi face apariţia în viziunile tale?
Nu mai ştii încotro s- o apuci? Îţi dăm noi soluţia. Du- te,
imediat, la noul ştrand din Sebiş, ştrandul Paradis. Unde se
află amplasat? La ieşirea din Sebiş spre Prunişor, pe partea
dreaptă. Nu ai cum să- l ratezi fiindcă dacă- i soare afară
vin toţi aceia care vor să aibă parte de o oază de răcoare.
Apa este curată şi, atenţie, călduţă nu sloi ca la Moneasa.
Aici găseşti toate condiţiile. Piscina este încăpătoare şi fetele frumoase îţi atrag privirea. Te poţi scălda cât vrei. Dacă
îţi este foame sau sete, nici o problemă. Totul se rezolvă foarte simplu. În incinta ştrandului găseşti tot ce- ţi doreşti:
sucuri, bere, mâncare. Dacă doreşti poţi lenevi, pe o bancă,
la umbra gorunilor bătrâni. Melodii plăcute îţi gâdilă urechea. O soluţie mai bună decât aceasta de a veni aici nu
ai cum să găseşti: piscină, terasa, bar, seara discotecă în
aer liber, toate îţi stau la dispoziţie. Dacă vrei să practici
sportul, poţi juca volei sau fotbal pe nisip. Dacă ai venit
fără pătură sau prosop, nici o problemă. Există şezlong- uri.
Proprietarul Ghimboaşă Raul Octavian, ajutat de părinţii
Elena şi Octavian s- au gândit la cele mai mici detalii, asfel încât toţi aceia care vin la ştrandul Paradis să se simtă
bine şi să nu le lipsească nimic. Curăţenia este la ea acasă.
Avem, acum, propriul nostru ştrand în Sebiş. De ce să mergem în alte părţi?

Ghimboaşă Raul Octavian împreuna cu
mama sa, d-na Elena
ANUL ŞCOLAR SE APROPIE, PRIMARUL ACŢIONEAZĂ ÎN CONSECINŢĂ!
Că noul an şcolar bate la uşă nu miră pe nimeni. Cunoaştem cu toţii acest lucru. Ceea
ce mulţi dintre noi nu ştiu este faptul că primăria a acţionat cu promptitudine pentru ca
toţi copiii care vor veni la şcoală să beneficieze de condiţii de învăţătură cât mai bune.
Astfel, toate, şcolile şi grădiniţele din oraş sunt pregătite să- şi primească elevii. În Sebiş,
Prunişor, Donceni şi Sălăjeni instituţiile de învăţământ au fost igienizate, salubrizate şi
toate lemnele necesare încălzirii pentru la iarnă au fost cumpărate. Elevii pot veni cu
drag în clase. Edilii şi- au făcut datoria. Este cunoscut faptul că pentru primarul Feieş
Gheorghe educaţia copiilor este unul dintre principalele obiective. Astfel încât nu miră
pe nimeni că instituţiile de învăţământ de la noi au fost pregătite pe baza acestui principiu. Poate vă veţi întreba de ce am ţinut să precizăm aceste lucruri atât de fireşti? La
noi, da, este o normalitate, însă în alte părţi nu! Internatul copiilor de la şcoala din Sebiş
este şi el în reparaţii,viceprimarul Radu Demetrescu ducându- ne să vedem lucrările. Am
fost şi am văzut. În momentul vizitei noastre se lucra la reparatul acoperişului,activitate
surprinsă şi prin pozele pe care le- am făcut.

FEIES GHEORGHE, CETĂŢEAN ŞI PRIMAR AL ORAŞULUI SEBIŞ

Î: Consideraţi că oraşul Sebiş este pe linia de dezvoltare bună?
R: Ca şi cetăţean doresc mai mult pentru oraş, ca şi primar doresc şi mai mult
pentru oraş, dar sunt obligat să ţin cont de problemele financiare. Cu siguranţă
că voi face tot posibilul ca oraşul urce tot mai sus pe linia dezvoltării şi
prosperităţii.
Î: Ce părere aveţi despre aducerea apei de la Zugău?
R: Mi- ar place să se poată face acest lucru! Acesta este răspunsul pe care vi- l
dau atât ca şi cetăţean dar şi ca primar al oraşului Sebiş! Din păcate, în calitate de primar trebuie să le dau cetăţenilor şi un răspuns care pe moment s- ar
putea să nu le placă. Astăzi, la ora la care vorbim, nu este posibilă aducerea
apei de la Zugău, din două motive: De 15 ani izvorul a fost concesionat de
către ANRM ( Agenţia Naţională A Resurselor Minerale) unei persoane fizice,
cum şi pe ce căi a fost posibil acest lucru, nu ştiu; izvorul este foarte departe şi
pentru a aduce apa de acolo ar însemna să trecem cu ţevile de colectare peste
sute de proprietăţi, lucru care ar implica o investiţie mult prea mare în actualele
condiţii financiare. Trebuie să le transmit tuturor că a trage apă de la Zugău este
o dorinţă pe care şi eu o am şi pe care- mi doresc ca, la un moment dat, să o realizez. Deocamdată, nu este posibil. Atunci când va apărea o portiţă favorabilă,
sigur voi acţiona imediat.
Î. Ce înseamnă pentru dv- stră cuvântul Sebiş?
R: Casa mea!
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