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Votul liber exprimat:
Un drept al democrației!

Dragi sebișeni,
Doresc ca în acest număr al ziarului
să vă vorbesc despre importanța participării la alegeri. Nu fac acest lucru din
punct de vedere politic, deoarece consider că a alege este dreptul fiecăruia de
a hotărâ pentru viitorul său, a familiei
sale, a copiilor sau nepoților săi. M-am
hotărât să discut despre acest subiect
fiind impresionat de românii din diasporă, de acei români care au plecat
în țări străine pentru a-și face un viitor mai bun pentru famiile lor. Ne-au
arătat tuturor ce înseamnă patriotism!
Ne-au arătat tuturor ce înseamnă să
lupți pentru un ideal! Ne-au arătat tuturor ce înseamnă responsabilitatea de
a fi cetățean al României! Tot respectul
pentru ei! Gândiți-vă că acei români
adevărați din străinătate au mers și 500
de kilometri numai pentru a vota! Numai pentru a-și exprima opțiunea pentru viitorul țării! Nu le-a fost lene, nu
le-a fost somn, nu s-au speriat că trebuie să se trezească de dimineață și că trebuie să meargă 500 de kilometri până
la secția de votare! Nu! Ei au înțeles ce
înseamnă dreptul de a vota, de a alege
liber pentru viitorul familiilor lor!
De aceea, dragii mei sebișeni, doresc
să vă mulțumesc tuturor celor care ați
venit la vot! Tuturor celor care ați înțeles
importanța exprimării libere a votului.
Pentru ca astăzi să putem alege liber au
murit oameni! Înaintașii noștri au luptat și s-au jertfit pentru acest ideal! Nu
este de ici de colo! Au făcut sacrificiul
suprem pentru a trăi în democrație,
iar dreptul fundamental al democrației
este libertatea de a gândi, libertatea de
exprimare, libertatea de a alege! Românii din diasporă au înțeles acest lucru,

Părintele Cătălin Rus, noul preot paroh
al Bisericii Ortodoxe de pe Satu Nou

dar reprezentanții statului român de
acolo și-au bătut joc de acești români!
Românii noștri din țări străine au stat și
8 ore pentru a putea vota, pentru a alege
ce doreau, pentru a trăi în democrație!
Reprezentanții ambasadelor și-au bătut
joc de ei, i-au batjocorit, i-au umilit pe
ei, dar și pe noi, fiindcă cu toții suntem
un popor: românii de pretutindeni!
De aceea, dragi sebișeni, luați exemplul celor plecați la muncă sau la studii
în străinătate! Mergeți la vot! Alegeți
cu inima, cu mintea, cu speranța de
mai bine! Alegeți, exprimați-vă votul,
este dreptul fiecăruia de a avea propria
opinie și părere, dar arătați că vă pasă
de viitorul României, viitorul familiilor
voastre!
Acestea sunt cuvintele pe care am
dorit să vi le transmit, în primul rând
ca român. Democrația înseamnă libertate de opinie, înseamnă vot și alegeri libere în viață. Vă recomand tuturor cu căldură să mergeți la vot, să vă
exprimați liber acest important drept
al democarției, să nu lăsați pe nimeni
să profite că stați acasă. Participați activ
la alegerile prezidențiale, arătați că vă
pasă de viitorul familiilor voastre. Un
viitor care depinde de alegerile pe care
le faceți astăzi!
Noi, cei din vestul țării suntem
deschiși către valorile democrației, noi,
de fiecare dată am arătat că gândim liber, spre viitor. De ce să lăsăm pe alții să
hotărască pentru noi? Noi știm cum dorim să arate viitorul României și pentru
asta trebuie să ne facem auziți de către
toată lumea! Cum? Votând! Pentru mai
bine, pentru ca să fim siguri că nepoții
sau copiii noștri vor avea un viitor mai
bun.
Așadar, pe 16 noiembrie, vă recomand să nu stați acasă, ci să mergeți să
votați, să alegeți președintele țării!
Sebișul trebuie să arate că este un
oraș unde democrația este respectată,
unde cetățenii își exercită liber dreptul
fundamental de a alege pentru viitorul
țării!
Primar Gheorghe Feieș

Cel mai important eveniment desfășurat recent
la Biserica Ortodoxă de pe
Satu Nou, a fost fără doar
și poate numirea ca preot
paroh a Părintelui Rus Cătălin.
Această numire vine ca
urmare a pensionării părintelui Mihai, fostul pre- frumoasă și reprezentativă
ot paroh, care a slujit atâta biserică din Sebiș.
vreme cu cinste la această
>>> pag. 2

Balul Bobocilor la Liceul din Sebiș

Ca în fiecare an, Balul Bobocilor constituie un eveniment de mare atracție în
oraș, fiind privit ca un concurs important, nu doar
de către elevi, ci și de o
mulțime de spectatori care
vin să se bucure la această
manifestare a liceului.
Organizat ca în fiecare an,
la disoteca din Sebiș, ediția
din acest an a Balului Bobocilor a adus pe scenă opt
concurente, fiecare, alături
de partenerul său, încercând
să câștige simpatia juriului
pentru a deveni MISS BOBOC 2014. >>> pag. 6

Balul Pensionarilor, un eveniment
frumos petrecut la Sebiș!
Un eveniment deosebit
organizat în orașul nostru a fost reprezentat de
Balul Pensionarilor, care
a avut loc cu ocazia Zilei
Internaționale a persoanelor vârstnice.
Balul s-a desfășurat la
Pensiunea Onix, unde sala
a devenit neâncăpătoare
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pentru toți cei care au participat la această frumoasă
manifestare dedicată persoanelor vârstei a treia din
oraș, persoane care au arătat încă odată că reprezintă o comunitate unită, frumoasă, care știe să se bucure
de fiecare moment plăcut al
vieții.
>>> pag. 7
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Părintele Cătălin Rus, noul preot paroh al Bisericii Ortodoxe de pe Satu Nou
>>> pag. 1 Numirea în poziția de preot paroh la Biserică
a părintelui Rus Cătălin, vine ca
urmare a pregătirii deosebite a
părintelui, ca urmare a anilor în
care a slujit la Biserica Ortodoxă
din Prăjești și Donceni și unde a
dovedit că are har pentru preoție,
a dovedit că este dedicat acestei
sfinte misiuni, cea de preot!
Ca urmare a acestora, conducerea Arhiepiscopiei Aradului, a
numit în funcția de preot paroh
la Biserica Ortodoxă de pe Satu
Nou pe părintele Rus Cătălin.
numire care s-a făcut cu asentimentul comunității ortodoxe
de aici, o comunitate unită și cu
mare credință în Dumnezeu.
Slujba de numire s-a desfășurat
cu prezența reprezentanților de
la Arhiepiscopie, care, alături de
fostul preot paroh precum și de
protopopul zonei, au investit pe
părintele Rus Cătălin în funcție,
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predându-i acestuia Evanghelia,
Crucea și Cheile Bisericii, totul
desfășurându-se într-o ceremonmie plină de har, o ceremonie la care a participat întreaga
comunitate ortodoxă a biserici,
precum și o suită de invitați de
seamă.
Primarul Feieș, alături de deputatul Eusebiu Pistru și de primarii orașului Ineu și a comunei
Chisindia, au fost la rîndul lor
prezenți la evenimet, ținând să
felicite noul preot paroh pentru
numire și felicitând conducerea
arhiepiscopiei pentru înțeleapta
alegere făcută.
Vă lăsăm acum în compania
imginilor surprinse la acest eveniment, pentru că astfel se poate
vedea cel mai bine ce comunitate creștin-ortodoxă frumoasă
există la această Biserică reprezentativă din Sebiș, o comunitate care acum are un nou păstor!
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Părintele Cătălin Rus, noul preot paroh
al Bisericii Ortodoxe de pe Satu Nou

Fie ca Sfântul Apostol Andrei
să aducă în casa dumneavoastră,
sănătate și credinţă, împliniri și
speranţă, bucurii și numai bine.
Urăm tuturor celor care pe
data de 30 noiembrie își aniversesază ziua de nume un călduros
La Mulţi Ani!
Primar, viceprimar
și Consiliul Local
SEBIȘ EXPRES

pag. 3

Colțul de religie
Sfântul Apostol Andrei
Sfantul Apostol Andrei este sarbatorit
pe data de 30 noiembrie. S-a nascut in
Betsaida Galileia, localitate situata pe
tarmul Lacului Ghenizaret, in nordul
Tarii Sfinte. Din Sfanta Scriptura aflam
ca era fratele lui Simon Petru. Amandoi au fost pescari, alaturi de tatal lor.
Avand in vedere ca Andrei era evreu,
nu stim cu certitudine daca numele
Andrei era numele sau real (acesta
fiind de origine greceasca). Potrivit
cercetatorilor, numele Andrei era destul de prezent printre evrei, inca din
perioada sec. II-III d.Hr.
Pentru romani, numele apostolului
Andrei este legat de lupi. Se sustine ca
acest nume - Apostolul Lupilor - deriva din vechea denumire a dacilor, daoi,
(lupi), dar si de la simbolul lor - lupul.
Lupul era chiar un simbol al sanctuarelor Daciei. Legendele spun ca acest
animal a fost alaturi de daci la caderea
Sarmizegetusei si ca cel care era capetenia lupilor, l-ar fi vegheat pe Apostolul Andrei prin pustia Dobrogei spre
Pestera care i s-a oferit ca adapost.
Sfantul Andrei - ucenic al Sfantului Ioan Botezatorul
Sfantul Andrei, inainte de a deveni
ucenic al lui Hristos, a fost ucenic al
Sfantului Ioan Botezatorul. Dorinta
de a-L urma pe Hristos se naste in
el, in momentul in care Sfantul Ioan
rosteste cuvintele: „Iata Mielul lui
Dumnezeu, Cel ce ridica pacatul lumii” (Ioan 1, 29). Insa, chemarea sa
la apostolie se face mai tarziu si este
relatata de Sfantul Evanghelist Matei
: „Pe cand Iisus umbla pe langa Marea
Galileii, a vazut doi frati, pe Simon ce
se numeste Petru si pe Andrei, fratele
lui, care aruncau mreaja in mare, caci
erau pescari. Si le-a zis: „Veniti dupa
Mine si va voi face pescari de oameni.
Iar ei, indata lasand mrejele, au mers
dupa El” (Matei 4, 18-20).
Cand mai este Andrei mentionat
in Scriptura?
Scriptura il descopera pe Andrei la
inmultirea painilor si a pestilor (Ioan
6, 8-9) si dupa invierea lui Lazar cand,
impreuna cu Filip, ii spune lui Hristos
ca niste elini, veniti in Ierusalim cu
prilejul sarbatoririi Pastelui iudaic,
doresc sa-L vada (Ioan 12, 20 - 22).
Unde a vestit Sfantul Andrei
invatatura lui Hristos?
Potrivit traditiei, teologilor si istoricilor, Sfantul Apostol Andrei a fost
primul propovaduitor al Evangheliei
la geto-daci. In Istoria bisericeasca,
Eusebiu de Cezareea (+ 339/340)
afirma: „Sfintii Apostoli ai Mantuitorului, precum si ucenicii lor, s-au imprastiat in toata lumea locuita pe atunci.

Dupa traditie, lui Toma i-au cazut
sortii sa mearga in Partia, lui Andrei
in Scitia, lui Ioan in Asia”. Calendarul
gotic (sec. al IV-lea) si Martirologiile
istorice occidentale (sec. VIII-IX) sustin si ele ipoteza misiunii Sf. Andrei
in Scitia. Traditia ca Sfantul Apostol
Andrei a predicat la sciti a fost reluata
si de scriitori bisericesti. De exemplu,
calugarul Epifanie (sec. VIII), in „Viata
Sfantului Apostol Andrei”, afirma ca
intre popoarele evanghelizate de el
se numarau si scitii. Sinaxarul Bisericii constantinopolitane mentioneaza
ca Andrei „a predicat in Pont, Tracia
si Scitia”. Dupa un alt izvor, pastrat in
acelasi Sinaxar, Sfantul Apostol Andrei
ar fi hirotonit ca episcop la Odyssos sau
Odessos (Varna de azi), pe ucenicul sau
Amplias, pe care Biserica Ortodoxa il
praznuieste in fiecare an la 30 octombrie. Probabil este Amplias cel amintit
de Sfantul Apostol Pavel in epistola catre Romani (16, 8). Prezenta colindelor,
legendelor, obiceiurilor din Dobrogea,
inchinate Sfantului Andrei, intaresc
credinta ca acesta a vestit Evanghelia
lui Hristos in tara noastra.
Moastele din Patras
Sfantul Andrei a murit ca martir la
Patras. Desi noua ne este cunoscuta
traditia care afirma ca Apostolul Andrei a murit pe o cruce in forma de X,
se sustine ca aceasta traditie dateaza
din secolul al XIV-lea. Nu se cunoaste
data martirizarii. Unii istorici il fixeaza
in timpul persecutiei imparatului Nero,
prin anii 64-67, altii in vremea persecutiilor initiate de Domitian (81-96).
In anul 357, moastele Sfantului Andrei au fost asezate in Biserica Sfintilor
Apostoli din Constantinopol, cu prilejul
sfintirii acestei biserici. Cardinalul Petru de Capua va duce moastele Sfantului Andrei in Italia, in catedrala din
Amalfi, in timpul Cruciadei a IV-a. In
anul 1462, in vremea papei Pius al IIlea, capul Sfantului Andrei ajunge la
Roma, iar de aici a fost dus in Catedrala
din Patras, in biserica cu hramul Sfantul Andrei.
Sfantul Andrei - Ocrotitorul
Romaniei
Sfantul Sinod al Biserici Ortodoxe
Romane a hotarat in anul 1995 ca
sarbatoarea Sfantului Andrei sa fie
insemnata cu cruce rosie in calendarul bisericesc, iar in anul 1997 Sfantul
Andrei a fost proclamat „Ocrotitorul
Romaniei”. Ziua de 30 noiembrie a
fost declarata sarbatoare bisericeasca
nationala.
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Național Sebiș, rămâne neînvinsă!
Echipa noastră alb-albastră a continuat
evoluțiile pozitive, rămânând neînvinsă
și în ultimele partide jucate, spre disperarea adversarilor și bucuria noastră.
Rămînem astfel lideri în serie, asta
în condițiile în care meciurile cele mai
grele din acest tur au trecut pentru echipa noastră, ceea ce înseamnă mult în
ecuația viitoare a clasamentului!
Deocamdată ne putem bucura și zâmbi
de acolo din fruntea clasamentului, căci
echipa noastră a arătat că are ambiție,
are valoare, iar poziția fruntașă pe care
o ocupă în momentul de față ne permite să privim relaxați apropierea pauzei
competiționale.

Bineânțeles însă că nimeni nu trebuie să
se culce pe o ureche, ci dimpotrivă, staful tehnic și jucătorii trebuie să privească
foarte serios fiecare partidă oficială, asta
mai ales în condițiile în care toți adversarii urmăresc să obțină puncte cu noi: atât
pentru locurile din clasament, dar și pentru palmares, căci Național Sebiș este un
nume sonor pe harta fotbalului național.
Așteptăm să vedem noi puncte câștigate
de echipă, noi puncte care să aducă bucurie în inima fiecărui suporter din oraș.
Până atunci, putem spune doar atît:

Național Sebiș.
Ține-o tot așa:
Doar victorii!

Termoconstruct și Gema, locul I pe județ în topul ﬁrmelor arădene!
Sebișul a avut în acest an două
societăți comerciale premiate în cadrul
festivităților organizate de Camera de
Comerț și Industrie Arad, denumită
„Topul Firmelor Arădene.” Cele două
societăți din Sebiș care au fost premiate, sunt: SC Termoconstruct SA, manageriată de domnul dr. ec. Claudiu Feieș
și SC Gema SRL, societate comercială
aparținând domnului Țucudean Marius.
Cele două societăți de marcă a orașului
SEBIȘ EXPRES

nostru au fost desemnate pentru premiere în baza rezultatelor economice și
financiare deosebite, obținute anul precedent, rezultate pentru care au obținut
locul I în topul firmelor arădene!
Felicitări conducerii celor două
societăți care prin premiul obținut fac
cinste orașului nostru, aducând numele Sebiș și în topul firmelor cu rezultate
foarte bune din punct de vedere economic.
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Lansare de carte și expoziție de pictură, un eveniment cultural frumos organizat la Sebiș

În data de 08 noiembrie într-o
seară de toamnă la Restaurant Hotel Sebiș în cadrul unui eveniment
cultural caritabil, moderat de Andreea Drgomir, arta de a picta și cea
de a compune versuri ne-au făcut
să trăim într-un univers plin de culoare și sensibilitate.
Evenimentul a fost făcut în colaborare cu „fundația SanLife”, evenimentceni s-a prezentatprinmotoul “Suntem arta naturii și dăruim
prin artă”. Fundația „SanLife” are
un scop bine definit, de a informa elevii din județul Arad despre
prevenirea și combaterea bolilor
infecțioase și își dorește implementarea testării HIV în colaborare cu
Spitalul Clinic Laser System din
Arad. Președintele sucursalei din
Arad este domnul Camil Katona.
Doamna Rus Lenuța chiar dacă
de meserie este asistentă printr-un
talent clar și vizibil, ne-a încântat
privirea și sufletul cu un vernisaj de
tablouri, având o tematică florală.
Tabloul vedetă al serii a fost creat
în asentimenul cărții lansate în acea
seară, a fost o pictură plină de muze
înconjurate cu măiestrie de nuanțe
albastre, făcându-ne să credem că
toți cei prezenți am fost astre pe un
cer atins doar de pensula artistei.
Domnul primar Gheorghe Feieș
ne-a vorbit de importața culturii
în orașul Sebiș, bucurându-se că
există tineri care se implică în proiecte culturale ce aduc un prestigiu
orașului. A fost încântat că a luat
parte la un eveniment în care am
fost purtați pe brațele culorii pâna la
lansarea volumului de peozii Atingerea Speranței, autor Daniel Țole.
Tânărul poet Daniel Țole, cel
care a organizat acest eveniment, a

fost prezentat frumos, cu sensibile
idei și cuvinte poetice de doamna profesor Vekas Maria-Rodica,
președinta asociației pensionarilor
din Sebiș.
Pentru a putea să-l cunoștem Daniel Țole voi lăsa să ne vorbească
cuvintele lui spuse în cadrul evenimentului.
“Din prezentările făcute ați reușit
să-mi cunoașteți doar numele din
viața de zi cu zi pentru că în lumea
cuvântului sunt cunoscut sub numele de TDY-Trăiesc din iubire.
Dacă la început consideram acest
nume un mesaj de suflet, un mesaj
de pace, cu timpul el s-a transformat într-o lume simplă în care dragostea, pacea, fericirea și cuvântul îi
sunt cu adevărat natura vie.
Zâmbesc în această seară pentru
că pot să vă spun cu inima deschisă,
bine ați veinit în aceată lume. “Trăiesc din iubire”
Mi-am propus prin noua mea
carte în colaborare cu fundația SanLife să oferim ajutor elevilor, tinerilor din județul nostru.
Am ales să fiu voluntar in această
fundație din mai multe motive, dar
unul m-a făcut să nu stau deloc pe
gânduri pentru că simt că mulți tineri bolnavi cerșesc clipe timpului
într-o competiție a morții.
Trebuie să conștientizăm că sănătatea e o moștenire, ne naștem cu ea
și e atât de important să avem grijă
de ea pe parcursul vieții.
E greu să reușim cât timp nu suntem informați și aici își găsește locul, aici intervine fundația SanLife.
Compun pentru oameni care citindu-mi versurile devin cu adevărat povestea lumii Trăiesc din iubire, o lume în care toți suntem egali,
o lume condusă doar de bunătatea
inimilor noastre.
Împreună am dat un alt sens
vieții, probabil descoperind adevăratul sens al ei și ajutându-ne semenii am devenit o speranță vie. Astfel
în lumea noastră și-a găsit loc un
strălucitor astru numit “Atingerea
speranței”.
Despre noua mea carte de poezii
ATINGEREA SPERANTEI aș putea vorbi întreaga seară dar am să
pun accent pe mesajul ei, pe lumea
artei din care s-a desprins fiecare
vers și țesut în ea.
Coperta cărtii pur și simplu ne
vorbește, ne trasmite un mesaj pozitiv, mesaj pe care-l voi detalia putin.
Chiar dacă peste viața noastră
plouă, existența noastră e cuprinsă
într-o furtună, putem evada întrun univers senin prin simplul fapt
că iubim, zâmbim, dăruim, că suntem oameni.
Eu cred și vă spun că pe pământ

speranța unei vieți sănătoase prin
fundația SanLife, iau totul ca pe
o lecție de viată și pentru asta vă
mulțumesc și toate aplauzele sunt
petru dumneavoastră!”
Sponsori: Sc. Roprest – Sc.
Dromcons – Cofetăria Victor – Sonorizare: Dj Țuți și Vali
toți ne naștem oameni dar cea mai
grea încercare a vieții este să rămânem astfel, să rămânem oameni.
Poezia acestei cărți simt că nu este
scrisă ci este pictată prin cuvinte.
Spun asta pentru că le-am compus
privind tablouri, fotografii, privind
arta culorilor.
Iar fiecare vers este o șoaptă evadată din adancul meu, un adanc
în care troneaza și arde neîncetat
pacea și dragostea față de oameni,
învățând că lumina nu vine doar de
la soare,
Scriind am câștigat o gândire liberă, am trecut de la stadiul de victimă la stadiul de creator al frumosului și am descoperit ce înseamnă
să am răbdare în mine, nu în timp.
La realizarea acestui volum Atingerea speranței, la fel ca și la primul
volum Trăiesc din iubire am reușit
să colaborez cu tinere talente din
orașul nostru.

Autorul cărții a încheiat seara cu
o emoție frumoasă recitând două
poezii extrem de sensibile “Clipa
o muritoare și Mulțumesc” adăugând: “Cu emoții vă spun că inima mea acum pulsând vă aplaudă,
pentru că sunteti aici într-un număr atât de frumos, ajutând ca elevii claselor a 9-a să atingă speranța,
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Colaboratori: prof. Mihai Pogan
– Tehnoredactare
Maria Gabriela Neag – Fotografie
copertă
David Cismaș – Desene grafice
Loredana Iulia Moț, Andreea
Dragomir, Rodica Crainic, Alina
Vasica, Christine Pașcalău, Anca
Maria Moscovici – Cuvânt înainte
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Balul Bobocilor la Liceul din Sebiș
>>> pag. 1 Probele con- un premiu, MISS BOBOC 2014

cursului au fost gândite de organizatori de așa manieră încât
să testeze o serie de aptitudini
ale concurenților, de la cele de
cunoștințe generale, până la
cele de dans sau cântec.
Organizat de clasele a XI-a,
pe ediția din acest an a balului
a reușit din nou să umple sala
discotecii din Sebiș ,toată lumea prezentă venind special să
vadă cine câștigă concursul de
MISS BOBOC 2014.
La final, în urma modului cum
s-au prezentat în concurs, concurentele au primit fiecare câte
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fiind aleasă Patko Laura, iar
Mister Boboc a fost desemnat
Orlando Truța.
Nu ne rămâne decât să felicităm pe toți cei implicați în
organizare, pe toți cei care au
avut curajul să intre în concurs, dar mai ales pe MISS BOBOC pentru titlul obținut.
Balul bobocilor anului 2014
s-a încheiat, rămân doar amintirile unei seri frumoase petrecute la Sebiș, amintiri pe care
le punem și noi în paginile ziarului prin imaginile surprinse
la eveniment.
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Balul Pensionarilor, un eveniment frumos petrecut la Sebiș!

>>> pag. 1 Situată în miez Todica Ioan Ladislau. Le mul-

de toamnă , Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice , este
o zi specială petru noi toţi, locuitori ai orașului Sebiș, tineri și
vârstnici deopotrivă.
Devenită deja o frumoasă tradiţie-suntem deja la a 4-a ediţie
-sărbătorirea acestei zile se află
sub semnul atenţiei, respectului
și recunoștinţei de care se bucură pensionarii din Sebiș din
partea Primăriei, dovadă certă fiind și sponsorizarea de anul
acesta de către primărie a Balului Pensionarilor ,la care au participat 150 de pensionari și simpatizanţi ai filialei pensionarilor
.Mulţumim personal domnului
primar , dar și tuturor consilierilor care și-au adus aportul la
organizarea acestui eveniment.
Ca un omagiu adus acestei zile,
Ansamblul de cântece și dansuri populare „Druscelele „ din
Bârsa a prezentat un amplu program artistic, cuprinzând dansuri specifice zonei ca: Dans de
pe Valea Crișului,Mânânțelul,
Dans Local sau dansuri specifice
din Bihor, iar soliștii de muzică
populară Briana Brad, Mădălina Matcău, Bianca Ilea, Roberta Tomșa, Denis Mariș, Maria
Condea și Cristian Crișan neau încântat cu frumuseţea interpretării melodiilor populare
.Două talente de excepţie-Lucian Miclea și Flavius Ana -și-au
dovedit măestria în interpretarea melodiilor populare la saxofon.Acest ansamblu este susţinut și coordonat de doi oameni
care iubesc folclorul, primarul
comunei Bârsa, domnul Avram
Ciev și instructorul-coregraf, dl.
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ţumim din suflet tuturor participanţilor și le dorim succese în continuare, succese ce se
adaugă la cele 2 premii obţinute anul acesta , unul la concursul judeţean „La Izvoare”, unde
au luat locul II și altul la concursul naţional pe ţară „La Poalele
Bârsei”(ediţia I), unde au obţinut premiul I și premiul de autenticitate.
După discursul domnului primar, dr.ec. Gheorghe Feieș , și a
domnului deputat Eusebiu Pistru, care întotdeauna ne onorează cu prezenţa sa, au fost
sărbătoriţi pensionarii care au
împlinit frumoasa vârstă de 80
de ani și mai mult:Marcela Cociuban, Mură Feier, Zeni Toader
, Floare Braitiu și Maria Tol, decana de vârstă cu 91 de ani împliniţi anul acesta, dar și familiile
cu 50 de ani de căsnicie:Viorica
și Silviu Versigan. Maria și Nicolae Indreiu și Aurica și Virgil
Obarsan.
Pe lângă felicitările de sănătate, tinereţe fără bătrâneţe, viaţă lungă și liniștită alături de
cei dragi , precum și mult optimism, toată sala le-a cântat „La
mulţi ani” .A fost un moment cu
adevărat emoţionant.
Pensionarii au savurat meniul delicios, au cântat, au dansat
și s-au bucurat până la miezul
nopţii, antrenul fiind asigurat de
prietenul nostru Țuți, alias Ioan
Muscă.
LA MULŢI ANI, dragi pensionari!
VekasRodica-Maria, presedinte

Filiala
Pensionarilor Sebis
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Clubul Copiilor din Sebiș prezent
la Festivalul Dovleacului
An de an, Clubul Copiilor din
orașul nostru organizează o serie
de activități extracuriculare specifice, activități menite a dezvolta
creativitatea și aptitudinile elevilor înscriși în club.
Unul dintre aceste evenimente
este reprezentat și de participarea anuală a Clubului la Festivalul Dovleacului de la Ineu, fesival
care reprezintă practic un concurs
interjudețean de sculptat și picatat
dovleci, în același timp însă fiind
puse în scenă și o multitudine de
spectacole artistice, fiecare cu tematica proprie.
Delegația Clubului orașului nostru a câștigat la acest festival premii meritorii, elevii prezenți, sub

Grupul de Acțiune Locală
– GAL ”Valea Superioară a
Crișului Alb” - ARAD
APEL DE SELECTIE
Data publicării: 17.10.2014
Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: sesiunea
nr.4/2014
Grupul de Acţiune Locală GAL Valea Superioară a Crişului
Alb - ARAD anunţă sesiunea de
depunere a cererilor incepand
cu data de 20 octombrie până la
data de 18 noiembrie 2014 pentru
sub- măsurile: 411.112 - „Insta-

îndrumarea reprezentanților Clubului prezentînd la Ineu dovleci
care mai de care frumos sculptați
și pictați, după imaginația fiecărui
elev.
De asemenea, Sebișul a fost reprezentat și printr-o trupă de dans
modern, care a fost îndelung aplaudată pentru spectacolul de dans
original și pentru coregrafia bine
gândită.
Cu alte cuvinte, participarea
Clubului Copiilor din Sebiș la
Festivalul Dovleacului de la Ineu
a fost încununată cu succes, motiv
pentru care și dorim să felicităm
pe toți cai care ne-au reprezentat
orașul la acet festival- concurs
interjudețean.

larea tinerilor fermieri”, 411.121
-”Modernizarea
exploatatiilor
agricole”.
Fondurile disponibile pentru
Măsura 411.112 - „Instalarea tinerilor fermieri” sunt de 416.000
euro. Fondurile disponibile pentru Măsura 411.121 - „Modernizarea exploatatiilor agricole”
sunt de 6.537 euro.
Suma maximă nerambursabilă
(eligibilă) care poate ﬁ acordată
pentru ﬁnanţarea unui proiect din
cadrul Măsurii 411.112 este de
40.000 Euro şi suma minimă de
12.000 euro.

ÎN ATENȚIA CONTRIBUABILILOR RESTANȚIERI
LA PLATA TAXELOR ȘI IMPOZITELOR LOCALE!

În cazul în care aveți restanțe la plata taxelor și impozitelor locale,
vă rugăm să vă prezentați la Biroul Financiar – Contabil, Impozite și Taxe din cadrul primăriei Orașului Sebiș în vederea achitării
lor până la sfârșitul anului, deoarece în caz contrar vor fi aplicate
penalități și majorări la sumele pe care le aveți deja de plătit și vor fi
demarate procedurile de executare silită.
Aceasta este circulara legală pe care am primit-o
și suntem obligați să o punem în aplicare.
Primăria Orașului Sebiș

Suma maximă nerambursabilă
(eligibilă) care poate ﬁ acordată
pentru ﬁnanţarea unui proiect din
cadrul Măsurii 411.121 este de
6.537 Euro, iar suma minimă este
de 5.000 Euro.
Depunerea proiectelor pentru
sub-măsurile , 411.112, 411.121
se va face la sediul GAL „Valea
Superioară a Crişului Alb” din
comuna Bîrsa. localitatea Bîrsa,
nr.359.de luni pana vineri in intervalul orar 10:00 - 14:00.
Solicitantul de ﬁnanţare trebuie să îndeplinească cerinţele
de conformitate şi 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
ﬁşei măsurii din PNDR şi cu
Ghidului solicitantului în vigoare
la momentul lansării apelului de
selecţie, aferente măsurii respective se găsesc la sediul GAL şi/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.

Prognoza meteo pentru
week-end-ul alegerilor!
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