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Hramul Bisericii Ortodoxe din Donceni

Unul din evenimentele importante
ale lunii iunie a fost reprezentat fără
doar și poate de Hramul Bisericii Ortodoxe din Donceni. Având Hramul
Sfinții Petru și Pavel, biserica constitue un punct central, un reper fundamental pentru întrega comunitate
din Donceni, care cu ocazia sărbătorii
Hramului, a arătat că este o comunitate unită, cu credință în Dumnezeu.
Sărbătoarea Hramului s-a ținut
în dupăamiaza zilei de joi, 26 iunie începând de la ora 17.00, prin
oficierea Tainei Sfântului Maslu. A
fost o slujbă specială, plină de har și

învățătură, preotul paroh Rus Cătălin, împreună cu Consiliul Parohial
pregătind fiecare moment al acestei
zile de mare însemnătate pentru Biserică.
>>> pag. 7

Hramul Bisericii Catolice din Sebiș

O vară a investițiilor în Sebiș!

Primarul Feieș reușește ca
de fiecare dată să finalizeze
investiții după investiții, toate
cu scopul de a aduce progres
în Sebiș, de a construi un oraș
pentru generațiile viitoare, dar și
pentru îmbunătățirea continuă a
condițiilor de trai din Sebiș.
Toate acestea reprezintă un
adevăr incontestabil, un adevăr
dovedit prin fapte, prin realizări concrete, dar mai ales prin
modul de gândire a obiectivelor finalizate în oraș. Obiective
care au fost concepute în întregul lor, ca investiții majore, de
așa manieră încât să nu existe
lucruri făcute la cârpeală, ci
doar lucrări de caliate, gândite
și pentru viitor, nu doar pentru
prezent. Facem această afirmație
fiindcă fiecare edificiu terminat
constitue o investiție de care se
vor folosi și generațiile viitoare,
concepția primarului Feieș fiind aceea că fiecare obiectiv din
otraș terbuie anlizat pentru a
putea fi folosit peste ani, fără a
mai necesita investiții ulterioare.
Dacă tot facem un laucru, atunci

să-l facem bine-Spunea primarul Feieș la acțiunile de sfințire
a două obiective importante
din Sebiș: Spitalul din Prăjești și
Baza Sportivă! >>> pag. 4

Festivitățile ﬁnalului
de an școlar!

Și Biserica Catolică din Sebiș și-a sărbătorit Hramul, urmând cu sfințenie
tradițiile comunității catolice din Sebiș,
care la evenimentele reprezentative iese
în procesiune în centrul orașului.

Slujba religioasă de cinstire a Hramului a avut loc de dimineață, biserica fiind neîncăpătoare pentru
enoriașii veniți să aducă omagiu
Hramului.

>>> pag. 6

Cu ocazia zilei de sărbătoare a
Sfîntului Ilie din data de 20 iulie,
urăm tuturor cetățenilor care poartă
acest nume un călduros La Mulți Ani,
multă bucurie și fericire alături de
cei dragi!

Primar, Viceprimar,
Consiliul Local

Școala a intrat în vacanță, spre bucuria elevilor, care după un an
petrecut la ore, aveau nevoie să se bucure de vacanța de vară!
Până în septembrie nu ne vom mai reântâlni cu activitățile școlare,
în acet număr prezentându-vă ultima activitate desfășurată în cadrul școlii la finalul anului școlar încheiat.
Este vorba de sebările de final de an școlar, cănd la instituțiile
școlare s-au organizat festivitățile de final de an, festivități în care
fiecare clasă și-a desemnat premianții, într-un cadru festiv și plin
de solemnitate.

>>> pag. 2
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Festivitățile de ﬁnal de an școlar!

>>> pag. 1 La
Sebiș,
festivitățile de final de an școlar
s-au ținut în curtea școlii, unde
s-a și organizat premierea elevilor.
Vremea a fost bună, ceea
ce a făcut ca festivitatea să
se desfășoare impecabil, în
prezența tuturor părinților și a
celor care au dorit să participe la
acest frumos evniment din viața
fiecărui elev.
Noi am fost prezenți la
festivitățile de premiere de la
claselea VIII-a, fiecare diriginte
oferind diplome celor mai buni
elevi, care de acum încolo au
părăsit gimnaziul, devenind liceeni.
Absolvenții de gimnaziu au încheiat cursurile mai repede decât celelalte clase tocmai pentru
a se putea pregăti pentru Evaluarea Națională și apoi pentru admiterea la liceu. În aplauzele celor prezenți, elevii clasei a VIII-a
au primit diplome și premii, iar
profesorii le-au urat mult succes
la examenul de admitere la liceu.
A fost o zi plină de bucurie dar
totodată și de melancolie din
partea absolvenților care iată, au
părăsit școala gimnazială pentru
a urma liceul mult dorit.
Din toamnă, absolvenții de astăzi ai clasei a VIII-a vor începe viața de licean. Cu siguranță
însă că amintirile legate de perioada de gimnaziu vor rămâne în
inima lor, chiar dacă de acum îi
așteaptă o perioadă poate și mai
frumoasă a vieții, cea de licean.
Nu ne rămâne decât să le urăm
succes pe mai departe, sperând
că această pagină a publicației
noastre să le rămână în inimă ca
o amintire frumoasă la final de
clasa a VIII-a.
Alături de dascăli, a fost prezent și primarul Feieș, care de
fiecare dată se alătură cadrelor
didactice la acțiunile școlii, sprijind necondiționat instituțiile de
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învățământ din oraș. Cu această ocazie, primarul ne-a declarat: Susțin școala în toate
activitățile pe care le organizează, considerând că instituțiile
de învățământ sunt fundamentale pentru comunitatea noastră. Ele au un rol esențial și vital
în dezvoltarea Sebișului, fiindcă pregătirea tinerei generații
este unul din obiectivele majore a oricărei comunități responsabile și serioase. Ei, elevii de
azi, sunt viitorul orașului nostru, ei sunt cei care vor veghea
ca pe viitor Sebișul să se dezvolte și să-și continue existența.
De aceea, pregătirea școlară trebuie privită cu mare seriozitate,
neexistînd un viitor bun pentru
tineri decânt printr-o pregătire constantă și fundamentată. Festivitățile de premiere miau arătat că există seriozitate în
rândul elevilor, că există preocupare pentru învățătură, motiv pentru care felicit elevii pentru rezultatele bune obținute și
le doresc să continue să învețe
cât mai bine pentru a avea un
viitor cît mai bun. De ei depinde
ceea ce-și soresc în viață, eu însă
le urez să reușească în tot ceea
ce-și propun. De asemenea, felicit dascălii și conducerea școlii
pentru munca depusă în pregătirea elevilor, merită respectul
tuturor fiindcă s-au preocupat
în permanență să construiască un climat propice învățăturii,
implicîndu-se activ și în organizarea unei multitudini de
activități extracuriculare cu impact major în educația și formarea personalității elevilor. Acestor absolvenți de gimnaziu le
transmit să continue pe drumul
anevoios, dar atât de frumos al
învățăturii, fiindcă dacă vor face
acest lucru, cu siguranță că vor
avea o viață de liceu presărată cu
bucurii și satisfacții. Mult succes
în viață!

La Sebiș
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Festivitățile de ﬁnal de an școlar!
NR GAL-148/20.06.2014

Clasele a VIII-a – promoția 2014
Clasa a VIII-a A – Diriginte: Prof. Dărău Paula

Bărac Zbârcea A.Valentin, Benea I.R.Andrei Radu Ștefan, Bigan Vlad Andrei, Boșcai Z.P. Andreea Daiana, Chiosea G.
Dorotheea Beatrice, Ciocan H.I. Liana Mălina, Covaciu C.B. Ben Eduard, Crefelean C. Emanuel Gabriel, Dărău M.T Alexandru Nicolae, Domocoș Cătălin, Fereștean I. Raluca Ioana, Gărdău I.V. Andrei Gabriel, Hera G. George Ștefan, Herbei P. Mălina Denisa, Leahu C. Maria Teodora, Lucaci F. Diana Roxana, Matcău I.A. Adrian Paul, Miha V.C. Andrei Cristian, Mihăilă N.N. Alexandru, Moț V. Denis Cristian, Oprică P.C. Katy Lorena, Oprițoiu M. Darius, Pele A.I. Andrea Lavinia,
Petrică F. Sarah, Pop E.F. Lorena Diana, Pop I. Isaac Filip, Rus G.C. Cristian Vasile, Strava D. Tudor Eugen, Șerban Roberto Mario, Toader Denis Laurențiu

Clasa a VIII-a B – Diriginte: Prof. Irimie Lioara

Ardelean Marius Petrișor, Bortiș V. Roxana Ela, Bun I. Emanuel Ionel, Covaci L. Zîna Regina, Dobrei G. Cristian Valentin, Hetea C. Rareș Claudiu, Ienășel Maria Carmen, Matei M.S. Andrada Melisa, Mecea R. Raluca Mădălina, Moisă I. Alexandra Mădălina, Nica I. Rareș Darius, Ordace N. Nicolae Daniel, Rus V. Simona Flavia, Toader M.T. Mălina Diana, Țica
T. Sorin Gabriel, Țica T.L. Daniel Gabriel, Vanci D. Denis Emanuel, Zbârcea F.M. Florin Răzvan

Clasa a VIII-a C – Diriginte: Prof. Susan Maria

Bâlc I.F. Ionela Laura, Bâlc R.I. Raul Normi, Botizan I. Gabriel Ionel, Chiș A. Aurelia Florina, Cohan F. Estera Tabita, Costin
F.G.Daian Felician Ionuț, Cristea I.D. Denisa Cristina, Drăgan D. David Marin, Dronca V.A. Daiana Rebeca, Hromei V.I. Dragoș, Iercan M.A. Florina Daliana, Jidoi V.C. Amina Lorena, Jidoi V. Darius Natanael, Lazăr G.P. Gabriel Marius, Martinschek M.M. Denis
Beniamin, Mihoc D. Bianca Larisa, Mîneran T. Lucian Andrei, Moisă F.D. Dalian Tiberiu, Motora D. Darius Valentin
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APEL DE SELECŢIE
Grupul de Acţiune Locală GAL „Valea Superioară a Crișului Alb” - ARAD
Data publicării: 20.0(5.2014
Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: sesiunea
nr.3/2014
Grupul de Acţiune Locală GAL Valea Superioară a Crișului Alb - ARAD anunţă sesiunea de depunere a cererilor
începând cu data de 20 iunie
până la data de 21 iulie 2014
pentru sub- măsurile: 411.111
- „Formarea profesională pentru tinerii fermieri și fermele
de semi-subzistenţă”, 411.112 „Instalarea tinerilor fermieri”,
411.125 - „îmbunătăţirea și dezvoltarea infrastructurii legate de
dezvoltarea și adaptarea agriculturii și silviculturii”, 411.142
- „înfiinţarea grupurilor de producători”.
Fondurile disponibile pentru Măsura 411.111- „Formarea
profesională pentru tinerii fermieri și fermele de semi-subzistenţă” sunt de 24.000 euro.
Fondurile disponibile pentru
Măsura 411.112 - „Instalarea tinerilor fermieri” sunt de 32.000
euro.
Fondurile disponibile pentru
Măsura 411.125 - „îmbunătăţirea și dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea și adaptarea agriculturii si silviculturii”
sunt de 254319 euro.
Fondurile disponibile pentru
Măsura 411.142 - „înfiinţarea
grupurilor de producători” sunt
de 5.000 euro.
Suma maximă nerambursabilă (eligibilă) care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul Măsurii 411.111
este de 24.000 Euro și minimă
de 5000 euro.
Suma maximă neramibursabilă (eligibilă) care poate
fi acordată pentru finanţarea
unui proiect din cadrul Măsurii 411.112 este de 32.000 Euro
și minimă de 12.000 euro.
Suma maximă neramibursabilă (eligibilă) care poate
fi acordată pentru finanţarea
unui proiect din cadrul Măsurii 411.125 este de 50.000 Euro,
iar suma minimă este de 5.000
Euro.
Suma maximă nerambursabilă (eligibilă) care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul Măsurii 411.142

este de 5.000 Euro, iar suma minimă este de 5.000 Euro.
Depunerea proiectelor pentru sub-măsurile 411.111,411.1
12,411.125,411.142,se va face la
sediul GAL „Valea Superioară a
Crișului Alb” din comuna Bîrsa,
localitatea Bîrsa, nr.359, in intervalul orar 10:00 - 14:00.
Solicitantul de finanţare trebuie să îndeplinească cerinţele
de conformitate și eligibilitate
menţionate în cadrul „GHIDULUI SOLICITANTULUI” aferent măsurii de finanţare în care
se încadrează proiectul, disponibil la data lansării apelului
de selecţie al proiectelor de către GAL pe site-ul www.apdrp.
ro. Documentele justificative pe
care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului, în conformitate cu cerinţele fișei măsurii din PNDR
și cu Ghidului solicitantului
în vigoare la momentul lansării apelului de selecţie, aferente măsurii respective se găsesc
la sediul GAL și/sau pe site-ul
www.apdrp.ro. Pentru proiectele atipice de investiţii, documentele justificative se vor corela cu cele prevăzute pentru
măsurile din PNDR cu investiţii similare.
Informaţii detaliate privind
accesarea, selectarea și derularea măsurilor prezentate din
cadrul Planului de Dezvoltare
Locala al teritoriului microregiunii „Valea Superioară a Crișului Alb” - (ce cuprinde unităţile
administrativ-teritoriale Almaș,
Bârsa, Buteni, Bocisg, Brazii,
Chisindia, Criștioru de Jos, Dezna, Dieci, Gurahonţ, Hălmagiu,
Hălmăgel, Pleșcuţa,Sebis, Vârfurile) sunt cuprinse în „PREZENTAREA MĂSURII” - publicate pe site-ul www.gal-vsc.
ro.
Componenţa Comitetului de
Selecţie al Proiectelor - 9 membri in Comitetul de selecţie, din
care 5 membri fac; parte din domeniul privat si 4 din domeniul
public. Scrieţi-ne pe adresa comuna Bârsa, localitatea Bârsa,
nr.359, www.gal-vsc.ro. pentru
a afla cum puteţi obţine și dumneavoastră fonduri nerambursabile pentru dezvoltare rurală
pe teritoriul GAL-ului. Pentru
informaţii suplimentare ne puteţi contacta la sediul GAL sau
la numărul de telefon 0357440930.
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O vară a investițiilor în Sebiș!

>>> pag. 1 Sfințirea celor două la acest lucru, primarul Feieș a deinvestiții majore, recent finalizate a
avut loc în prezența consilierilor locali, oficialităților orașului, precum și
a parlamentarilor arădeni, respectiv
deputatul Eusebiu Pistru și senatorul
Traian Constantin Igaș. Aceștia, alături de primarul Feieș ți viceprimarul
Demetrescu Radu au asistat la slujba
de sfințire, care a fost oficiată de preotul Cătălin Rus și Preotului Protopop
Ioja Beni.
Prima dată a avut loc slujba de
sfințire a Bazei Sportive. Aici, primarul Feieș a invitat la final toți invitații
să viziteze complexul sportiv, cel mai
modern din județ, pentru ca toți cei
prezenți să vadă și să constate ce reprezintă această investiție pentru
Sebiș. Conducerea AJF Arad, prezentă la eveniment s-a declarat impresionată de ceea ce a văzut, exprimând
clar faptul că acest complex sportiv la
care-l are Sebișul acum este fără doar
și poate unic în județ, fiind cea mai
importantă investiție de acest gen di
județul Arad și nu numai. Cu privire

clarat: am dorit să construiesc o bază
sportivă modernă, dotată la cele mai
înalte standarde stfel încât să avem în
oraș un complex multifuncțional, de
care să se bucure mult timp de acum
ăncolo și viitoarele generații. Este o
construccție nu doar pentru prezent și
și pentru viitor! Așa am gândit această investiție, la fel cum am conceput
fiecare obiectiv pentru oraș: investiții
complete, în edificii utile pentru
activitățile orașului, gîndite pentru a
putea fi folosite de generațiile următoare. Este important să lăsăm ceva în
urma noastră.
Hotel pentru sportivi, lojă oficială,
vestiare pentru gazde, oaspeți și arbiri, spa dotată cu bazin de recuperare, saună și cameră medicală, birouri
pentru staful tehnic și de conducere,
sală de mese, spălătorie, instalație termică modernă pe bază de panori fotovoltaice, tribună complat refăcută
cu scaune noi și acoperită. Totul întrun cuvânt: Compălexul Sportiv Sebiș!
UNIC ÎN JUDEȚ! >>> pag. 5
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O vară a investițiilor în Sebiș!
>>> pag. 4 Cât privește evenimen- instituțiile reprezentative. Pe linie de
tul de sfințire de la Spitalul Din Prăjești,
acesta a avut loc cu prezența cadrelor sanitare ale spitalului, a domnului
Cristi Sîrb- directorului Spitalului din
Sebiș, precum și a reprezentanților
județeni pe linie de sănătate.
Sfințirea a scos în evidență și lucrările
de rebilitare a spitalului din Prăjești, la
această unitate sanitară din oraș realizîndu-se investiții masive, de la renovarea clădirii, amenajarea birourilor,
amenajarea curții, aleilor, pavarea trotuarelor și a parcării, până la plantare
de pomi apolonia, plantele cu cel mai
mare randament în producerea de oxigen.
S-a realizat o investiție majoră la
Prăjești, despre care, primarul Feieș
ne-a spus: toate investițiile realizate
în oraș sunt gândite ca un tot unitar,
care să cuprindă toate sectoarele importante pentru dezvoltarea Sebișului:
sport, cultură, sănătate, infrastructură,
învățământ, etc. În toate aceste sectoare s-a investit și se v-a mai investi, pentru ca Sebișul să dispună la un
moment dat de o structură complexă
de edificii și baze moderne pentru

sănătate, după ce am reușit oprirea
de la desfințare a spitalelor din Sebiș,
am pregătit un plan investițional de
amploare, pentru a face din spitatlele
orașului unități moderne, bine puse la
punct, care să îndeplinească cerințele
europene. În acest sens, la Spitalul
Orășenesc avem investiții ample. Dacă
deja s-a acchiziționat aparatură modernă pentru laborator, s-a dotat secția
de radiologie, acum se lucrează intens
la reabilitarea totală a spitalului, cea ce
cuprinde amenajarea curții, renovarea
saloanelor, holulilor, cabinetelor madicale, cu alte cuvinte, renovarea completă a spitalului. Avem prevăzute de
asemenea și investiții pentru amenajarea unei secțiuni de ambulatoriu la spital, care v-a funcșiona ca o policlinică.
Cât privește investițiile implementate
aici, la spitalul din Prăjeșt, acestea fac
parte din programul de modernizare a instituțiilor sanitare lale orașului
și s-au concretizat în modernizarea
spitalului. Avem acum la Prăjești un
spital reabilitat, pus la punct, ca cadre
medicale bine pregătite. Un spital pentru cetățeni, pentru cei care au nevoie!

De asemenea, s-au
achiziționat și montat
8 ceasuri care arată
ora și temperatura,
locațiile pentru acestea fiind stabilite astfel încât să fie vizibile
și utile cetățenilor!

Iată, v-am adus în prim plan două investiții
majore pentru oraș: Baza Sporivă și Reabilitarea Spitalului din Prăjești. Investițiile acestei
veri au cuprins însă mult mai multe lucruri:
asfaltarea de străzi în Sebiș, continuarea lucrărilor la Casa De Cultură, amenajarea de
noi trotuare, investiții în școli, investiții în
Spitalul Orășenesc, amenajarea Laboratorului Medical, lucrările de construcție a podului de peste vale, pregătirea pentru construirea centurii ocolitoare a orașului. Sunt câteva

din investițiile derulate până acum în acest
an, ceea ce ne arată că în Sebiș treburile se
mișcă așa cum ne place, în direcția bună, primarul Feieș reușind să ținăun ritm constant
al investițiilor în oraș.
Să nu uităm că s-au plantat inclusiv peste
800 de arbori apolonia, plantă care are cel
mai mare randament în producerea de oxigen, prin aceste plantări primarul Feieș dorind să creeze o adevărată oază de sănătate în
oraș, o perdea de oxigen proaspăt!
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Hramul
Bisericii
Catolice
din
Sebiș
>>> pag. 1
Preotul paroh a
oficiat Sfânta Liturghie, după
care s-a început procesiunea dedicată sărbătorii Sărbătorii Hramului Bisericii. Astfel, în frunte cu preotul paroh și copiii
ministranți, toată lumea a pornit în alai de procesiune prin
centrul Sebișului, momentul făcând parte deja din tradiția acestui frumos eveniment.
Vremea a fost una însorită, ceea
ce a făcut ca întreaga procesiune să se desfășoare asa cum și-au
dori cu toții. Centrul Sebișului
s-a umplut de credincioșii catolici, care din nou au arătat că reprezintă o comunitate unită, cu
frică și respect față de Dumne-
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zeu, comunitate în inima căreia
Biserica are un loc aparte.
La final, prin grija enoriașilor,
în părculețul de lângă Biserica
Catolică, a avut loc și o mică agapă, unde cei veniți la sărbătoare
au putut servi o prăjitură și s-au
putut răcori cu un pahar de apă
sau suc.
Hramul Bisericii Catolice a fost
sărbătorit așadar și anul acesta
după tradiția și obiceiurile deja
bine cunoscute, tradiție perpetuată din generație în generație,
tradiție care face deja parte din
identitatea Sebișului, după cum
și Biserica Catolică constitue un
reper care se înscrie în paginile
de istorie ale orașului!

În atenţia fermierilor!
20 MAI- 18 IULIE 2014- Sesiune de depunere de proiecte
pe MĂSURA 121 MODERNIZAREA EXPLOATAŢIILOR AGRICOLE
Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit
(APDRP) anunţă lansarea în perioada 20 mai - 18 iulie
2014 a unei noi sesiuni de CERERI DE PROIECTE
pe Măsura 121 din cadrul PNDR -MODERNIZAREA
EXPLOATAŢIILOR AGRICOLE- FERME DE FAMILIE
Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin
Măsura 121 sunt fermierii definiţi conform PNDR ca fiind persoane fizice sau juridice, care practică în principal
activităţi agricole – activitate principală conform Certificatului de Înregistrare eliberat de Oficiul Registrului
Comerţului – a căror exploataţie este situată pe teritoriul
ţării, are o dimensiune cuprinsa intre 2 și 50 UDE, și care
SEBIȘ EXPRES
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este înregistrată în Registrul unic de identificare / Registrul agricol.
Valoarea maximă eligibilă a unui proiect din cadrul
Măsurii 121 este de:
• 125.000 euro pentru fermele de familie;
• 2.000.000 euro pentru îndeplinirea standardelor;
• 2.000.000 euro pentru construcţii-montaj, din sectorul zootehnic;
• 1.000.000 euro pentru construcţii-montaj, din sectorul vegetal;
• 1.000.000 euro pentru achiziţii de utilaje (echipamente), din sectorul zootehnic;

• 700.000 euro pentru achiziţii de utilaje, din sectorul
vegetal.
Informăm cetăţenii interesaţi că Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii şi Dezvoltare
Rurală (ICEADR), instituţie subordonată Academiei de
Ştiinţe Agricole şi Silvice, asigură consultanţă on-line
pentru proiectele-tip întocmite pentru fermierii mici şi
mijlocii.
Pentru a consulta proiectele tip realizate de ICEADR,
vă rugăm să accesţi pagina web www.iceadr.ro, pagina
de prezentare –PNDR Măsura 121 – PROIECTE TIP.
Informaţii în detaliu asupra acestui program de
finanţare (Ghidul solicitantului şi anexe) pot fi accesate
pe pagina oficială a Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltarea Rurală şi Pescuit www.apdrp.ro, Secţiunea: Acasă
>> Informatii Generale >> Investitii prin PNDR >>
Masura 121 Modernizarea exploatatiilor agricole >>
Măsura 121 .
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Hramul Bisericii Ortodoxe din Donceni
>>> pag. 7 Importanța Sărbătorii Hramului Nimeni nu trebuie să uite acest lucru, cu toții

nu doar pentru comunitateaOrtodoxă din Donceni, ci pentru întregul oraș, a fost confirmată
și prin prezența primarului Feieș, al deputatului
Eusebiu Pistru și al primarului comunei Chisindia, Pașca Ionel. Cu această ocazie, primarul
Feieș ne-a declarat: Mă bucur nespus când văd
această comunitate frumoasă și unită, o comunitate reprezentativă pentru Donceni, o comunitate care își cunoaște valorile și ca atare nu își
reneagă tradițiile, ci dimpotrivă, le pune la loc
de cinste, promovându-le și transmițându-le tinerei generații. Biserica Ortodoxă din Donceni
constitue un fundament, un simbol, un reper!
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trebuie să aducem cinstire Bisericii Este motivul pentru care am participat cu mare bucurie
la Sărbătoarea Hramului, o sărbătoare pe care
o consider a întregii comunități locale. Felicit
pe toți cei care s-au implicat în organizare și le
transmit că îi voi sprijini în astfel de acțiuni ori
de câte ori voi putea.
Taina Sfântului Maslu a fost oficiată de un sobor de preoți, format din preotul paroh Cătălin
Rus, preotul protopop Ioja Beni, și preoții Tripa Teodor de la Biserica Ortodoxă din Păiușeni
și Suciu Flavius de la Biserica Ortodoxă din
Rănușa.
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Campionii! – Național Sebiș II
Nu putem să nu aducem în prim plan
succesul echipei Național SebișII, un
succes rezultat al unei evoluții de
excepție pe parcursul campionatului
încheiat în luna iunie. Un succes care
înseamnă promovarea echipei în liga
superioară! Însemnă titlul de campioană!
Național Sebiș II merită felicitările
tuturor. A demonstrat că este o echipă unită, bine pregătită, o echipă care
și-a spulberat toți adversarii. Practic,
nu a avut adversari, câștigând fără
emoții meciurile, înscriind gol după
gol, la final obținînd locul I în serie.
Un loc care a adus echipei titlul de
campioană și implicit promovarea.
Ultima partidă disputată a fost cea
din depalasare de la Bocsig, maeci la
finalul căruia Național Sebiș II a fost

oficial declarată campioană a seriei,
conducerea AJF Arad înmânând jucătorilor și stafului tehnic medaliile
de campioni. A fos o ceremonie solemnă, în care bucuria câștigării seriei i-a cuprins pe toți, după atâtea
partide pline de concentrare, succesul putând fi savurat din plin. Este
un succes rod al muncii și dăruirii
din teren, al pregătirii continue, al
pasiunii pentru sportul rege! Primarul Feieș, alături ca de fiecare dată de
echipă, s-a bucurat împreună cu alb
albaștrii de titlul de campioni, un titlu care certifică munca jucătorilor și
a stafului tehnic, Cristi Feieș fiind cel
care a coordonat echipa pe parcursul
întregului campionat.
Felicitări! Național Sebiș II este
campioană fără drept de apel!

Clubul Copiilor din Sebiș, un loc al dezvoltării creativității și personalității copiilor!
Avem în Sebiș un Club al
Copiilor activ, cu cadre implicate în a organiza pentru
tineri o mserie de activități
diversificate, activități creative, activități pe diverse
domenii: pictură, dans, muzică etc. Este un club care
ăși desfășoară activitatea
datorită implicării acestor
cadre inimoase, care reușes
lună de lună să conceapă
pentru copii activități care
mai de care mai atractive.
Una dintre acestea a fost
cea a atelierului de creație,
unde elevii implicați și-au
putut da frâu imaginației,
concepînd propriile creații
pe baza unor materiale

simple: hârtie, pietre, scoici, etc.
La activitate au participat
inclusiv reprezentanți ai
cluburilor copiilor din alte
orașe ale județului, ceea
ce arată și legăturile strâns
pe care clubul din Sebiș le
are cu omologii lor din alte
orașe, elevii din Sebiș participând de asemenea și la
activitățile celorlalte cluburi, unde sunt invitați de
fiecare dată.
Încheiem prin a îndemna
părinții să își trimită copii
la club, fiindcă se organizează multe activități educative, ceea ce este spre binele copiilor!
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