
Luni 15 septembrie clopoțelul 
a început din nou să sune la 
instituțiile școlare din Sebiș. O 
zi specială pentru cei mai mici 
dintre elevi, bobocii claselor 0 
și cei ai claselor I, pentru care 
emoțiile au fost cu siguranță la 
cote maxime. Însoțiți de bunici 

sau părinți, aceștia au pășit pen-
tru prima dată  în clasele școlii, 
acolo unde vor petrece cei mai 
frumoși ani. Este acea perioadă 
a vieții în care se vor lega noi 
prietenii și vor pătrunde în ade-
văratele taine ale abecedarului.
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Clopoțelul sună din nou!

Sebiș Enduro Challenge O nouă ediție de succes!
Am avut la Sebiș o nouă ediție 

a deja consacratului eveniment 
sportiv „Sebiș Enduro Challenge”.
Un eveniment special, destinat 
pasionaților de motoare, un eveni-
ment unic în județul Arad, care a  
fost posibil datorită promotorului 
Cătălin Mocuța, în colaborare cu 
primarul Gheorghe Feieș, respec-
tiv Consiliul Local Sebiș.

Competiția sportivă face deja 
parte din salba de evenimete 
desfășurate la Sebiș, � ind parte 

integrantă din strategia de promo-
vare a orașului. Sebișul este sin-
gurul oraș din judeșul Arad care 
găzduiește o competiție de aseme-
nea amploare, singurul oraș unde 
poate �  văzut acest sport atât de 
frumos, dar și periculos.

„Sebiș Enduro Challenge” a de-
venit un „brand” pentru Sebiș, a 
devenit un eveniment major care 
aduce în orașul nostru concurenți 
de pe tot cuprinsul țării, dar și din 
străinătate. >>> pag. 6

Național Sebiș
Parcurs fără greșală!

Am reușit din nou să-i surprin-
dem pe toți! Național Sebiș este 
lider în liga a III-a, reușind până 
acum un parcurs de senzație, fără 
greșală! La începutul campionatu-
lui marea majoritate a specialiștilor 
și comentatorilor sportivi vorbeau 
doar de UTA. Greșală, căci culorile 

alb- albastre ale Naționalului sunt 
cele care se văd în vârful piramidei!

Primarul Feieș a reușit iarăși să 
dea o nouă lecție tuturor! O lecție 
sportivă, Național Sebiș obținând  
numai rezultete pozitive până în 
acest moment.

>>> pag. 4
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Școala și grădinița 
și-au deschis  porțile, pentru reînce-
perea orelor, după lunga vacanță de 
vară!

În acest context, primarul Feieș 
Gheorghe ne-a declarat: „Mă bu-
cur când sunt alături de elevii 
instituțiilor de învățământ din 
Sebiș la asemenea festivități. Sunt 
momente unice nu doar pentru � -
ecare elev, ci și pentru mine, căci de 
� ecare dată îmi aduc cu nostalgie 
aminte de anii în care și eu eram 
în băncile școlii. Au fost cei mai 
frumoși ani din viață, anii copilări-
ei, ani cu care am dori cu toții să ne 
mai reântâlnim, dar,din păcate nu 
mai este posibil.

Le urez din inimă tuturor elevilor 
să aibă un an școlar bun, cu note 
mari, un an în care să oțină doar 
rezultate povitive la învățătură. 
Noi, cei din administrația orașului, 

facem totul pentru ca elevii să be-
ne� cieze de condiții de școlarizare 
și pregătire cât mai bune. Facem 
aceste eforturi, � indcă,împreună 
cu părinții � ecărui elev, suntem 
conștienți ce rol important îl are 
școala pentru pregătirea viitoare a 
elevilor de astăzi, pentru viitorul 
lor. 

Transmit tuturor elevilor să pri-
vească cu seriozitate școala, ca 
instituție fundamntală a pregătirii 
lor, să asculte de dacăli � indcă vor 
avea doar de câștigat în viitor. Cu 
cât rezultatele lor la învățătură vor 
�  mai bune, cu atât vor avea șanse 
mai mari pentru a ajunge la liceul 
și facultatea dorită.

Închei prin a transmite dascăli-
lor și elevilor un an școlar plin de 
rezultate pozitive, iar părinților să 
se bucure de note cât mai bune din 
partea copiilor lor.”

Clasa pregătitoare A cuprinde 19 elevi, 
din care 13 sunt fete, iar 6 sunt băieţi. Ei 
provin din toate cele trei grădiniţe ale 
orașului, dar și din satele din jur. 

Sunt copii isteţi, jucăuși, care s-au 
adaptat cu ușurinţă la orarul clasei pre-
gătitoare. Ei vor parcurge în acest an 
următoarele discipline: comunicare în 
limba română, matematică și explorarea 
mediului, dezvoltare personală, muzică 
și mișcare, arte vizuale și abilităţi prac-
tice, limba engleză, educaţie fizică și re-
ligie. 

Împreună cu părinţii am achiziţionat 
auxiliarele necesare, care să permită pre-
gătirea pentru clasa I în cele mai bune 
condiţii. Pentru ca trecerea de la grădi-
niţă la școală să se desfășoare cu cât mai 
multă ușurinţă, activitatea de învăţare nu 

depășește 30-35 de minute, restul timpu-
lui fiind ocupat de activităţi sub formă de 
joc. Astfel, jocul rămâne o activitate pre-
dominantă și în cadrul clasei pregătitoa-
re, care se transformă uneori din mijloc 
de relaxare în modalitate de a-și însuși 
mai repede și cu mai multă ușurinţă anu-
mite cunoștinţe noi. 

Clasa pregătitoare le asigură familiari-
zarea și cu ceilalţi profesori care predau 
unele din disciplinele amintite mai sus, 
cu viaţa școlii, îi ajută să devină mai in-
dependenţi, să se descurce fără ajutorul 
celor din jur, după puterile fiecăruia din-
tre ei. Să sperăm că sfârșitul anului școlar 
ne va găsi pe toţi pregătiţi pentru ceea ce 
va urma în etapa următoare – clasa I.                                                                                               

Prof. înv. primar, 
Ionescu Florica   

Suntem un grup de copii inimoși – băieţei și fe-
tiţe- plini de energie și de dorinţa de a învăţa cât 
mai multe lucruri noi, utile și interesante.

Cântăm, povestim, desenăm, modelăm, numă-
răm, decupăm, desfășurăm activităţi practice- 
toate prin intermediul jocului fapt ce constitue un 
minunat prilej de a interacţiona unii cu alţii, a ne 
dezvolta relaţiile de prietenie dar și sistemul de 
cunoștinţe și deprinderi necesare pentru însușirea 
competenţelor prevăzute de programa școlară a 
clasei pregătitoare.

Astfel, nu simţim oboseala și nu știm cum a 
trecut timpul alături de doamna învăţătoare. Am 
gustat din bogăţiile toamnei, frumosul și bogatul 
anotimp ce ne-a transformat în „micii școlari”.

Clopoțelul sună din nou!

În acest număr al ziarului am dorit să-i vedem pe cei mai mici elevi ai 
școlii, respectiv clasele pregătitoare din Sebiș și Prunișor Ne-am adre-
sat acestora, cu întrebarea ” ce meserie ar dori să urmeze în viitor?”, 
nu de alta, dar suntem convinși că peste ani, când vor revedea aceste 
pagini, își vor aduce cu nostalgie și bucurie aminte de acești frumoși 
ani ai copilăriei.

Elevii clasei pregătitoare A din Sebiș și me-
seriile pe care ar dori să le urmeze în viitor:

Jurcă Alessia – cântăreață, Eppel Maria – 
polițistă, Ghiura Irina – dansatoare, Ardelean 
Olimpia – profesoară de grădiniță, Denov 
Rosana – cântăreață, Ancuța Gyulia – dansa-
toare, Costea Melissa – cântăreață, Bulc Lois  
- vedetă, Alda Leonard – doctor, Kovacsin-
szki Claudiu – polițist, Faur Gelu – polițist, 
Ulica Andreea – polițistă, Mașcaș Voicu – 
arheolog, Marțiș Paul – constructor, Popa 
Giulia – cântăreață, Mateiu Syana – vedetă, 
Brad Denis – pilot pe elicopter de jandarmi, 
Babai Leila – pictoriță, Șorobetea Nadina – 
învățătoare,

Elevii Clasei Pregătitoare A din Sebiș

Elevii Clasei Pregătitoare B 
din Sebiș

Clasa pregătitoare A
Prof. Ionescu Florica
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Am intuit legume şi fructe, le-am desenat, 
le-am modelat, am a� at despre importanţa 
lor pentru organism, dar le-am şi simţit gus-
tul prin intermediul gustoaselor salate de le-
gume şi fructe pregătite în clasă împreună cu 
doamna învăţătoare.

Toate acestea ne îndeamnă să spunem ce 
plăcut este să � i elev în Clasa pregătitoare B.

Prof. înv. primar OANCEA ROZALIA ANA

Elevii Clasei Pregătitoare B din Sebiș

Elevii Școlii din Prunișor

Elevii clasei pregătitoare B din Sebiș și me-
seriile pe care ar dori să le urmeze în viitor:

Iacob Andrei- actor, Sabău Sasha- meca-
nic, Stănilă Nicolas- fermier, Bun Claudiu, 
Covacs Manuela- asistentă, Covaciu Roxana, 
Banciu Olimpia- polițistă, Borcan Mihaela- 
prințesă, Mîneran Casian- constructor, Ne-
meth Alexia- dansatoare, Bacoș Eugenia- 
balerină, Voloșciuc Andreea- dentist, Ilea 
Mădălina- doctoriță, Guti Sebastian- Jan-
darm.

Elevii Școlii din Prunișor și meseriile pe 
care ar dori să le urmeze în viitor:

Filip Paula- asistentă, Moisa Daria- 
cântăreață, Pata Cristian- vânător, Pata 
Marius, Taran Mario- jandarm, Covaci 
Silviu- polițist, Dorot Emanuel - nu știu, 
Aron Alexandra- polițistă, Mercea Flavia- 
asistentă, Toma Rebeca, Vați Cristian- șofer 
tir, Crișan Robert- nu știu, Hărdăuț Nadina- 
actricță și dansatoare, Isac Florin- polițist, 
Moisa Claudiu- polițist, Sandu Bianca, 
Stoian Andreea- cântăreață, Vați Raul- ta� st

Clasa pregătitoare B
Prof. Oancea Rozalia

Elevii școlii din Prunișor, Prof. Tol Doina

Clopoțelul sună din nou!

Momente din istoria Prunișorului!
S p i c u i r i  d i n  m o n o g ra f i a  s c r i s ă  d e  î n v.  Va s i l e  B ră i l o i u

PORTUL BĂRBAŢILOR
 Până în anii din urmă, locuitorii din Pru-

nișor își păstraseră portul naţional speci-
fic acestor locuri. Bărbaţii purtau cămașă 
și izmene largi în timpul verii. Cămașa lu-
crată din pânză de bumbac sau de câne-
pă era scurtă, depășind cu 10-15 cm cin-
gătoarea. Pânza era ţesută de gospodină. 
Gulerul, umerarii (spetezele), puntea (de-
a lungul pieptului) și pomnarii (manșete-
le) erau cusute cu mătase albă. La poală, 
în loc de tiv, se făceau colțișori cusuţi tot 
cu mătase. Bătrânii aveau cămeșile cusu-
te cu ață colorată (negru, sur). Purtau iz-
mene largi, făcute din doi lați de pânză 
la un picior, încheiate cu „sălbănaș”, iar în 
partea de jos aveau „ciur” și ciucuri, în loc 
de tiv. Izmenele erau mai scurte, depă-
șind genunchiul cu 20-25 cm. Pe cap pur-
tau pălării de păr sau de paie. In zilele de 
sărbătoare se încălţau cu cizme cu tureac 
scurt și tare. în timpul săptămânii purtau 
șclafi (papuci) sau bocanci, ori umblau 
desculţi. Bătrânii se încălţau cu opinci de 
piele legate cu curele. După război pur-
tau opinci de cauciuc (guma). In opinci 
purtau obiele de cânepă. Purtau si saboţi 

confecţionaţi din lemn.
Peste cămașă purtau o vestă (laibăr) de 

satin negru. în vechime, laibărul avea pe 
piept mai multe rânduri de nasturi meta-
lici, ca decor.

Când timpul e mai răcoros, tinerii poar-
tă o haină neagră (roc), iar bătrânii poar-
tă șubă de dimie cusută cu șnur negru. La 
buzunare, la guler si la manșete avea un 
model de postav roșu înconjurat cu șnur 
negru.

Iama purtau cioareci de dimie albă (su-
mani de lână tesuti în casă și dubiţi la Ră-
nușa). Cioarecii aveau în faţă modele fă-
cute cu șnur negru. Mai purtau cojocel 
(pieptar) cu flori cusute pe la buzunare. 
Pe cap purtau căciulă ţuguiată de blană 
neagră.

După cel de-al doilea război mondial, 
au început să părăsească portul naţional. 
Au înlocuit izmenele cu pantaloni de doc 
sau stofă. Cămășile se cumpără din pră-
vălie. Sunt mai ieftine. Tineretul își cum-
pără costume ca târgoveţii. Seamănă mai 
mult a meseriași.

PORTUL FEMEILOR
Femeile purtau apătoi (ie) făcut din 

pânză de bumbac. Piepţii, spetezele și 

pomnarii erau cusute cu aţi de diferi-
te culori (roșu, verde, roz, albastru, gal-
ben). Gulerul se făcea din dantelă (cipcă) 
cu coltisori. în ultimul timp au înlocu-
it spătoiul cu bluza de stambă ori de mă-
tase. Peste 2-3 rânduri de poale de pân-
ză de bumbac cu coltisori sau cusături ou 
aţă albă, ori druculite cu mașina, purtau o 
rochie (sumnă, fustă) de mătase slab co-
lorată (cu flori mărunte, ori o singuri cu-
loare). In zilele de lucru purtau sumnă de 
stambă. Pentru zile de sărbătoare făceau 
și rochii de stofa bordo, plisate sau gofra-
te cu diferite modele.

in faţă, peste rochie, aveau o zadie (șorţ, 
cârpă) tot de mătase, de culoare asorta-
tă cu a rochiei. In loc de zadie, fetele pur-
tau o catrinţă de pânză din bumbac, cu 
ciucurași de lânișoară colorată pe mar-
gini, iar fondul era cusut cu diferite mo-
tive naţionale cu aţă colorată. In ultimul 
timp se „draculesc” și mânecile de la spă-
toi, care se fac din sifon cumpărat ca si 
poalele.

Peste spătoi purtau o vestă de catifea 
neagră (zobon) încheiată în fată cu una 
sau două chingi. Pe vestă coseau diferi-
te modele cu fluturi albi (islagi). înainte 

vreme mai purtau o haină de catifea ori 
de stofă, sau alt material, cusută strâns 
pe talie (viziclu).

In timpul din urmă, fetele și neveste-
le poartă Jachetă”, jacheţică ori „bundi-
tă”. La cap se învelesc cu cârpă de mătase 
cu flori, ori de dălin, roșie cu flori colora-
te. Poartă și cârpe de catifea, roșii sau ne-
gre, cu flori presate. Cârpa’se înnoadă Ia 
spate, sub colţ, ori se leagă sub barbă cu 
două noduri. Fetele mari purtau părul co-
dite peste cap, fără cârpă.

Iarna îsi puneau pe umeri o cârpă mare 
de lână, treceau două colturi cruciși pes-
te piept și le înnodau la spate. Cârpa era 
lucrată în casă. Unele femei, mai ales cele 
mai bătrâne, purtau subă ca a bărbaţilor, 
dar era lucrată mai după talie, iar Ia poa-
lă era mai largă.

Vara se încăltau cu pantofi decoltaţi (pa-
puci). Purtau ciorapi de mătasă sau șose-
te. Iarna poartă bocanci, șoșoni, cizmuli-
te. Bunicile se încăltau cu opinci. 

La gât purtau salbă cu 3-4 rânduri de 
bani de argint, ori zgardă lucrată din măr-
gele colorate, în diferite modele. În urechi 
purtau cercei.

(... continuare în numărul viitor al ziarului)
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Național Sebiș Parcurs fără greșală!
După aceste 

șase etape echipa 
noastră este liderul ligii! Sebișul 
a demonstrat că nu apleacă capul, 
nu se complace în mediocritate. 
Avem din nou o echipă pusă la 
punct, o echipă în care ne punem 
mari speranțe! Rezultatele de până 
acum con� rmă că Național Sebiș 
are un lot bun, rămâne de văzut 
dacă jucătorii pot păstra ritmul, se 
pot concentra și pe viitor la fel ca 
în meciurile precedente. Trebuie 
să poată face acest lucru, � indcă au 
toate condițiile la Sebiș. Nu se pot 
plânge de nimic, datoria lor � ind 

aceea de a se pregăti cu seriozitate, 
să aibă în vedre că sunt sportivi, 
iar dacă vor menține aceste rezul-
tate pozitive, satisfacțiile vor �  pe 
măsură. 

Rezultatele obținute de Național Sebiș:
1-2 în deplasare la Filiași, 2-0 

acasă cu Giarmata, 0-0 pe terenul 
echipei Minerul Mehedinți, 1-1 
pe teren propriu cu UTA, 1-3 în 
deplasare la Motru și 2-0 acasă cu 
Turceni. 

În urma acestor rezultate, echi-
pa noastră are 14 puncte, ocupând 
locul I în clasamentul ligii a III-a. 
Parcurs fără înfrângere!

Primarul Feieș rămâne princi-
pala piesă a echipei, � ind solici-
tat de multe ori, chiar de jucători, 
de a veni la vestiar, de a discuta 
cu reprezentanții lotului, de a-i 
mobiliza pe băieți!

Am fost și noi prezenți la un 
astfel de moment, alături de an-
trenor, primarul Feieș a stat la 
discuții cu jucătorii, le-a ascul-
tat păsurile, opiniile, spunându-
le:  Să nu vă temeți niciodată 
de adversari! Să � ți ambițioși, 
uniți în teren, să căutați de 
� ecare dată doar victoria! 
Asta este ceea ce vreau de la 
voi. De aceea am construit la 
Sebiș o bază sportivă modernă, 
pentru performanță. Aveți 

toate condițiile de pregătire, 
nu vă lipsește nimic, iar noi, 
administrația, suntem mereu 
alături de voi. Ca și sportivi, 
aveți obligația să vă pregătiți cu 
conștinciozitate, lăsând deopar-
te activitățile extrasportive, 
doar așa putînd să aveți și rezul-
tate bune. Este datoria voastră, 
ca și jucători ai echipei, să faceți 
aceste lucruri. Aveți un antrenor 
bun, care știe ce are de făcut, deci 
să-l ascultați și să urmați întoc-
mai sfaturile sale. Vreu să văd 
doar victorii, sunt convins că la 
fel gândiți și voi, dar vă spun, că 
acest lucru se poate obține doar 
prin seriozitate, ambiție și uni-
tate la echipă.”

Clasamentul Ligii a III-a,  Seria 4
1 NAŢIONAL SEBIŞ 6 4 2 0 10-3 14 
2 Becicherecu Mic 5 3 2 0 16-3 11 
3 FC Hunedoara 5 3 2 0 7-4 11 
4 Pandurii II Târgu Jiu 6 3 1 2 9-7 10 
5 Millenium Giarmata 6 3 1 2 5-5 10 
6 Vulturii Lugoj 6 3 1 2 4-4 10 
7 UTA Bătrâna Doamnă 5 2 2 1 5-4 8 
8 ACSO Filiaşi 6 1 3 2 7-6 6 
9 CS Minerul Motru 5 1 2 2 8-9 5 
10 Minerul Mehedinţi 6 1 2 3 3-4 5 
11 CS Ineu 5 1 0 4 2-15 3 
12 Viitorul Municipal Craiova 6 0 2 4 3-9 2 
13 Ştiinţa Turceni 5 0 2 3 2-8 2

SEBIȘ EXPRES
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Cele mai mari investiții imple-
mentate anul acesta în Sebiș sunt 
cele de reabilitare a spitalelor 
orașului- Prăjești și Sebiș. În am-
bele spitale s-au investit sume im-
portante, scopul � nal � ind acela de 
a moderniza cele două spitale, atât 
din punct de vedere a dotării cât și 
sub aspectul renovării clădirilor. 
Am făcut referire în numerele 
precedente ale ziarului la lucrările 

de renovare derulate la spitalul din 
Prăjești și Sebiș, precum și la de-
schiderea la Sebiș a noii secții de 
radiologie, toate aceste investiții 
� ind parte integrantă a strategiei 
de dezvoltare a orașului, strategie 
prin care primarul Feieș a prevăzut 
lucrări anuale, graduale, de real-
izare a unor obiective distincte, pe 
paliere diverse ale activităților cu 
impact asupra comunității locale.

La spitalul orășenesc din Sebiș 
s-au executat în acest an lucrări de 
renovare interioară, în momentul 
de față � ind în derulare și renova-
rea exterioară. Sunt investiții de 
amploare, suportate din bugetul 
local al orașului, investiții care 
însă arată preocuparea existentă la 
nivelul administrației locale pen-
tru imbunătățirea sistemului de 
sănătate publică din Sebiș.

SEBIȘ EXPRES
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Reabilitare totală a spitalului orășenesc

Tribuna a II-a de la stadion prinde contur
S-au continuat lucrările de con-

struire a celei de-a doua tribună a sta-
dionului orășenesc, tribună care vine 
să completeze imaginea bazei sport-
ive. Lucrările la noile tribune au în-
ceput în toamna anului trecut, acum 
ele a� ându-se aproape de � nalizare. 
Mai urmează montarea scaunelor, 
acestea � ind deja achiziționate,  ast-

fel încât totul să � e alb-albastru, cu-
lorile iubitorilor sportului cu balonul 
rotund din Sebiș!

Lucrări de reparații la sala de sport
Alte lucrări ce au avut loc în această perioadă au vizat sala de sport a 

orașului. Aici s-au executat lucrări de reparare a acoperișului, lucrări 
necesare, mai ales că se apropie sezonul rece, iar elevii școlii desfășoară 
în sală orele de sport.

sănătate publică din Sebiș.

Sebiș Enduro Challenge
O nouă ediție de succes!

„Mă bucur că Sebișul  
găzduiește o competiție sporti-
vă de asemenea calibru! Prin 
această etapă competițională 
de amploare,imaginea orașului 
are doar de câștigat, Sebișul � -
ind unicul oraș din județ care 
promovează acest sport. Am 

dorit mereu ca la Sebiș să avem 
doar evenimente deosebite, iar 
competiția de enduro pe care o 
găzduim în colaborare cu orga-
nizatorul Mocuța Cătălin devi-
ne tot mai spectaculoasă de la 
ediție la ediție. Sper că tuturor 
cetățenilor le place acest con-
curs sportiv, iar eventualele in-
coveniente de zgomot sunt ușor 
uitate. O asemenea competiție 
nu poate �  văzută oricând și 
oriunde, iar faptul că aceas-
ta are loc la Sebiș face cinste 
orașului”

Primar Feieș Gheorghe
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Sebiș enduro challenge O nouă ediție de succes!
Ediția din acest 

an a competiției a adus la start o 
mulțime de sportivi, concursul � -
ind organizat ca de � ecare dată pe 
secțiuni distincte, în funcție de mo-
toarele participanților și capacitățile 
cilindrice.

Centru Sebișului a devenit ast-
fel, din nou, pentru o zi, atracția 
întergului județ, unde s-au văzut 
motoare turate la maxim, s-a putut 
urmări o competiție de enduro de 
mare clasă. Totul a fost organizat 
până la cel mai mic detaliu, Cătălin 
Mocuța gândind un traseu spec-
taculos, atât pentru concurenți, cât 
și pentru publicul prezent. Am avut 
așadar la Sebiș o zi în care adrena-
lina a fost prezentă peste tot, o zi 
în care ATV-urile și motoarele au 
împânzit orașul. Totul, întt-o zi de 
toamnă frumoasă, în care soarele a 
zâmbit din nou.

Cei veniți să vadă competiția nu 
au regretat, căci au avut ce vedea: 
sărituri peste obstacole, peste tram-
buline, treceri printr-un tir adus 
special pentru astfel de momente 
sportive, demonstrații de mers pe 
două roți cu motocicleta. Practic, 
un spectacol cum rar este dat să vezi. 
Sebișul rămâne din nou unic și prin 

acest concurs, rămâne din nou unic 
prin faptul că promovează acțiuni 
speciale înaintea tuturor! Așa a fost 
dintotdeauna, primarul Feieș Gheo-
rghe � ind din acest punct de vedere 
un vizionar, care a știut de � ecare 
dată să promoveze Sebișul într-o 
manierră autentică, cu impact ma-
jor! „Festivalul de Muzică” și „Sebiș 
Enduro Challange” sunt două even-
imente reprezentative pentru Sebiș, 
care dă unicitate orașului!

Srtartul competiției a fost dat 
de primarul Feieș, care a și urat 
concurenților succes în concurs, 
trnsmițându-le că-i așteaptă să 
participe și la viitoarele ediții ale 
concursului. Un concurs care face 
parte din calendarul competițional 
național, prezenți la Sebiș � ind și 
reprezentanții federației de speci-
alitate, fapt care spune multe de-
spre importanța etapei organizate la 
Sebiș. O etapă care contează enorm 
în clasamentul național o� cial, mo-
tiv pentru care an de an participă 
tot mai mulți concurenți.

Sebișul reprezintă acum un punct 
central, important, inclusiv pe har-
ta competițională a concursurilor 
de acest gen, ceea ce este un lucru 
lăudabil.

>>> pag. 1

>>> pag. 7
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Grupul de Acțiune Locală – GAL ”Valea 
Superioară a Crișului Alb” - ARAD

APEL DE SELECTIE

Data publicării: 15.09.2014 
Numărul de referință al sesiunii cererii de 

proiecte: sesiunea nr.2/2014
Grupul de Acțiune Locală – GAL Valea 

Superioară a Crișului Alb - ARAD anunță 
sesiunea de depunere a cererilor începând cu 
data de 16 SEPTEMBRIE până la data de 
16 OCTOMBRIE 2014 pentru  măsura 421 
– Implementarea proiectelor de cooperare. 

Fondurile disponibile pentru Masura 421 
– Implementarea proiectelor de cooperare 
sunt de 10.000 euro

Suma maxima nerambursabila (eligibilă) 
care poate �  acordata pentru � nanțarea unui 
proiect din cadrul Măsurii 421 este de 10.000 
Euro, iar suma minimă este de 5.000 Euro.

Depunerea proiectelor pentru măsura 421  

se va face la sediul GAL ”Valea Superioară a 
Crișului Alb” din comuna Barsa, localitatea 
Barsa, nr.359,de luni pana vineri in intervalul 
orar 10:00 - 14:00.

Solicitantul de � nanțare trebuie să 
îndeplinească cerințele de conformitate și 
eligibilitate menționate în cadrul „GHIDU-
LUI SOLICITANTULUI” aferent măsurii de 
� nanțare în care se încadrează proiectul, dis-
ponibil la data lansării apelului de selecție al 
proiectelor de către GAL pe site-ul www.ap-
drp.ro. Documentele justi� cative pe care tre-
buie să le depună solicitantul odată cu depu-
nerea proiectului, în conformitate cu cerințele 
� șei măsurii din PNDR și cu Ghidului solici-
tantului în vigoare la momentul lansării ape-
lului de selecție, aferente măsurii respective se 
găsesc la sediul GAL și/sau pe site-ul www.ap-
drp.ro. Pentru proiectele atipice de investiții, 
documentele justi� cative se vor corela cu 
cele prevăzute pentru măsurile din PNDR cu 

investiții similare.
Informaţii detaliate privind accesarea, se-

lectarea şi derularea măsurilor prezentate din 
cadrul Planului de Dezvoltare Locala al teri-
toriului microregiunii ”Valea Superioară a 
Crișului Alb” (ce cuprinde unitățile adminis-
trativ-teritoriale Almaș, Bârsa, Buteni, Bocisg, 
Brazii, Chisindia, Criștioru de Jos, Dezna, Di-
eci, Gurahonț, Hălmagiu, Hălmăgel, Pleșcuța, 
Vârfurile si Sebis) sunt cuprinse în „PREZEN-
TAREA MĂSURII” – publicate pe site-ul www.
gal-vsc.ro 

Componența Comitetului de Selecție al 
Proiectelor - 9 membri in Comitetul de 
selecție, din care 5 membri fac parte din do-
meniul privat si 4 din domeniul public.

Scrieţi-ne pe adresa comuna Bârsa, locali-
tatea Bârsa, nr.359, www.gal-vsc.ro, pentru a 
a� a cum puteţi obţine şi dumneavoastră fon-
duri nerambursabile pentru dezvoltare rurală 
pe teritoriul GAL-ului.

Pentru informatii suplimentare ne puteti 
contacta la sediul GAL sau la  numarul de 
telefon 0357-440930.

Putem concluziona 
a� rmând că Sebișul a fost din nou în 
centrul atenției tuturor, etapa de en-
duro aducând notorietate orașului. 
Un oraș mic ca dimensiune, Sebiș, 
dar atât de mare prin realizări și 
evenimentele promovate!

Competiția s-a încheiat spre seară, 
când s-au desemnat câștigătorii 
� ecărei probe. Festivitățile de de-
cernare a premiilor au avut loc în 

fața primăriei, aici � ind înmânate 
trofeele și diplomele de atestare a 
pozițiilor ocupate de cei care au 
prins podiumul.

Încheiem felicitându-l pe Cătălin 
Mocuța pentru organizare, precum 
și pe primarul Feieș, care reușește 
de � ecare dată să susțină doar eve-
nimente de amploare la Sebiș, doar 
evenimente care dau o notă aparte 
orașului!

Sebiș enduro challenge O nouă ediție de succes!
>>> pag. 6
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CMYK

CONDIȚIILE ACORDĂRII AJUTORULUI DE ÎNCĂLZIRE:
ÎN ATENȚIA CETĂȚENILOR

Familiile şi persoanele singure 
care au în proprietate cel puţin 
unul dintre bunurile cuprinse în 
această listă nu bene� ciază de aju-
tor pentru încălzirea locuinţei:

• Bunuri imobile:
-clădiri sau alte spaţii locative 

în afara locuinţei de domiciliu 
sau alte immobile a� ate în pro-
prietate, cu excepţia locuinţei de 
domiciliu.

• Bunuri mobile:
1.mijloace de transport*): auto-

turisme care depăşesc 1.600 cmc, 
autoutilitare, autocamioane de 
orice fel şi remorci, şalupe, bărci 

cu motor, scutere de apă, iahturi, 
autobuze, microbuze;

2.utilaje agricole: tractor, 
combină autopropulsată;

3.utilaje de prelucrare agricolă: 
presă de ulei, moară de cereale;

4.utilaje de prelucrat lemnul: 
gater, drujbă sau alte utilaje de 
prelucrat lemnul acţionate hi-
draulic, mecanic sau electric;

5.depozite bancare cu valoare de 
peste 3.000 lei.

• Depozite bancare: depozite 
bancare cu valoare de peste 3000 
lei

• Terenuri:

• Categorii de ani-
male/pasari

1. peste 3 bovine;
2. peste 5 porcine;
3. peste 20 de ovine/

caprine;
4. peste 15 familii de 

albine.
Acte necesare la 

întocmirea dosaru-
lui pentru acordarea 
ajutoarelor pentru 

încălzirea locuinţei
• Cerere şi declaraţie 
• Copie act de iden-

titate
• Copie certifi cat de 

naştere
• Adeverinţă de salariu
• Adeverinţă de la 

registrul agricol de la 
primărie

• Adeverinţă de la 
� nanţe de la primărie

• Cupon de pensie din 
ultima luna

• Cupon alocaţie de 
stat pentru copii

• Cupon alocaţie 
pentru susţinerea 
familiei

• Alte acte dovedi-
toare privind venitu-
rile familiei

Cererile se depun în-
cepând cu 01.11.2014

Terenuri Familii cu 1-3 per-
soane

Familii cu peste 
3 persoane

1. Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă (teren intravilan), care 
depăşesc 1.000 m2 în zona urbană şi 2.000 m2 în zona rurală
2. Terenuri în zona colinară şi de şes
- arabil şi fâneaţă 2,00 ha 3,00 ha
- forestier 2,00 ha 3,00 ha
- vii, livezi, grădini de legume 
şi fl ori 1,00 ha 1,50 ha

Biroul de Taxe și Impozite 
al Primăriei vă informează că 
intrăm trimestrul IV. bugetar 
al acestui an, ultimul trimestru 
în care se pot plăti taxele și im-
pozitele locale aferente aces-
tui an. Vă aducem la cunoștință 
că penalitățile pentru întârz-
ieri se cumulează zi de zi, con-
form legilor în vigoare, ceea ce 

înseamnă că orice întârziere 
la plata taxelor și impozitelor 
locale generează creșteri ale 
datoriilor.

Recomandăm restanțierilor 
să vină să-și plătească da-
toriile restante, evitând 
penalitățile de întârziere, pre-
cum și începerea executărilor 
silite împotriva lor. Sunt 
situații neplăcute pe care însă 
conform prevederilor legale 
suntem obligați să le punem 
în aplicare.

Primăria  Orașului Sebiș

În atenția 
cetățenilor!

Vă informăm că instituțiile 
școlare ale orașului au fost pre-
gătite pentru sezonul rece, astfel 
încât nu sunt probleme pentru 
asigurarea condițiilor optime de 
încălzire a sălilor de clase.

O altă problemă pe care o adu-
cem în atenție este cea privind 
curățenia de toamnă. La nivel ad-
ministrativ avem în vedere o serie 
de lucrări de curățenie speci� ce 

sezonului, dar atragem atenția 
cetățenilor că � ecare trebuie să-și 
curețe de frunze sau crengi usca-
te șanțurile și perimetrele din fața 
caselor. Trebuie realizate acțiuni 
speci� ce de decolmatare ale 
șanțurilor din fața caselor, acțiuni 
caracteristice sezonului, astfel în-
cât să � e preîntâmpinate posibile-
le inundații datorate ploilor.

Primăria  Orașului Sebiș

“Societate comercială angajează pentru fabrica de 
prelucrare primară a lemnului: stivuitorist, fasonator 
mecanic (drujbist), gaterist, fasonator cherestea 
(multilamă, pendul), cu experiență în prelucrarea 
primară a lemnului și operator date/secretariat. 

Detalii la numărul: 0771072851 sau 0748038838.”

Primăria vă informează
ANUNȚ ANGA JARE!

Luna Octombrie sau Brumărel, 
cum este numită in popor, este 
luna marilor pelerinaje la noi in 
tară. 

La 14 octombrie, Biserica Or-
todoxă face pomenirea Cuvioa-
sei Maicii Paraschiva, ale cărei 
s� nte moaște se odihnesc la Iași 
în Catedrala Mitropolitană.

Viaţa ei deosebită, plină I de 
curăţenie și evlavie, străbate vea-
curile creștine, strălucind ca un 
far I luminos la lumina căruia 
credincioșii pot petrece în dra-
goste desăvârșită faţă de Dum-
nezeu. Cuvioasa Paraschiva s-a 
născut în pământul Traciei, la 
sud de Dunăre, în localitatea Epi-
vat. Nu de puţine  I ori, Cuvioasa, 
în anii copilăriei, dădea hainele 
sale cele mai bune copiilor săraci, 
urmând cuvântul Mântuitorului: 
„Fericiţi cei milostivi că aceea se 
vor milui.” La vârsta de 25 de ani, 
tânăra fecioară a pornit în Ţara 
Sfântă pe urmele Mântuitorului, 
unde s-a retras într-o mănăsti-
re pe malul Iordanului, ducând 
o viaţă îngerească, îngrijindu-se 
doar de cele su� etești. Într-o zi, 
pe când se ruga, un înger i-a dat 
porunca să se întoarcă în ţara sa 
„Sf Parachiva  Iasifi indcă acolo se 
cuvine să dai trupul pământului, 
iar su� etul să treacă la cereștile 
locașuri!” Cuvioasa a ascultat în-
demnul și s-a înapoiat la Epivat 
unde, după 2 ani, a trecut la cele 
veșnice, unde a fost înmormânta-
tă pe malul mării pe la anul 1050. 
Acolo moaștele sale s-au desco-
perit prin minune dumnezeiască 
și după multe locuri unde au fost 
așezate, au ajuns la Constantin-
opol. De acolo au fost răscum-
părate de domnitorul Moldovei, 
Vasile Lupu și depuse mai întâi la 
Biserica Sf. Trei Ierarhii, iar mai 
târziu la Catedrala Mitropolitană, 
unde se găsesc și în zilele noastre. 

La 26 Octombrie, Biserica 
prăznuiește pe S� ntele Mare 
Mucenic Dimitrie ale cărei s� n-
te moaște se afl ă la Tesalonic, în 
Grecia. Sfântul Dimitrie era fi ul 
unei familii creștine, care mărtu-
risea în ascuns pe Hristos și a tră-
it în secolul al III-lea, pe vremea 
împăraţilor păgâni, Maximilian 
si Diocleţian. Auzind împăratul 
Maximilian că la Tesalonic se afl ă 

un mare învăţător creștin, care 
are curajul să- L mărturisească 
pe Hristos, îndată a dat porun-
că ostașilor să vină să-l închidă 
și acolo în temniţă, după multe 
torturi, împuns � ind cu suliţele, 
a suferit o moarte mucenicească. 
După edictul de libertate dat de 
Sf. Împărat Constantin cel Mare, 
pe locul unde a fost înmormântat 
Sf. Dimitrie, s-a ridicat o biseri-
că si pe când se săpau temeliile 
bisericii, s-a descoperit racla cu 
moaștele Sf. Dimitrie, din care 
izvora mir, iar cei suferinzi se 
ungeau si se vindecau. În special 
la greci, Sf. Mucenic Dimitrie se 
bucură de o mare cinstire, ziua de 
26 octombrie � ind și ziua naţio-
nală a Greciei, zi în care tot po-
porul vine să se închine s� ntelor 
moaște la Tesalonic. Dar și la noi 
în ţară sfântul este tare iubit, mul-
ţi creștini purtându-i numele si 
multe biserici avându-l ocrotitor 
pe Sf. Mucenic Dimitrie, Izvorâ-
torul de Mir.

La 27 Octombrie, Biserica 
prăznuiește pe Cuviosul Dimi-
trie Basarabov, care a trăit la sud 
de Dunăre în localitatea Basara-
bov aproape de apele Lomului, 
în secolul al Xl-lea. A fost voia 
sfântului ca s� ntele sale moaște 
să ajungă la Catedrala Patriarhală 
din București, unde a făcut multe 
și mari minuni de-a lungul seco-
lelor creștine. Nici măcar regimul 
comunist ateu nu a putut împie-
dica marele pelerinaj din zilele de 
26 si 27 Octombrie de pe Dealul 
Mitropoliei. Pentru a nu fi  con-
fundat cu Sf. Mucenic Dimitrie, 
Biserica îl mai numește Sfântul 
Dimitrie cel Nou. În zilele peleri-
najului, moaștele sale sunt scoase 
din Catredală și depuse în cur-
te într-un loc special amenajat, 
aducându-se din nou în Catre-
dala numai după ce ultimul pele-
rin atinge sfi ntele moaște. Pe tot 
timpul pelerinajului se o� ciează 
Sfânta Liturghie în aer liber, se 
cântă Acatistul Sf. Dimitrie Basa-
rabov, se o� cieaza și alte slujbe la 
care participă numeroși preoţi și 
diaconi, alături de ierarhii Biseri-
cii Ortodoxe Române.

Colțul de religie 
Sărbătorile lunii octombrie
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