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Hramul Bisericii Ortodoxe din Prăjești

Biserica Ortodoxă din Prăjești și-a
sărbătorit Hramul în data de 15 august. O zi specială pentru întreaga comunitate ortodoxă din Prăjești, Biserica având Hramul Adormirea Maicii
domnului.
Astfel, vineri 15 august, începând
cu ora 18, comunitatea ortodoxă din
Prăjești a fost prezentă la biserică,
pentru a cinsti sărbătoarea hramului, cu această ocazie, părintele paroh Cătălin Rus, împreună cu preoții
invitați săvârșind Taina Sfântului
Maslu.
Pentru a marca importanța sărbătorii hramului, primarul Feieș Gheorghe a fost și el prezent la slujbă, în
mijlocul comunității din Prăjești.

O comunitate reprezentativă pentru
Sebiș, unită, cu frică de Dumnezeu,
o comunitate frumoasă care știe să-și
cinstească zilele de sărbătoare, Hramul Bisericii fiind una dintre acestea.

>>> pag. 2

Arena alb-albastră a renăscut!

Spunem că arena alb-albastră a
renăscut fiindcă, odată cu începerea noului campionat stadionul
Sebișului a prins din nou viață,
a ieșit din amorțeală, a redevenit
punctul central al zilelor de sfârșit
de săptămână. Acum, dacă este
sâmbătă, se joacă meciurile echipei Național Sebiș I, iar duminica
evoluează echipa a doua a orașului,
tocmai promovată în Liga a IV din
cadrul campionatului județean de
fotbal.
Așadar, reÎncep emoțiile iubitorilor sportului rege din oraș, adrenalina curge din nou pe arena fotbalis-

Vizită istorică a ambasadoarei
Marii Britanii la Sebiș!

Luna august a consfințit vizita la Sebiș a Excelenţei Sale,
Esther Blyth, Ambasadorul
Marii Britanii și Irlandei de
Nord, care a venit pentru a
inaugura împreună cu primarul Feieș și celelate oficialități
noua secție de radiologie a
Spitalului Orășenesc Sebiș.
Primirea oficială a înaltului
oaspete s-a petrecut în faţa
Primăriei din Sebiș, unde fanfara din Buteni, dirijată de
către profesorul Dan Miculiţ
– fanfară care a fost invitată să

tică a orașului, care redevine centrul
spectacolului fotbalistic. Am avut
luni de vară în care atmosfera
Sebișului nu era parcă ea însăși, lipsind discuțiile aprrinse de pe la terase cu privire la rezultate, evoluții
sau pronosticuri vizând echipele
orașului! Acea atmosferă care dă
efectiv unicitate Sebișului! O atmosferă în care sportul rege este cu
adevărat rege, unde se trăiește prin
fotbal și culorile alb albastre au un
loc aparte în inima fiecăruia. Acesta este Sebișul,orașul nostru. unde
dacă este weekend, toată lumea este
pe arena sportivă! >>> pag. 4
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cânte pe scena prestigiosului
Festival „George Enescu” – a
intonat imnurile celor două
state. A fost un moment solemn, primarul Feieș reușind
să impresioneze reprezentanții
ambasadei prin crearea acestui moment festiv de marcă.
De asemenea, spitalul a fost
împodobit cu steagurile celor
două state, după cum și doi copii îmbrăcați în straie populare
au așteptat oaspeții cu pâine și
sare, după tradiția poporului
>>> pag. 6
nostru.
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Ca atare, Taina
Sfântului Maslu a fost oficiată după
toate canoanele bisericești, slujă specială și plină de însemnătate religioasă, oficiată pentru a marca sărbătoarea hramului.
Putem concluziona afirmând că Biserica Ortodoxă din Prăjești și-a sărbătorit Hramul- Adormirea Maicii
Domnului- în pace, liniște și unitate,
înconjurată de o comunitate unită în
jurul bisericii, ca element central al
unei frumoase comuniuni cu Dumnezeu.
A fost o zi specială pentru Biserică,
pentru Prăjești!

>>> pag. 1
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Adormirea Maicii Domnului
Sărbătorită pe data de 15 august , Adormirea Maicii Domnului cunoscută
în popor ca Sfânta Maria Mare sau Sântămăria Mare, este una dintre
cele mai mari sărbători ale bisericii creștine.
Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului este considerată și sărbătoarea
care desparte lunile de vară de cele de iarnă iar în această zi se sărbătorește și Ziua Marinei deoarece Maica Domnului este considerată ocrotitoarea
marinarilor.
Adormirea Maicii Domnului este sărbătoarea în amintirea zilei în care
Fecioara Maria și-a dat obștescul sfârșit iar informaţii despre această sărbătoare nu se găsesc în Sfintele Evanghelii, decât în tradiţia Bisericii.
A primit vestea morții sale de la un înger
În scrierile părinţilor orientali se spune că Maica Domnului a fost înștiinţată printr-un înger de mutarea ei din această viaţă. De asemenea, se
spune că apostolii aflaţi în acel moment în zone diferite ale lumii au fost
aduși pe nori pentru a fi prezenţi la acest eveniment. Deoarece Apostolul
Toma nu a putut fi prezent la înmormântare, când a ajuns după 3 zile acesta
a cerut să fie deschis mormântul pentru a putea săruta mâinile Născătoarei,
dar intrând el a găsit mormântul gol. De-a lungul timpului în cuvântările
Părinţilor Bisericii s-a afirmat faptul că Fecioara Maria a fost înviată de Fiul
Său și luată cu trupul în Împărăţa Cerurilor.
Pe de altă parte, tradiţia mai spune că după ce și-a săvârșit misiunea apostolică ce i-a fost încredinţată, de a duce credinţa pe Muntele Athos, Maica
Domnului dorea să se mute la Fiul Său. Această cerere i-a fost îndeplinită și
astfel a fost săvârșită și dorinţa creștinilor ca trupul Maicii Domnului să nu
fie supus puteziciunii și să fie luat la cer.
Salvatoarea sufletelor din iad
Tot tradiţia spune că înainte de Marea Judecată, Maica Domnului va da
cu năvodul de trei ori prin iad, sufletele de acolo putând să se prindă de el și
astfel să se mântuiască de păcate. Se mai spune că dracii, rămași fără sufletele oamenilor, se vor mânca între ei până când nu va mai rămâne niciunul.
Obiceiuri și tradiții de Sfânta Maria Mare
Tradiţia spune că în dimineaţa zilei de 15 august femeile mergeau la biserică unde împărţeau struguri, prune sau faguri cu miere. După ce se împărţeau fructele, femeile mergeau la cimitir pentru a tămâia mormintele. Pe
de altă parte, cei care aveau vii mari obișnuiau ca în această zi să tocmească
pandurii care să păzească viile.
De asemenea, în această zi bărbaţii își schimbau pălăria cu căciula iar cei
care erau observaţi că purtau în continuare căciulă erau ironizaţi. Totodată
în această zi de sărbătoare era interzis dormitul pe prispă sau scăldatul în
apele râurilor spurcate de cerb.
Pe de altă parte, în trecut în data de 15 august se deschidea în satul tradiţional un important sezon al nunţilor care ţinea până la intrarea în postul
Crăciunului. Tot în această zi se organizau și târgurile și iarmaroacele de
toamnă iar perioada dintre cele două Sântămării era considerată timp optim pentru semănăturile de toamnă.
Totodată, la sărbătoarea Sfintei Marii se adună ultimele plante de leac, putându-se afla totodată cum va fi toamna ce se apropie și se culeg flori care se
pun la icoane și care mai apoi sunt bune pentru vindecarea anumitor boli.
În părţile Moldovei această sărbătoare este considerată sărbătoarea „morţilor” iar cu această ocazie sunt pomeniţi toţi strămoșii plecaţi în lumea
celor drepţi care au purtat numele Sfintei Fecioare.
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În atenția cetățenilor:

În conformitate cu Ordinul
Prefectului Judeţului Arad nr.
146 din 01.04.2013 şi Planul
comun de măsuri pentru
aplicarea acestuia, cu prevederile Legii 307/2006 privind
apărarea împotriva incendiilor actualizată, Ordinul
163/2007 pentru aprobarea
Normelor generale de apărare
împotriva incendiilor, O.U.G.
nr. 21/2004 privind managementul situaţiilor de urgenţă,
întelegem să vă aducem la
cunostiinţă
următoarele
măsuri care trebuie să le aveţi
în vedere pentru prevenirea şi
combaterea incendiilor provocate de arderea vegetaţiei uscate:
• Utilizarea focului deschis în
locuri cu pericol de incendiu şi
pe timp de vânt este interzisă;
• Arderea resturilor vegetale,
gunoaielor, deşeurilor şi a altor
materiale combustibile se face
în locuri special amenajate ori
pe terenuri pregătite, cu luarea
măsurilor ce se impun pentru
împiedicarea propagării focului
la vecinătăţi, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii, precum şi stingerea jarului
după terminarea activităţii;

În atenția fermierilor!

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie
pentru
Agricultură
(APIA)
informează că în această perioadă
se desfăşoară controlul / suparacontrolul la faţa locului, în
exploataţiile de bovine, ovine şi
caprine, pentru care au fost depuse
cereri de solicitare a ajutoarelor
naţionale tranzitorii (ANT) în
sectorul zootehnic pentru speciile ovine / caprine şi a ajutoarelor specifice pentru producătorii
de lapte şi de carne de vită şi
producătorii de lapte şi de carne
de ovine / caprine din zonele defavorizate, în anul 2014.
În cadrul controlului la faţa
locului echipele de control APIA
verifică următoarele elemente:
a) existenţa efectivă a animalelor
SEBIȘ EXPRES

în exploataţie, inclusiv a celor care
nu fac obiectul cererii depuse;
b) respectarea pentru animalele
găsite la faţa locului, a celor 4 elemente ale sistemului de identificare (crotalii aplicate, paşapoarte
în original, înregistratea în Registrul Naţional al Exploataţiilor conform extrasului din ziua/preziua controlului, registrul individual
al exploataţiei, completat la zi);
c) existenţa documentelor justificative a altor evenimente
(pierdere crotalii, forţă majoră,
circumstanţe naturale);
d) existenţa documentelor
justificative pentru ieşirea din
exploataţie, după caz.
Reamintim crescătorilor de animale că au obligaţia de a menţine
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în exploataţie animalele pentru
care s-a solicitat ajutorul specific,
chiar dacă au fost controlaţi, astfel:
> ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic pentru speciile ovine/caprine - 90 de
zile de la data limită a depunerii
cererii (20 iunie 2014) respectiv
18.09.2014 inclusiv;
> ajutoarelor specifice pentru
producătorii de lapte şi de carne
de ovine/caprine din zonele defavorizate - 100 de zile de la data
limită a depunerii cererii (20 iunie
2014) respectiv 28.09.2014 inclusiv;
> ajutoarelor specifice pentru
producătorii de lapte şi de carne
de vită din zonele defavorizate -6
luni de la data limită a depunerii
cererii (20 iunie 2014) respectiv
21.12.2014 inclusiv.
Animalele găsite la control fără
numere de identiﬁcare (crotalii),

• Arderea miriştilor se face
numai după luarea măsurilor
ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la
vecinătăţi, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii;
• Utilizarea focului deschis
nu se admite la distanţe mai
mici de 40 m faţă de locurile
cu pericol de explozie: gaze şi
lichide combustibile, vapori
inflamabili, explozivi etc., respectiv 10 m faţă de materiale
sau substanţe combustibile:
lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc., fără a fi
supravegheat şi asigurat prin
măsuri corespunzătoare ;
• Arderea miriştilor se execută
numai pe baza permisului de
lucru cu foc acordat în urma
întocmirii documentaţiei prealabile de către Garda de Mediu.
Precizăm faptul că încalcarea
prevederilor
susmenţionate, precum şi
nesesizarea acestor încălcări
autorităţilor abilitate, atrage
după
sine
răspunderea
contravenţională sau penală,
după caz, în conformitate cu
actele normative în vigoare.

incorect identiﬁcate şi cele care
nu sunt găsite, în urma controlului administrativ, în exploataţie
la datele obligatorii de retenţie
mai sus speciﬁcate sunt animale
nedeterminate, care generează
penalitaţi sau excluderi de la plată,
după caz.
În cazul în care solicitantul
refuză sau restricţionează accesul
în exploataţie a reprezentanţilor
APIA, pentru efectuarea controlului la faţa locului, cererea prin
care s-a solicitat primă pe cap de
animal devine neeligibilă.
Precizăm că 28 septembrie 2014
este termenul limită până la care
echipele APIA pot efectua controlul la faţa locului, în exploataţiile
de ovine şi caprine, şi 21 decembrie 2014 este termenul limită
până la care echipele APIA pot
efectua controlul la faţa locului, în
exploataţiile de bovine.

Arena alb-albastră a renăscut!

Începerea noului campionat a readus cu el nu doar bucuriile, dar și
emoțiile, căci ambele echipe ale
orașului au reînceput lupta pentru
accederea în pozițiile superioare ale
clasamentelor.
Național Sebiș II a parcurs deja
5 etape din campiontul Ligii a IVa, etape în urma cărora echipa a
acumulat 5 puncte, situându-se pe
locul 10 în clasamnet.
Rezultatele obținute în aceste etape

sunt: 1-0 în deplasarea de la Lipova,
2-0 acasă cu echipa din Zăbrani, 1-1
pe terenul celor din Curtici, 1-1 pe
teren propriu în compania echipei
din Chișinău Criș și 1-0 la Mailat.
Urmează un nou meci pe teren
propriu, la Sebiș, cînd echipa
noastră va primi vizita celor din
Pecica, partidă pe care sperăm că
o vom câștiga, spre bucuria tuturor
susținătorilor alb-albaștri.
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Clasamentul Ligii a IV-a
1 GLORIA CTP ARAD
2 PROGRESUL PECICA
3 ŞOIMII LIPOVA
4 UNIREA SÎNTANA
5 VICTORIA ZĂBRANI
6 VOINŢA MAILAT
7 CRIŞUL CHIŞINEU CRIŞ
8 AQUA VEST ARAD
9 VICTORIA LUNCA TEUZ
10 NATIONAL SEBIȘ II
11 UTA II
12 SÎNICOLAU MIC
13 FRONTIERA CURTICI
14 PĂULIŞANA PĂULIŞ

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Imaginile surprinse sunt de
la meciul disputat de Național
Sebiș II în compania celor
din Chișineu Criș, partidă
încheiată cu o remiză,de la
echipa noastră lipsind câteva
piese grele.
Nu stăm să despicăm firul
în patru pentru fiecare fază,
căci cu siguranță au făcut-o
alții,mai în temă, noi dorim
doar să reafirmăm bucuria
simțită odată cu reînvierea
efectivă a stadionului, care
a prins viață din nou! Pe
teren au reînceput luptele
aprige, în timp ce tribunele
s-au reanimat de spectato-

4
4
3
3
3
3
2
2
1
1
1
1
0
1

1
0
1
0
0
0
1
0
2
2
1
1
3
0

0
1
1
2
2
2
2
3
2
2
3
3
2
4

15-2
13-4
5-9
13-9
10-7
6-7
8-6
10-13
8-7
4-4
8-11
3-9
4-9
8-18

13
12
10
9
9
9
7
6
5
5
4
4
3
3

rii veniți să susțină echipele
Sebișului, dar mai ales să
trăiască „fenomenul” alături
de jucători și staful tehnic.
Toată lumea a redevenit una
cu echipele, scandările au reînceput a se face auzite, galeria a
revenit la viață. Se trăiește din
nou la cote maxime, sportul
rege s-a reîntors acolo unde-i
este locul: pe arena din Sebiș,
loc de bucurie maximă sau
de tristețe intensă, dar mai
presus de orice, de dragoste
totală pentru sportul cu balonul rotund! Un sport al pasiunii și implicării totale!
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Arena alb-albastră a renăscut!

Cât privește prima echipă a
orașului, aceasta a disputat până
acum două partide. În prima etapă
s-a deplasat la Filiași, unde echipa
s-a mobilizat exemplar, reușind o
victorie meritată, scor final 2-1. A
doua etapă a însemnat pentru echipă
un meci acasă contra celor din Giarmata, meci încheiat cu scorul de 2-0.
Urmează o partidă dificilă în deplasare la Minerul Mehedinți.

Deocamdată, în urma rezultatelor
obținute în aceste prime două etape,
Național Sebiș a obținut 6 puncte
din tot atâtea posibile, situându-se
pe prima poziție a clasamentului.
Mai sunt însă multe partide de jucat,
partide care sperăm să aducă numai bucurie în inimile suporterilor
noștri, dorindu-ne să vedem numai
victorii ale echipei noastre.

Hai Național Sebiș!

Pasi mici spre teatru

Va invit sa ne jucam, sa ne distram
si sa facem mici pasi spre teatru!
Cursurile de actorie ii invata pe
cei mici sa socializeze intr-un mod
liber, distractiv, dezvoltandu-le latura creativa.
Jocul este cel mai frumos mod de
a învaţa pentru un copil, iar noi,
prin joc,
vom învăţa împreună să:
- avem o dictie bună;
- ne stimulăm imaginaţia
- atenţia distributivă;
- avem o ţinută frumoasă;
- avem o memorie mai bună;
- ne dezvoltăm spiritul de observaţie;
- devenim dezinvolţi şi dezinhibaţi

Cursurile se tin la Pensiunea Onyx
din Sebis Jud Arad, strada Republicii nr 81!
MIERCURI SI JOI
ORA 15:00 cei mici
4-6 ani si 7 -10 ani!
17:00 cei mari 12-15 ani!
Grupe de varsta:
Grupa buburuzelor 4-6 ani
Grupa fluturasilor 7- 12 ani
Grupa mare 12- 15 ani
Va astept la inscrieri!
Detalii la nr de tel 0741454942 instructor de teatru Patko Giullia
Organizam si petreceri tematice
pentru copii, face-painting si jocuri
distractive!
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Vizită istorică a ambasadoarei Marii Britanii la Sebiș!
>>> pag. 1 În acest context, am-

basadorul Marii Britanii şi Irlandei de
nord, Excelenţa Sa Esther Blyth, s-a declarat impresionată de modul în care
a fost primită șa Sebiș şi a vorbit în
limba română, pentru a-i putea onora,
la rândul domniei sale, pe oficalitățile
prezente alături de primarul nostru.
Asociația „Europa pentru Europa şi-a
unit forţele cu primarul Gheorghe Feieş,
într-un proiect comun, derulat în sprijinul persoanelor bolnave. Este primul
parteneriat de acest gen din România, o
sarcină complexă care a fost dusă până
la capăt. Urmează realizarea unei reţele
de diagnostic digital la nivelul judeţului,
în colaborare cu Consiliul Județean
Arad şi care va include spitale urbane şi
rurale, medici de familie, centre medicale civile, dar şi cele din penitenciare.
Mă bucur că organizaţia domnului doctor Giles - „Europa pentru Europa -a
derulat o activitate atât de intensă, că
am pus bazele unui parteneriat româno-britanic pe domeniul sănătăţii,
parteneriat care garantează bunele
intenţii ale britanicilor şi românilor
din Arad, care se manifestă precum o
autostradă informaţională, cu fluxuri de
comunicare atât dinspre partea română,
cât şi dinspre partea britanică”
Totul a început în 2013, prin colaborarea dintre primarul Feieș, asociația
Europa pentru Europa și Consiliul Judeșean Arad. În urma acestei
colaborări reprezentanţii asociaţiei au
dorit să investească în sistemul medical arădean, alegând spitalul din Sebiş.
Astfel, unitatea medicală sebișeană a
primit aparatură radiologică pentru
înfiinţarea unei secţii de radiologie,
care să deservească peste 70.000 de locuitori din zona arondată spitalului,
aparatură în valoare de 100.000EURO.
După momentul degustării de pâine şi
sare, oferite de către cei doi minunaţi
copii îmbrăcaţi în costumele populare
de pe Valea Crişului Alb, s-a tăiat panglica inaugurală, apoi oficiindu-se slujba de sfințire a noii secții de radiologie.
A urmat vizitarea celor15 încăperi ale
secției de radiologie, secție modernă,
care se înscrie în planul general de
modernizare a spitalului, plan inițiat de
primarul Feieș imediat după ce a salvat
spitalul de la desfințare.
Excelenșa Sa, doamna ambasador, s-a
declarat impresionată de investițiile întreprinse la spital, apreciind eforturile
depuse de primarul Feieș pentru a pune
bazele unui spital cât mai modern, motiv pentru care și l-a asigurat pe primarul nostru de sprijn în vederea asigurării
la Sebiș a unor secții moderne ale spitalului, un prim pas fiind făcut inclusiv
prin această nouă secție de radiologie,
tocmai inaugurată.
>>> pag. 7
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Vizită istorică a ambasadoarei Marii Britanii la Sebiș!
>>> pag. 6 Alături de primarul Feieș, doamna amba-

sador și medicului Graham Giles, preşedintele Asociaţiei
„Europa pentru Europa”, la acest moment festiv au fost
prezenți inclusiv președintele Consiliului Județean Arad,
domnul Nicolae Ioțcu, precum și deputatul Eusebiu
Pistru. De asemenea, au fost prezenți viceprimarul Radu
Demetrescu, consilierii locali, directorul spitalului, doctorul Sîrb Cristian ,cadrele medicale, dar și cetățeni ai
orașului. Momentul vizitei și al inaugurării a fost astfel
marcat într-un mod deosebit, după importanța realizării
investiției.
La final, s-au ținut scurte discursuri cu privire la
investiția inaugurată cu această ocazie, primar Feieș
afirmând: „investiţia în noua secție de radiologie este o
mare realizare pentru zona noastră, nemaifiind cazul ca
pacienţii să mai facă drumul până la Arad pentru un consult radiologic. În ceea ce ne priveşte, suntem preocupaţi
de sănătatea cetăţenilor din oraşul nostru, numai în ultima vreme plantând peste 1.000 de arbori şi investind
douăzeci de miliarde de lei vechi pentru infrastructură şi
aparatură sanitară. Beneficiem de Staţie de Salvare, de
SMURD şi de Serviciu de Pompieri, astfel că suntem capabili să deservim întreaga zonă a Crişului Alb. Spitalele
orașului sunt într-o continuă modernizare, referindu-mă
aici atât la cel din Prăjești cât și la Spitalul Orășenesc!
Investițiile în asigurarea unor condiții cât mai bune pentru sistemul de sănătate al Sebișului nu se vor opri, ci vor
continua, pentru că trebuie să avem un sistem de sănătate
cât mai modern, care să deservească nevoile cetățenilor!
Am modernizat secția de laborator a spitalului, prin
achiziționarea de aparatură modernă și performantă, iar
acum putem vorbi și de o secție de radiologie la cele mai
înalte standarde europene!
Vizita doamnei ambasador s-a încheiat printr-o
conferință de presă susținută la Edificiul Primăriei,
când Excelența Sa a reafirmat sprijinul pentru proiectele de dezvoltare ale Sebișului, felicitând colaborarea
exemplară pe care a avut-o cu primarul Feieș.
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O administrație locală eﬁcientă!

Am ales această titulatură deoarece putem
vorbi din nou despre derularea a unor alte
lucrări de modernizare a Sebișului! Ceea
ce însemnă că avem o administrație locală
eficientă, o administrație cu rezultate pozitive vizibile la tot pasul în Sebiș! Nu de alta,
dar fiecare lună înseamnă noi inițiative întreprinse, noi investiții în oraș! Toate acestea certifică faptul că primarul Feieș, la fel
ca orice bun gospodar, găsește tot timpul
ceva de făcut, punând în fiecare lună câte o
cărămidă la construcția unui oraș Sebiș tot
mai modern!
Despre toate acestea, primarul Feieș ne-a
declarat: „Cu ajutorul Bunului Dumnezeu,
reușim să continuăm implementarea unor
investiții importante în oraș, să finalizăm
unele lucrări începute sau să inițiem unele
noi. După cum știți, dezvoltarea Sebișului
constituie pentru mine o prioritate absolută!
Prin gestionarea corectă a bugetului local,
prin absorția unor fonduri europene, sau
prin colaborarea cu instituțiile județene,
am încercat mereu să găsesc finanțare pentru proiectele de dezvoltare ale orașului,

astfel încât să continuăm lucrările majore
începute și în același timp să reușim implementarea de noi investiții. Colaborarea
cu fundația engleză este un exemplu viu a
ceea ce înseamnă atragerea de investiții în
oraș, în urma acestei colaborări reușind
deschiderea secției de radiologie la Spitalul Orășenesc, secție pe care am inaugurato recent și unde am atras de la partenerii
englezi investiții de peste 100.000 Euro.
Continuăm în prezent lucrările de modernizare a spitalului, se lucrează la foc continuu, astfel încât să avem la Sebiș un spital
structurat pe secții moderne, dotate la standarde europene. De asemenea, lucrările la
Casa de Cultură avansează, apripiindu-se
încetul cu încetul de finalizare. În paralel,
dorim continuarea amenajării Centrului Civic al orașului, în acest sens urmând
a amenaja parcurile în totalitate. Mă refer aici la faptul că vom amenaja gazonul,
arborii vor fi toaletați, se vor construi alei
pavate și se vor amenaja locuri de joacă
pentru copii. Tocmai de aceea arborii care
prezentau risc de a cădea la furtuni mai
mari au fost tăiați, pentru a nu fi provocate
eventuale accidente nedorite, însă în paralel s-au plantat în oraș peste 800 de pomi
Polonia, care au cel mai mare randament
în producerea de oxigen.
Cu alte cuvinte, continuăm modernizarea Sebișului, așa cum ne dorim cu toții, în
primul rând ca cetățeni ai orașului! Sebișul
trebuie să prospere, muncim pentru acest
deziderat, iar încetul cu încetul vom implementa noi și noi proiecte de investiții ,până
când vom reuși modernizarea completă a
orașului, așa cum ne dorim cu toții, deziderat pentru care mă lupt an de an!”
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Secție de radiologie modernă la spital

V-am prezentat în acest
număr al ziarului vizita doamnei ambasador
a Marii Britanii la Sebiș,
vizită marcată prin inaugurarea noii secții de
radiologie a spitalului,
secție realizată cu sprijinul partenerilor englezi.
Noua secție de radiologie arată impecabil, fiind
făcute investiții impor-

tante nu doar în utilarea
cu aparatură modernă,
ci și în amenajarea corespunzătoare a spațiilor
necesare. Astfel, în urma
modernizării acestei aripi
a spitalului, putem vorbi
astăzi de existența la Sebiș
a unei secții de radiologie
la standarde europene, totul fiind amenajat până la
cele mai mici detalii.

Amenajarea spațiilor verzi, o prioritate pemanentă!

Sebișul este un oraș cu spații verzi din
abundență, un oraș verde! Un oraș înconjurat de pădure, ozonat! Un oraș
în care mereu s-au făcut investiții în
amenajarea și îngrijirea spațiilor verzi, lucru vizibil prin zonele în care s-au
plantat arbuști ornamentali, tuia, sau
flori. Primarul Feieș a gândit Sebișul
în ansamblu, motiv pentru care și s-au
creat o mulțime de rondouri cu flori și
s-au plantat mereu arbuști sau pomi,
exemple fiind doar recentele plantări de
arbuști Polonia.
Mereu s-a pus accent pe înfrumusețarea

orașului, pe partea cu Casa de Cultură
fiind amenajată în acest an o zonă de
verdeață, o zonă de o estetică deosebită,
fiind montate inclusiv corpuri de iluminat public pe bază de fotocelule, anume
pentru a se face economie la consumul
de energie electrică.
Urmează și amenajarea corespunzătoare a parcurilor, astfel încât și acestea să
fie în aceeași tonalitate cu întreg centrul
orașului. Nu putem decât să felicităm
administrația locală pentru aceste planuri, primarul Feieș dorind ca Sebișul
să fie un oraș verde, un oraș sănătos!

Anunț important!

Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” Arad
Filiala Sebiș
Vă informează
Au început înscrierile pentru următoarele
specializări:
- Facultatea de Științe Economice Sebiș
(acreditată în conformitate cu normele
legale), specializarea Economia Turismului,
Serviciilor și Comerțului
- Masterate în specializarea „Audit și expertiză
contabilă”, precum și „Marketingul și
Managementul Firmei”
Înscrierile se fac zilnic la secretariatul filialei
Sebiș a Universității „Vasile Goldiș”, de pe
Bulevardul Victoriei, nr. 12.
Informații la telefon 0257/311.083
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