
Taina Învierii Domnu-
lui este nedespărţită de 
Taina Crucii Sale, deoa-
rece Hristos Cel Înviat 
din morţi este Hristos 
Cel Răstignit.

Crucea Mântuitorului 
Hristos este semnul iu-
birii Sale atotputernice şi 
smerite, făcătoare de via-
ţă şi dătătoare de bucu-
rie. În Sfânta Cruce este 
ascunsă puterea Învierii, 
iar lumina Învierii este 
slava Sfintei Cruci. Ast-

fel, Sfânta Cruce nu este 
doar semn al jertfei şi al 
morţii, ci şi semn al Învi-
erii şi al biruinţei.

Ziua de 8 Martie a fost 
sărbătorită la noi în oraş 
aşa cum se cuvine, repre-
zentantele sexului frumos 
fiind adevărate regine ale 
acestei zile. Peste tot am vă-

zut doar doamne şi dom-
nişoare cu buchete de flori 
în mână, ceea ce înseamnă 
că au ştiut să fie apreciate 
de către persoanele dragi 
lor.

Începerea returului a 
readus în oraş discuţiile 
despre fotbal, clasament, 
opţiuni, dar mai ales do-
rinţa de a promova în eşa-
lonul secund. Când vor-

bim despre fotbal vorbim 
de culorile alb-albastru, 
vorbim de frumuseţea 
sportului rege, vorbim cu 
patimă şi dorinţă de vic-
torie.
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Stimați locuitori ai oraşului Sebiş, iată că suntem aproape de 
una dintre cele mai mari sărbători de peste an şi anume Învierea 
Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Este praznicul care ne face să 
fim mai buni, mai iertători, să primim lumina Învierii în sufletul 
nostru. Este momentul în care uiăm de toate necazurile şi după 
un post de 40 de zile, de curățire trupească şi sufletească, petre-
cem în armonie, alături de cei dragi, Învierea Domnului. Este o 
sărbătoare a luminii şi a bucuriei, a reîntoarcerii la noi înşine şi la 
lucrurile frumoase din jurul nostru.

Înainte de marele praznic sărbătorim însă Intrarea Domnului 
în Ierusalim sau Duminica Floriilor, după cum este cunoscută în 
popor.  Cu această ocazie, ţin să urez tuturor locuitorilor din oraşul 
nostru, care poartă nume de flori, să se bucurede o duminică a 
Floriilor cât mai frumoasă şi liniştită alături de cei dragi lor. După 
acest moment de sărbătoare urmează o săptămână grea, o săp-
tămână în care suntem invitaţi să rememorăm patimile Mântui-
torului nostru Iisus Hristos, înainte de a muri pentru noi. Această 
săptămână este încununată însă de bucuria Învierii, care nu este 
nici trecătoare şi nici înjumătățită. Este bucuria prin excelență, 
pentru că este vorba de bucuria deplină. În zilele Patimilor lui 
Iisus Hristos ne pregătim defapt, de marele eveniment care este 
marcat în noaptea de sâmbătă spre duminică prin slujba Învierii. 
Tocmai de aceea nimeni nu trebuie să fie trist în noaptea de Învie-
re, căci toate motivele de întristare par acum nesemnificative față 
de biruirea morții. 

Unul dintre obiectivele acestei sărbători este cel de a ne aminti 

de patimile, de moartea şi învierea lui Iisus Hristos. De a ne aminti 
prin ce a trecut Mântuitorul nostru pentru a ne izbăvi pe noi de 
păcate, de a ne face mai buni cu cei din jurul nostru mai iubitori şi 
totodată mai înțelegători. Vedem în aceste zile de post şi în praz-
nicul Învierii Domnului cutremurătoarele suferințe la care a fost 
suspus dar, a trecut de fiecare dată iertător şi plin de speranță de 
mai bine. Este momentul în care învăţăm sau ne reamintim  să ne 
iertăm unii pe alții şi să ne acceptăm cu bune şi cu rele, aşa cum 
şi Domnul ne iubeşte pe noi – cu păcatele noastre, atât de mult, 
încât a acceptat să îşi dea viața pentru noi. 

Aşadar, dragi locuitori ai oraşului Sebiş, sper ca praznicul Învierii 
Domnului  să vă aducă tuturor liniştea şi bucuria, mult râvnite de 
noi toți. Să sperăm că tradiționalele ouă roşii care simbolizează 
sângele vărsat de Iisus şi miracolul renaşterii să ne aducă şi nouă 
aceste sentimente, iar mielul, sinbol al jertfei Mântuitorului nos-
tru să ne aducă noroc şi bunăstare. Nu pot să vă doresc înainte de 
Sfintele Paşti decât ceea ce îmi doresc mie şi familiei mele – multă 
iubire, lumină în suflet, bucurie şi bineînțeles multă sănătate. Vă 
doresc să sărbătoriți alături de cei dragi sfintele sărbători în fericire 
şi armonie. De asemenea sper să ne întâlnim cu toţii la Slujba de 
Înviere pentru a lua Lumină şi pentru a rosti împreună plăcutele 
forme de salut, care se vor folosi de atunci şi până la Rusalii: ”Hris-
tos a înviat!”, ”Adevărat a înviat”. Dumnezeu să ne lumineze calea 
şi să fim mai buni în tot ceea ce facem!             

Primar Feieș Gheorghe

Un praznic luminat și liniștit!

Cu ocazia sărbătorii Floriilor, urez tu-
turor celor care poartă nume de flori,  un 
sincer și călduros La Mulți Ani! Și tuturor 
cetățenilor le doresc să aibă parte de o zi 
de Florii minunată alături de cei dragi!

Primar Feieș Gheorghe!

Fie ca Praznicul Învierii Mântuitoru-
lui nostru Iisus Hristos să vă aducă lu-
mină în suflete, bucurii și speranță de 
mai bine. Vă dorim sărbători fericite 
alături de familie și Hristos a înviat!

Primar Feieș Gheorghe!
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Biruința vieții asupra morții!
ÎNVIEREA!

Ziua Femeii, 
sărbătorită la Sebiș!

Spectacol total pe 
arena sportivă din Sebiș!

Primar 
Feieș Gheorghe
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Biruința vieții asupra morții!
LA BISERICA ORTODOXĂ SEBIȘ!

ÎNVIEREA!
Prin Învi-

erea lui Hristos Cel Răstignit 
se arată că iubirea omului 
faţă de Dumnezeu şi faţă de 
semeni poate fi mai tare de-
cât ura, violenţa şi moartea. 
Tăria puterii iubirii jertfelni-
ce a lui Hristos se arată atât 
în Crucea Sa, ca smerenie, 
cât şi în Învierea Sa, ca slavă. 
De aceea, Biserica Ortodoxă 
nu desparte niciodată Cru-
cea de Înviere.

Invidiat şi urât de mulţi 
dintre cărturarii şi farise-
ii care pierduseră în mare 
parte capacitatea de a simţi 
prezenţa activă a lui Dum-
nezeu în popor, desconside-
rat şi umilit de autoritatea 
conducătoare romană, care 
pierduse simţul dreptăţii, 
trădat şi vândut de un uce-
nic robit de patima iubirii de 
arginţi, părăsit de prietenii 
prea fricoşi, uitat de mulţi 
cărora le-a făcut bine, Iisus, 
Fiul lui Dumnezeu, devenit 
Om din iubire de oameni, a 
fost condamnat, pe nedrept, 
la moarte şi răstignit pe Cru-
ce, între doi tâlhari făcători 
de rele.

Pe de o parte, răstignirea 
lui Hristos pe Cruce este 
respingerea cea mai violen-
tă a iubirii lui Dumnezeu de 
către omenirea păcătoasă şi 
înstrăinată de Dumnezeu. 
Pe de altă parte, jertfa Sa pe 
Cruce, îndurată în mod li-
ber (cf. loan 10, 17-18), ara-
tă smerenia Sa, ca răbdare a 
suferinţei şi ca statornicie în 
iubire iertătoare, chiar şi faţă 
de duşmanii Săi („Părinte, 
iartă-le lor, că nu ştiu ce fac”, 
Luca 23, 34).

Sfântul Evanghelist Ioan, 
ucenicul iubit care L-a înso-
ţit pe Iisus până lângă Cru-
cea Sa, ne spune că: „Înain-
te de sărbătoarea Paştilor, 
ştiind Iisus că a sosit ceasul 
Lui, ca să treacă din lumea 
aceasta la Tatăl, iubind pe ai 
Săi cei din lume, până la sfâr-
şit i-a iubit” (loan 13, 1). Iar 
Sfântul Apostol Pavel, cel ce 
din mare prigonitor al Bise-
ricii a devenit cel mai harnic 
Apostol al lui Hristos, toc-
mai pentru că L-a întâlnit pe 
Hristos Cel Înviat din morţi, 
într-o lumină copleşitoare pe 
drumul Damascului, a înţe-
les puterea iubirii jertfelnice 
a Crucii Lui. De aceea, în 
lumina Învierii lui Hristos, 
Sfântul Apostol Pavel scria 
creştinilor din Corint astfel:

„Cuvântul Crucii, pentru 
cei ce pier este nebunie; iar 
pentru noi, cei ce ne mân-
tuim este puterea lui Dum-
nezeu” (1 Corinteni 1, 18). 
În altă parte, acelaşi Sfânt 
Apostol al neamurilor arată 
că, prin puterea Crucii, Hris-
tos a biruit duhurile rele care 
răspândesc în lume ura faţă 
de Dumnezeu şi faţă de oa-

meni: „Dezbrăcând (de pu-
tere) începătoriile şi stăpâni-
ile, le-a dat de ocară în văzul 
tuturor, biruind asupra lor 
prin Cruce” (Coloseni 2, 15).

Pentru a rămâne ascultător 
şi iubitor faţă de Dumnezeu-
Tatăl până la moarte, Hris-
tos-Domnul a îndurat de bu-
năvoie multe rele venite din 
partea oamenilor păcătoşi şi 
a demonilor vicleni, care Îl 
asaltau în pustie cu ispitele 
poftelor egoiste - adică ispi-
tele lăcomiei materiale, ale 
puterii de stăpânire şi ale sla-
vei deşarte (cf. Matei 4, 1-11) 
-, iar în Săptămâna Sfintelor 
Pătimiri, cu ispitele sau în-
cercările durerii sufleteşti şi 
trupeşti pricinuite de invidia 
cărturarilor şi a fariseilor, de 
trădarea lui Iuda, de lepăda-
rea lui Petru, de frica uce-
nicilor care L-au părăsit, de 
aroganţa şi viclenia lui Irod, 
de duplicitatea şi laşitatea lui 
Pilat, de batjocura soldaţi-
lor, de ignoranţa şi rătăcirea 
mulţimilor învrăjbite, de 
ironia tâlharului nepocăit, 
de scuipări, de loviri cu pal-
mele peste obraz, de loviri cu 
biciul pe trup, de cununa de 
spini de pe cap, de lovituri de 
cuie în palme şi picioare, de 
răstignirea pe lemnul Crucii, 
de adăparea cu oţet, de stră-
pungere cu lancea în coastă. 
De ce aîndurat Domnul toa-
te acestea? Ne spune Sfântul 
Maxim Mărturisitorul, în 
cuvintele următoare: „Acesta 
a fost... scopul Domnului, ca, 
pe de o parte, să asculte de 
Tatăl până la moarte, ca om, 
pentru noi, păzind porunca 
iubirii, iar pe de altă parte, să 
biruiască pe diavol pătimind 
de la el prin cărturarii şi fari-
seii puşi la lucru de el”. Prin 
ascultare de Dumnezeu până 
la moarte, Hristos a ridicat 
din morţi pe Adam cel neas-
cultător, iar prin smerenie a 
biruit pe diavolul cel orgoli-
os şi răzvrătitor.

Pentru a ne învăţa că pu-
terea Învierii era ascunsă în 
Cruce, adică în iubirea Lui 
smerită şi îndelung-răbdă-
toare, Hristos-Domnul Cel 
Înviat din morţi poartă şi 
după slăvita Sa Înviere sem-
nele sau stigmatele Crucii pe 
trupul Său, adică în mâinile, 
în picioarele şi în coasta Sa 
(cf. Ioan 21, 20 şi 27). 

Hristos poartă stigmatele 
Crucii în trupul Său înviat, 
nu ca să-Şi aducă aminte de 
cei care L-au răstignit spre a 
se răzbuna pe ei, ci pentru că 
ele sunt semnele eterne ale 
iubirii Sale jertfelnice şi sme-
rite pentru toţi oamenii.

>>> pag. 1
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Naţional Sebiş, la Biserica Ortodoxă!

Succes fără precedent 
al primarului Feieş!

La frumoasa iniţiativă a primarului Feieş, întreg lotul 
echipei de fotbal reprezentativă a oraşului, a luat parte 
la slujba de liturghie a Bisericii Ortodoxe din Centru, 
un gest plin de frumuseţe creştinească. Astfel prima-
rul Feieş a dorit, ca orice bun creştin, să aducă cu el la 
liturghie şi jucătorii echipei fiindcă, fără o trăire sufle-
tească puternică într-o comuniune totală cu Dumne-
zeu nimic nu este posibil în viaţă. Un gest frumos, o 
iniţiativă lăudabilă!

Participarea primarului nostru la 
emisiunea moderatorului Rareş 
Bogdan, la postul de televiziune 
Realitatea Tv a avut un succes răsu-
nător în toată ţara!  Dintre toţi cei-
lalţi primari invitaţi, singurul care a 
avut curajul şi tăria să spună adevă-
rul şi să exprime puncte de vedere 
concrete cu privire la îmbunătăţirea 
actului administrativ şi legislativ al 
României a fost primarul nostru! 
Astfel, în intervenţia sa televiza-
tă, primarul Feieş, a adus în prim 
plan o serie de probleme cu care ne 
confruntăm zi de zi, probleme care 
conduc la stagnarea economică şi 
politică existentă la nivel naţional: 
legi proaste, de multe ori făcute pe 
genunchi de către oameni incom-
petenţi, legi care în loc să sprijine 
atât cetăţenii, administraţiile locale 
sau oamenii de afaceri, mai mult 
îi încurcă, îi pun pe drumuri şi le 
creează doar neplăceri. Există o ne-
concordanţă majoră între o serie de 
legi existente şi realitatea economi-
co-administrativă a ţării.  Există in-
stabilitate la nivel legislativ, instabi-
litate rezultată din lipsa unei viziuni 
şi a unei strategii durabile, pe mai 
mulţi ani. Sunt cuvintele primaru-
lui nostru, care nu s-a sfiit în cadrul 
emisiunii de a puncta principalele 
probleme cu care, până la urmă ne 
confruntăm cu toţii. Tot primarul 

nostru a afirmat: „Ca şi reprezen-
tant al unui oraş din România, con-
stat cu regret, că nu suntem ajutaţi 
în proiectele pe care dorim să le pu-
nem în aplicare pentru dezvoltarea 
comunităţilor noastre locale, constat 
că încă la nivel de parlament avem 
reprezentanţi care nu se preocupă 
aşa cum ar trebui de binele ţării, pe 
mulţi dintre parlamentari interesân-
du-i mai mult propriul beneficiu şi 
nu binele general. Toate aceste lu-
cruri fac să avem o clasă politică tot 
mai îndepărtată de cetăţeni, partide 
politice care promovează oameni ce 
nu merită şi care nu reuşesc pe tim-
pul mandatelor lor să aducă un plus 
valoare îmbunătăţirii condiţiilor de 
viaţă ale cetăţenilor.”
Sunt doar câteva dintre ideile spuse 
de primarul Feieş la postul Realita-
tea Tv, însă prin tot ceea ce a expus 
în cadrul emisiunii respective a re-
uşit să atragă simpatia telespecta-
torilor şi a primarilor din întreaga 
ţară, fiindcă a punctat exact pro-
blemele cu care ne confruntăm cu 
toţii, spunând lucrurilor pe nume. 
Din nou, primarul nostru a arătat 
că merită întreaga noastră aprecie-
re şi susţinere, reprezentând pentru 
a nu ştiu câta oară cu multă cinste şi 
onoare Sebişul. Un oraş mic pentru 
mulţi, dar care pentru primarul Fe-
ieş reprezintă totul!

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pen-
tru Agricultură (APIA) informează că, în 
perioada 3 martie -27 martie 2014, au fost 
depuse, în cadrul Campaniei de primire a 
cererilor de plată pe suprafaţă, un număr de 
306.244 cereri de plată, pentru o suprafaţă de 
1,4 milioane hectare.

Reamintim că APIA a lansat la data de 3 
martie 2014 Campania de primire a cererilor 
de plată pentru schemele/măsurile de sprijin 
pe suprafaţă pentru anul în curs.

Pentru a beneficia de sprijinul financiar pe 
suprafaţă fermierii trebuie să depună la Cen-
trele APIA, în intervalul 3 martie - 15 mai 
2014, o singură cerere de plată. Pentru depu-
nerea cererilor de plată începând cu data de 
16 mai se vor aplica penalităţi de 1% pentru 

fiecare zi lucrătoare de întârziere. După data 
de 9 iunie 2014 cererea de sprijin nu mai este 
admisă la calcul.

APIA invită fermierii care nu au mai bene-
ficiat de această schemă de sprijin să depună 
cerere la centrul judeţean sau local la care 
sunt arondaţi, iar actualii fermieri beneficiari 
să depună cerere conform invitaţiei primite / 
programării afişate la centrele APIA.

ÎN ATENȚIA
FERMIERILOR

Colțul de religie: semnificația „Floriilor”
Duminica Floriilor este primul praznic im-

paratesc, cu data schimbatoare, din cursul an-
ului bisericesc. Floriile este sarbatoarea care 
ne aminteste intrarea triumfala a Domnului 
in Ierusalim, inainte de Patimi.

 Primele mentiuni despre aceasta sarbatoare 
provin din sec. IV: Sf. Epifanie, ii atribuie 
doua predici, iar pelerina apuseana Egeria 
(sau Etheria), descrie modul cum se sarba-
torea aceasta duminica la Ierusalim spre sfar-
situl secolului IV.

In vechime, Duminica Floriilor era numita 
si Duminica aspirantilor sau a candidatilor 
la botez, pentru ca in aceasta zi catehumenii 
mergeau cu totii, cu mare solemnitate, la epis-
cop, spre a-i cere sa fie admisi la botez, iar 
acesta le dadea sa invete Simbolul credin tei. 
Se mai numea si Duminica gratierilor, pentru 
ca, in cinstea ei impa ratii acordau gratieri. 
Dupa un obicei stravechi, mentionat chiar in 
sec. IV de catre pelerina Egeria si generalizat 
in toata Biserica crestina, se aduc in biserici 
ramuri de salcie, care sunt binecuvantate si 
impartite cre dinciosilor, in amintirea ramuri-
lor de finic si de maslin, cu care multi mile au 
intampinat pe Domnul la intrarea Sa trium-
fala in Ierusalim si pe care noi le purtam in 
maini ca semn al biruintei impotriva mortii.

Obiceiuri de Florii
Profesorul Ion Ghinoiu aminteşte că în aju-

nul sau sâmbăta Floriilor, se efectua un ce-
remonial complex, structurat după modelul 
colindelor, dedicat unei zeităţi a vegetaţiei 
numită Lazăr sau Lăzărică. Obiceiul a fost 
atestat numai în sudul ţării: Muntenia şi Do-
brogea. Totuşi, acesta este circumscris într-
un areal sud-est european mai larg, ceea ce 
i-a determinat pe folclorişti să-l ataşeze unui 
străvechi strat cultural traco-elen.

Una dintre fete, participantă la ceremonial 
(de menţionat că obiceiul era practicat numai 
de către fete), numită Lăzăriţa, se îmbrăca mi-
reasă. Aceasta, împreună cu alte fete cu care 
formează o mică ceată, colindă în faţa feres-
trelor caselor, unde au fost primite. Lăzăriţa 
se plimbă cu paşi domoli, înainte şi înapoi, în 
cercul format de colindătoarele care poves-
tesc, pe o melodie simplă, drama lui Lazăr 
sau Lăzărică: plecarea lui Lazăr de acasă cu 
oile, urcarea în copac pentru a da animalelor 
frunză, moartea neaşteptată prin căderea din 
copac, căutarea şi găsirea trupului neînsu-
fleţit de către surioarele lui, aducerea acasă, 
scăldatul ritual în lapte dulce, îmbrăcarea 
mortului cu frunze de nuc, aruncarea scaldei 
mortului pe sub nuci.
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Toate aceste discuţii, păreri şi con-
troverse s-au auzit cel mai tare la partida de acasă, cu 
Cugirul, când tribuna stadionului a devenit „mică” 
pentru afluenţa de public venit la meci. Din Sebiş, 
dar nu numai, toată suflarea din zona văii superioare 
a Crişului Alb s-a mutat parcă la noi în oraş. A fost 
o atmosferă de vis, în care steguleţele alb-albastre au 
fluturat în tribună, în care vuietul galeriei s-a auzit 
de departe, în care petardele au răsunat neîncetat. O 
atmosferă cum rar poate fi văzută, care apare doar la 
marile derby-uri şi la echipele iubite. Putem spune 
că Naţional Sebiş este o echipă iubită, pentru că, în 
momentul de faţă reprezintă stindardul fotbalistic, 
nu doar al oraşului ci al întregii zone. Ne-a plăcut 
atât de mult atmosfera creată la acest meci, încât tre-
buie să o aducem în prim-plan nu doar prin aceste 
simple cuvinte ci şi prin imaginile surprinse cu 
această ocazie. A fost o atmosferă în care, chiar dacă 
tensiunea se simţea din plin, bucuria spectacolului 
fotbalistic a primat. O atmosferă pe care dorim să o 
vedem la cât mai multe partide oficiale disputate de 
Naţional Sebiş pe teren propriu!

Steagurile Alb-Albastre au fluturat neîncetat, spectatorii entuziaști dovedind un mare 
atașament față de culorile Naționalului, reușind să creeze o atmosferă demnă de marile arene!

>>> pag. 1

Spectacol total pe 
arena sportivă din Sebiş!
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Spectacol total pe 
arena sportivă din Sebiş!

Modernizarea 
neîncetată a orașului!

Clasamentul Ligii a V-a, seria B

Clasamentul Ligii a III-a, Seria V

B a z a  s p o r t i v ă ,  t o t  m a i  m o d e r n ă !

Investiţie majoră pentru amenajarea secţiei de ambulatoriu!
Spitalele din Sebiş şi Prăjeşti 

în continuă modernizare!

1  Metalurgistul Cugir  19  13  3  3  44-22  42
2  NaţioNal Sebiş  19  10  7  2  30-11  37 
3.	 Șoimii	Pâncota		 19		 11		3		 5		 35-19	 36
4.	 CS	Ineu		 19		 7		 7		 5		 27-17	 28
5		 CS	Oşorhei		 19		 8		 4		 7		 23-23		 28
6		 FC	Municipal	Baia	Mare		 19		 7		 5		 7		 26-25		 26
7		 FC	Zalău		 19		 7		 5		 7		 31-32		 26
8		 Sănătatea	Cluj		 20		 7		 4		 9		 22-32		 25
9		 Unirea	Jucu		 19		 5		 3		11		 24-34		 18
10.	Arieșul	Turda		 19		 2		 8		 9		 17-34	 14
11.	Unirea	Dej		 19		 3		 1		15		 16-46	 10

Ambele echipe ale orașului luptă 
pentru promovare!

Din păcate, Național Sebiș I, a pierdut 
partida de acasă cu Metalurgistul Cu-
gir (scor 1-2), o dezamăgire mare pen-
tru toți, însă în urma acestui rezultat 
nefavorabil s-au produs și schimbări 
radicale în staff-ul tehnic, antrenoru 
Petcuț devenind istorie pentru echipă, 
fiind înlocuit cu Dan Stupar. O mișcare 
necesară  care a produs efecte rapide, 
partida cu Zalăul fiind câștigată de 
ai noștri cu 3-0. Urmează deplasarea 
de la Ineu, unde echipa are nevoie de 
aportul tuturor suporterilor!

Vrem victorie la Ineu!
Sâmbătă, 12 Aprilie, 

TOATĂ LUMEA LA INEU!
ECHIPA ARE NEVOIE DE TOȚI 

SUPORTERII APROAPE!
TREBUIE SĂ LUĂM CU ASALT 

INEUL!
HAI NAȚIONAL SEBIȘ!

Național Sebiș II are un parcurs 
excelent, defilând fără probleme în 
campionat, câștigând toate partidele 
la scor! Ultimele două meciuri jucate 
de cea de a doua echipă a orașului 
s-au încheiat prin victoriile cu scorul 
de 10-0 contra celor din Macea și 0-1 
contra celor din Socodor.

Fără doar şi poate baza sportivă 
construită de la zero la Sebiş este cea 
mai modernă din judeţ şi nu numai! 
Dotată cu sală de mese, salon de 
recuperare, lojă oficială, dormitoare 
pentru jucători, spălătorie, vestiare 
pentru arbitri, gazde şi oaspeţi, bi-
rouri pentru aparatul administrativ, 
baza sportivă a oraşului este una 
de excepţie, pentru acest lucru fiind 
invidiaţi de toţi cei care ne-au călcat 
pragul în cadrul competiţiilor sport-
ive. Recent au fost montate şi toate 
scaunele de la prima tribună, scaune 
achiziţionate din Spania, în culorile 

alb-albastru, culori reprezentative 
pentru Sebiş. De asemenea au fost 
amenajate inclusiv băncile de rezerve 
precum şi cele ale observatorilor, 
toate acestea aducând un plus util şi 
estetic bazei sportive. Pentru prima 
dată a fost deschis şi tunelul culisat 
de acces prin care pe viitor, echipele 
vor ieşi de la vestiare în teren. Toate 
acestea, precum şi noul sistem de 
sonorizare, tabela electronică, dar 
şi viitoarea instalaţie de nocturnă şi 
viitoarea tribună II certifică, în faţa 
tuturor un adevăr ştiut de noi toţi: la 
Sebiş nu se fac lucrări de mântuială! 

Fiecare investiţie este una completă, 
de calitate, o investiţie pentru viitor! 
În acest sens primarul Feieş ne-a de-
clarat: „Toate obiectivele pe care mi le-
am propus a le realiza pentru Sebiş au 
fost de anvergură. Ele s-au concretizat 
în edificii care să reziste peste ani, de 
care să beneficieze generaţiile viitoare. 
De fiecare dată, mi-am propus ca orice 
obiectiv pe care îl realizăm să fie final-
izat complet, în cele mai mici detalii, 
de aşa manieră încât odată terminat 
să numai fie nevoie de investiţii ulte-
rioare. Suntem prea săraci să facem 
lucrurile de mântuială!”

Prin poziţia pe care o ocupă, aceea 
de reprezentant în Regiunea de Vest 
a tuturor oraşelor arădene, prima-
rul Feieş a reuşit să obţină sprijinul 
pentru o finanţare de 16 miliarde de 
lei vechi, pentru Spitalul Orăşenesc 
Sebiş. Această finanţare vine, în 

urma demersurile făcute de prima-
rul nostru, care doreşte să amena-
jeze spitalul din Sebiş la standarde 
europene. Prin această finaţare se 
doreşte construirea unei secţii de 
Ambulatoriu care să funcţioneze ca o 
policlinică, îmbunătăţindu-se astfel 

major actul medical din Sebiş.  Sunt 
prevăzute inclusiv investiţii impor-
tante în achiziţionarea de aparatură 
modernă,  în paralel urmând a se 
realiza şi cooptarea în acest proiect a 
unor medici renumiţi care să vină la 
spitalul din Sebiş.

Continuă lucrările de modernizare a celor două spitale din oraş! 
Se lucrează la foc continuu pentru reamenajarea spaţiilor Spita-
lului Orăşenesc, în momentul de faţă fiind angajate în lucrările 
de modernizare peste zece societăţi comerciale, care au deschise 
lucrări de renovare la toate etajele spitalului. Se renovează din 
temelii saloanele, secţiile, holurile spitalului. Inclusiv curtea a fost 
complet pavată şi se are în vedere amenajarea tuturor grupurilor 
sanitare din unitatea medicală. 

Şi la spitalul din Prăjeşti investiţiile de renovare merg  în linie 
dreaptă. S-au montat geamuri şi uşi din termopan, s-a amenajat 
curtea şi trotuarele prin lucrări de pavare şi se continuă modern-
izarea interiorului spitalului.

Sebișul este un oraș unde continuu 
se desfășoară lucrări de moderniza-
re. Aceasta reprezintă cheia pentru 
progresul orașului, înbunătățirea 

condițiilor de trai din Sebiș fiind o 
preocupare permanentă a primaru-
lui Feieș. Se vede acest lucru inclu-
siv din lucrările aflate în derulare în 

momentul de față în oraș, lucrări 
care au ca finalitate modernizare 
unor obiective importante pentru 
Sebiș.

1 NatioNal SebiȘ ii 18  17  0  1  100-10 51
2	 Viitorul	Satu	Nou		 18		 15		 1		 2		 85-35	 46
3	 Cs	Dacia	Beliu		 18		 15		 1		 2		 53-12	 46
4	 Cs	Şoimii	Şimand		 18		 10		 4		 4		 47-37	 34
5	 Frontiera	Pilu		 18		 9		 3		 6		 28-29	 30
6	 Recolta	Apateu		 18		 9		 2		 7		 50-46	 29
7	 Cs	Avântul	Tirnova		 18		 8		 2		 8		 32-31	 26
8	 Vulturii	Socodor		 18		 6		 4		 8		 39-37	 22
9	 Olimpia	Bocsig		 18		 6		 4		 8		 38-39	 22
10	Cetate	Dezna		 18		 6		 4		 8		 49-54	 22
11	 Viitorul	Şepreuş		 18		 5		 6		 7		 36-45	 21
12	Crişul	Alb	Buteni		 18		 5		 2		 11		 27-51	 17
13	 Steaua	Grăniceri		 18		 4		 3		 11		 33-55	 15
14	Crişul	Alb	Şicula		 18		 3		 2		 13		 28-69	 11
15	 Flacăra	Ţipar		 18		 3		 2		 13		 25-69	 11
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Şi la nivel ad-
ministrativ s-a întreprins o acţiune prin 
care această zi de sărbătoare să fie una 
de mare cinstire pentru toate femeile 
din oraş. În acest sens, la Pensiunea 
Onyx din Sebiş a fost organizată o pet-
recere dedicată Zilei Femeii. A fost o 
seară plină de dans şi voie bună, o seară 
în care toate doamnele şi domnişoarele 
s-au simţit apreciate, primarul Feieş 
și deputatul Eusebiu Pistru înmânând 
flori tuturor celor prezente cu această 
ocazie.  S-a desfăşurat inclusiv un spec-
tacol folcloric în compania Ansamblului 

„Druscelele” din Bârsa, care au prezen-
tat o suită de dansuri şi cântece popu-
lare spre încântarea participanţilor la 
eveniment. 

Vă lăsăm şi pe dumneavoastră în 
compania unor imagini de la această 
manifestare, dedicată zilei de 8 Mar-
tie, imagini care arată fără drept de 
tăgadă că Sebişul ştie să-şi aprecieze şi 
să-şi cinstească reprezentantele sexu-
lui frumos.  A fost o zi dedicată femeii, 
încheiată la Sebiş printr-un eveniment 
de marcă!

>>> pag. 1

Ziua Femeii, 
sărbătorită la Sebiş!



Proiectul internaţional”ECO-ŞCOALA” a debutat ca 
program pilot in 1994 cu sprijinul Comisiei Europene 
şi sub coordonarea Fundaţiei de Educaţie pentru 
Mediul Înconjurător(FOUNDATION FOR ENVIROMEN-
TAL EDUCATION-FEE).Această fundaţie reuneşte 
organizaţii neguvernamentale ce acţionează în do-
meniul educaţiei pentru o dezvoltare durabilă porn-
ind de la necesitatea implicării tinerilor în probleme 
de mediu.

Proiectul Eco-Şcoala este susţinut la nivel 
internaţional de Programul Naţiunilor Unite pen-
tru Mediu(UNEP) şi se desfăşoară în acest moment 
în 24 de state europene precum şi în Africa de Sud, 
numărând peste 7000 de şcoli. Denumirile sunt di-
verse „Green Schools, Eco-Scuole, Umweltschule”, 
dar programul se desfăşoară după aceleaşi reguli şi 
urmărind aceiaşi paşi: Comitetul Eco-Şcola, Analiza 
problemelor de mediu, Planul de acţiune, Monitor-
izarea şi evaluarea, Curriculum, Informarea şi impli-
carea şcolilor şi comunitaţii şi Eco-Codul.

La nivel naţional programul Eco-Şcoala a debutat 
în 1999 cu doar 5 şcoli pilot, iar actualmente reţeaua 
cuprinde 32 de judeţe cu 150 de şcoli înscrise dintre 
care doar 10 au obţinut steagul Eco-Şcoala. 

Coordonarea programului s-a făcut de către Cen-
trul Carpato-Danubian de Geoecologie  (CCDG) fiind  
susţinut de Ministerul Educaţiei  Naţionale şi de Min-

isterul Apelor şi Protecţiei Mediului şi având sprijinul  
Comisiei Naţionale UNESCO. 

PROIECTUL ECO – ŞCOALA  s-a derulat la noi în 
şcoală începând cu anul şcolar 2006-2007 ,sub coor-
donarea d-nei profesor Lazăr Olivia, cu paşi mărunţi şi 
modeşti, dar care după trei ani de activităţi multiple , 
variate şi educative ne-au adus mult râvnitul „STEAG 
VERDE” ,în anul 2010, ca recompensă a strădaniei şi 
perseverenţei noastre .Astăzi , Liceul Teoretic Sebiş 
se numără printre cele doar câteva şcoli , mai exact 
patru la număr din judeţul Arad, dintre care trei în 
municipiul Arad,care deţin acest steag şi statutul de 
şcoală „ECO”.

Şcolile din ţară care deţin “ Steagul Verde “ prin-
tre  care se numără şi Liceul Teoretic Sebiş sunt 
evidenţiate în harta prezentată mai jos. 

Din programul activităţilor desfăşurate în acest an 
şcolar (2013-2014) amintim:

-Ziua alimentaţiei
-Revista “Ghimpele”      
-Cel mai ingenios brad de Crăciun
-Daruri de sărbători
-Cu drag, de Dragobete 
S-a desfăşurat de asemenea şi un târg de Mărţişor. 

Aici au participat elevi din ciclul primar, dar şi ele-
vii clasei a IX-a “A” coordonaţi de diriginte, profesor 
Oancea-Fereştean Monica,unul dintre coordonatorii 
proiectului din acest an,târg care s-a bucurat de un 
real succes.

Problemele de mediu identificate prin aportul 
elevilor sunt legate de poluare la nivelul zonei ( 
Valea Deznei şi Dealul Pleşa), colectarea selectivă a 
deşeurilor şi valorificarea lor, amenajarea spaţiului 
verde din faţa şcolii şi igienizarea curţii şcolii şi 
spaţiului arondat acesteia.

   O altă problemă de mediu  este cea legată de 
identificarea şi conservarea speciei  protejate ,Ruscus 
aculeatus (ghimpele) ,plantă situată în categoria a 
IV-a de protejare şi prin acţiuni de ecologizare în aria 
arondată ,,Dealul Pleşa’’.     

Ca urmare a numeroaselor activităţi derulate în 
cadrul proiectului şi a dorinţelor elevilor de a proteja 
mediul înconjurător, echipa ECO-ŞCOALA vă  invită să 
luaţi parte la concursul de ciclism “ Sănătate prin 
mişcare “ ce va avea loc pe data de 4 aprilie 2014.

Director, profesor Costea Angela Delia
coordonator„ECO-ŞCOALA”

Prof. Lazăr Olivia, membru onorific şi fost 
coordonator   ECO-ŞCOALA

Prof. Oancea-Fereştean Monica
coordonator   ECO- ŞCOALA
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Amintiri de neuitat!

LA LICEUL TEORETIC SEBIŞ!

8 Martie la Sebiș!

PROIECTUL ECO-ŞCOAL A
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Proiecte ale Liceului Sebiș!
Play energy 2013

Play Energy este un proiect internaţional dezvoltat de Enel în 10 ţări 
(România, Slovacia, Italia, Rusia, SUA, Panama,Brazilia, Costa Rica, Chile 
şi Guatemala). Tema din anul 2013 a fost , „Pătrunde în inima energiei”, a 
ajuns în peste 800 de şcoli din România, respectiv la 40.000 de copii din 
ţară. Simultan competiţiei regionale s-a desfăşurat şi etapa regională în 
zonele Dobrogea şi Muntenia si Banat

Competiţia  promovează conştientizarea energiei, încurajând copiii de 
toate vârstele sã descopere lumea energiei şi a ştiintei este dedicata în 
fiecare an şcolilor generale şi liceelor 

În acest an, tema “Pătrunde în inima energiei” a invitat copiii şi 
adolescenţii să construiască, pornind de la ideile lor, o lume ce mizează 
pe cunoaşterea energiei din prisma ştiinţifică. De asemenea, tinerii au 
fost invitaţi să aprofundeze teme de actualitate precum emisiile de CO2 
şi eficienţa energetică. 

Câştigătorii etapelor regionale se confruntă în etapa naţională, urmând 
ca , Enel să desemneze câştigătorii finali.

Premiul întâi în cadrul competiţiei regionale pentru licee a 
fost acordat anul acesta elevilor coordonaţi de domnul profesor 
Barbatei Romulus de la Liceul Teoretic Sebiş, pentru proiectul 
„Electricitate – Puterea mea”. Pe locul doi s-au clasat elevii Colegiului 
Naţional C.D. Loga din Timişoara îndrumaţi de doamna profesor Petrescu 
Alexandra, pentru proiectul „EDDY”. Locul trei a fost ocupat de elevii Liceu-
lui Mihai Viteazul din Ineu cu proiectul „ -Fântânile Arteziene – Surse de 
Energie” coordonaţi de domnul profesor Huhn Otmar.

In Romania ,proiectul este organizat in colaborare cu Ministerul Educa-
tiei Nationale.

Titlul  proiectului: ,,Electricitatea este… puterea mea!’’
-Premiul I, secțiunea licee, regiunea Banat 

-Premiul III pe țară
 prof. BARBATEI ROMULUS Liceul Teoretic Sebis

 - Crisan Perla Narcisa  cls. XI A
 - Mihai Madalina  cls. XI A

 - Sas Andreea Carina cls. XI A
 - Simina Lavinia cls. XI A

 - Vasica Alina Denisa cls. XI A Prof. Barbatei Romulus
In urma participarii la acest concurs,ca urmare a 

premiilor obtinute, am dovedidit ca scoala noastra 
are un potential enorm care trebuie scos in evidenta 
si valorificat.

Impreuna cu cele 5 fete de la … filologie am reusit 
sa imbinam cunostintele tehnico-stiintifice cu talen-
tele  artistice reusind astfel un proiect ..castigator, 
care,de ce nu poate sa fie un inceput pentru transfor-
marea orasului Sebis intr-unul ,,Smart.

Pe langa diplomele obtinute,  Scoala a castigat un 
laptop si suma de 2500 lei pentru dotarea unui labo-
rator, iar elevele cate un dictionar Oxford, iar eu un e-
book reader.

Festivitatea de premiere a avut loc la Bucuresti,intr-
un cadru deosebit, in Aula Bibliotecii Universitare 
transportul fiind asigurat de Enel (cu microbusul pe 
rute Sebis –Timisoara si cu avionul Timisoara-Bucur-
esti); Din partea scolii a fost platita o noapte cazare 
la Hotel,astfel, cu acesta ocazie am vizitat si Palatul 
Parlamentului, Planetariu si alte obiective turistice, 
iar din partea Asociatiei ,,Proeducatia Sebis’’ fetele au 
primit cate 60 lei.

Reusita noastra a avut un impact placut asupra ele-
vilor nostrii pentru editia din acest an a concursului 
anuntandu-se mult mai multe participari. 

  Simina Lavinia XI A
  În opinia mea acest concurs a reprezentat o 

experiență inedită ce ne-a oferit posibilitatea de a 
ne face cunoscută ideea cu privire la viitorul ce ne va 
reprezenta pe noi, generația de mâine, genarație care 
ar trebui să-și facă datoria de a aduce cât mai multe 
proiecte inovatoare având ca și scop evoluția treptată 
dar sigură a societății înspre mai bine.

Într-o altă ordine de idei, proiectul nostru a avut la 
bază crearea unui viitor în care ne-ar plăcea să trăim, 

să creștem, să ne realizăm visele, un loc în care energia 
electrică este un bun al nostru și drept urmare este și 
responsabilitatea fiecăruia dintre noi, ca și locuitori ai 
acestei planete colosale din toate punctele de vedere.

Pe de altă parte, eforturile noaste au fost răsplătite 
fără doar și poate prin faptul că am reușit să ocupăm 
un merituos loc trei la nivel național. Astfel, acest loc 
ne-a dat șansa să ne confirmăm nouă înșine faptul că „ 
munca este legea lumii moderne...temeiul unui stat...
bogăția unui popor ce nu stă în bani ci iarăși în muncă”. 

Recunoașterea propriu-zisă a strădaniei de care am 
încercat să dăm dovadă am primit-o tocmai în cadrul 
festivității de premiere desfășurată la București în 
data de 29 noiembrie 2013.  O festivitate aparte care 
s-a constituit pentru noi într-una din cele mai uimi-
toare experiențe avute 

Madalina Mihai XI A
Proiectul educaţional Play Energy s-a constituit 

pentru noi într-o experienţă uimitoare, oportunitatea 
cu ajutorul căreia am reuşit să dovedim că munca şi 
valorificarea informaţiei au ca finalitate rezultate pe 
măsura aşteptărilor. 

Acest proiect a jucat un rol important in dezvoltarea 
viziunii de ansamblu  asupra aspectelor tehnologice, 
ştiinţifice ale sectorului energetic şi de asemenea asu-
pra conservării, transportării şi utilizării conştiincioase 
a energiei, toate acestea găsindu-şi aplicabilitatea în 
ideile care s-au transpus astfel bazele aşa numitului 
„oraş al viitorului”.

Această perioadă pe care am izbutit să o atigem se 
înscrie într-o galerie personală a reuşitelor. Timpul 
petrecut alături de colegele noastre, cât si de domnul 
profesor coordonator, Romulus Barbatei,  s-a consti-
tuit într-unul cu o însemnătate deosebită, o perioadă 
spre care vom privi mereu cu un surâs.

Pentru orice realizare primul pas este curajul!
Ne dorim ceva diferit şi vom obţine! Inbinam tehno-

logia ultramoderna cu energia verde intr-un tot unitar 
benefic penttru noi si generatiile urmatoare,combinând 
“darurile naturii”, transformându-le în energie pură, 
stocată inteligent,  limita noastră fiind doar cerul. 
(poate nici măcar cerul având în vedere fenomenul 
electrolizei)

Macheta noastra  descrie doar o infimă parte din ceea 
ce se poate crea cu adevărat, întruchipând evoluţia unor 
idei simple,contopite în ceva nou,eficient si semnficativ.

Deorece, transmisia energiei prin curent electric este 
practic cea mai eficienta, iar aceasta se poate tranforma 
la consumator foarte simplu si elegant, curat si eficient 
in energia dorita de acesta (luminoasa, termica, me-
canica, etc) ideea noastra este sa avem surse stabile si 
permanente de curent electric.

Plecand de la deacum ,,banalele’’ noastre centrale fo-
tovoltaice care din pacate produc curent electric doar 
pe timpul zilei,ne-am gandit sa stocam surplusul de 
energie electrica produs pe timpul zilei ,in alte forme de 
energie,care  sa poata produce curent electic si noaptea, 
sau care sa alimenteze diverse vehicule actionate electric.

Orasul  nostru    se afla undeva intr-o zona unde na-
tura a fost foarte darnica, cu multa verdeata, cu un rau 
care curge parca prea …putin folosit cu un deal care 

sta  ca un strajer peste care sufla un vant aducator de 
energie…astfel ca ne-am propus sa amplasam si 
cateva turbinele eoliene pentru un plus de energie…
de,,vreme rea’’

      Ne-am gandit ca daca am construi  un baraj, atat jos 
in albia raului, si unul in varful dealului,cu o parte din 
energia electrica obtinuta in timpul zilei, prin interme-
diul unor pompe actionate electric, ziua se va urca apa 
din barajul de jos, in cel de sus. Noaptea se da drumul 
apei care …antreneaza si o mica hidrocentrala…. In 
paralel... pot fi valorificate si ca o atractie turistica….

Dar oare,o mica termocentrala,  ce ar putea functiona, 
plecand de la Soare,apa si un pic de inteligenta? Ce ziceti 
de hidrogenul extras prin hidroliza apei,in zilele prea in-
sorite?! Daca acesta idee este prea futurista, hai sa facem 
,,curat’’ prin terenurile agricole, si nu numai, sa cultivam 
si iarba elefantului, sau o salcie energetica, care transfor-
mate in combustibili sub forma de peleti, pot alimenta 
aceeasi termocentrala care-mi da siguranta existentei 
unei continuitati in producerea de energie electrica.

Pentru toate acestea, si numai, avem nevoie sa ne 
miscam …. Autovehiculele viitorului, dotate cu mo-
toare electrice ultraperformante, functioneaza cu niste 
acumulutori supereficienti, care sunt incarcati in statia 
de incarcare, construita special…. Ce ziceti,este, ELEC-
TRICITATEA –PUTEREA MEA?

ImPresII desPre ProIect

Pagină realizată de prof. Romulus Barbatei
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