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Apare lunar, și se distribuie gratuit în Orașul Sebiș și localitățile Donceni, Prunișor și Sălăjeni

Primăvara înseamnă viaţă, speranţă, lumină și culoare.
Vă oferim cu respect, stimate doamne și domnișoare,
atât un mărţișor care să vă aducă numai împliniri, sănătate
și fericire alături de cei dragi , cât și un buchet
de trandafiri care să vă lumineze inimile
și să vă aducă bucurie și căldură în suflet.
Să aveți parte de o primăvară așa cum vă doriți!

O lună Martie
cât mai fericită!
Mărțișorul a poposit în Sebiș!

Primar, Viceprimar, Consiliul Local

8Martie la Sebiș

Cu ocazia zilei de 8 Martie, un eveniment special, dedicat
doamnele și domnișoarele din lor, eveniment ce a avut loc la
Sebiș au fost sărbătorite printr- pensiunea Onyx.

>>> pag. 2

Martie este „Luna Mărțișorului”,
a iubiri, a primăverii. Este luna în
care, după trecerea ierrnii, soarele
vine să aducă bucurie în suﬂetele
tuturor, bucurie exprimată și prin
gestul cald de a oferi un mărțișor,
ca un simbol al primăverii.
Putem spune că Sebișul a îmbrăcat la începutul acestei luni „Haina
Mărțișorului”. O „haină” frumoasă
și plină de semniﬁcații,o „haină” a
primăverii!
Și elevii școlii au avut în această perioadă o serie de activități
dedicate vestitorului primăve-

rii- Mărțișorul-, exemple ﬁind
activitățile elevilor, care, îndrumați
de doamnele profesoare au conceput și confecționat o mulțime
de mărțișoare artizanale în cadrul
unor acțiuni dedicate acestei perioade de început de primăvară.
Iar ca tabloul atmosferei de
mărțișor să ﬁe complet, centrul civic din Sebiș s-a umplut cu standuri care mai de care mai pline de
multicolorele mărțișoare, astfel încât putem spune fără drept de tăgadă că Mărțișorul a poposit efectiv
și în orașul nostru!

Arena alb-albastră a renăscut

Sâmbătă 7 martie, pe o vreme
frumoasă de primăvară, Național
Sebiș a reînceput lupta pentru
promovare. Primul meci oﬁcial
din acest retur! Meci care a readus în Sebiș emoțiile, dar și bucuria de a păși din nou pe arena
alb-albastră, care redevine punctul central al zilelor de sfârșit de
săptămână.
>>> pag. 3
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8 Martie la Sebiș
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în
seara zilei de 8 Martie, evenimentul dedicat doamnelor și
domnișoarelor din Sebiș poate fi descris ca o serată unde
toată lumea a putut socializa,
simțindu-se bine cu familia și
prietenii. Seara a fost una deosebită, primarul Feieș, împreu-
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nă cu deputatul Eusebiu Pistru
oferind flori tuturor doamnelor
și domnișoarelor prezente, ca
un gest de cinstire a acestora.
Așadar, putem afirma că și în
acest an femeile din Sebiș au
avut organizată o seară specială
dedicată lor, o seară a bucuriei
și aprecierii față de acestea.

Știați că ...
Despre 8 Martie!

• Istoria Zilei Internationale a Femeii incepe inca din 1910, iar prima recunoastere
internationala vine la Copenhaga, din
partea Internationalei Socialiste
• Prima Zi Internationala a Femeii s-a tinut
la 19 mai 1911 in Germania, Austria, Danemarca si in alte cateva tari europene.
Data a fost aleasa de femeile germane
pentru ca, la aceeasi data in 1848, regele
Prusiei a trebuit sa faca fata unei revolte
armate si a promis ca va face o serie de
reforme, inclusiv introducerea votului
pentru femei.
• 1975 a fost si anul proclamat de catre
ONU, ca Anul International al Femeilor;
perioada 1976 - 1985 a fost declarata ca
Deceniu ONU pentru conditia femeii
• In 1977 Adunarea Generala a ONU a
proclamat, printr-o rezolutie, ziua de 8
Martie ca Ziua Natiunilor Unite pentru
Drepturile Femeilor si Pace Internationala.
• In anumite tari, cum e si cazul Romaniei, ziua de 8 Martie este sarbatorita si ca
Ziua Mamei, motiv pentru copii de a darui mamelor si bunicilor mici cadouri.
SEBIȘ EXPRES
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Arena alb-albastră a renăscut
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au
fost luate cu asalt de suporterii
echipei noastre, care au venit din
nou în număr mare să ﬁe aproape
de echipă, să-i susțină pe băieți la
această primă partidă a returului.
Meciul a fost destul de încrâncenat, echipa din Filiaș luptând
pentru ﬁecare minge, ceea ce
ne-a și pus probleme în joc, ai
noștri nereușind să obțină decât
un egal. Rezultat care nu ne convine, mai ales că echipa noastră
a beneﬁciat și de o lovitură de
pedeapsă, ratată. În ciuda acestui
rezultat Național Sebiș rămâne
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în continuare lider de clasament,
ceea ce ne și dorim să vedem
până la ﬁnalul campionatului,
țelul dorit ﬁind promovarea.
Vă lăsăm în compania imaginilor de la partidă, imagini care
redau cel mai bine atmosfera deosebită creată de public pe arena
orașului. Au fost prezenți în tribună inclusiv antrenorul și conducerea echipei UTA, care au
venit să ne spioneze jocul, știut
ﬁind faptul că ar face orice să ne
încurce. Le transmitem însă că
Național Sebiș este liderul și așa
va rămâne până la ﬁnal!

Clasament Liga a III-a, Seria 4
Naţional Sebiş
Becicherecu Mic
UTA Bătrâna Doamnă
Millenium Giarmata
Pandurii II Târgu Jiu
Vulturii Lugoj
ACSO Filiaşi
FC Hunedoara
CS Ineu
CS Minerul Motru
Ştiinţa Turceni
Minerul Mehedinţi
ACS Viitorul Craiova

Gânduri bune de Mărțișor!
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Ca în ﬁecare an, venirea
primăverii renaşte în suﬂetele noastre, stârnind bucuria
pe care vrem şi trebuie să o
împărtăşim şi celor din jurul
nostru.
Astfel, noi,membrii Comitetului ECO-ŞCOALĂ
(membru de onoare - prof.
Lazăr Olivia, coordonatori
prof. Oancea-Ferestean Monica, prof. Oarcea Viorica,
dir. Costea Angela, dir. adj.
Gudiu Geta, dir. adj. Mariş
Ramona) ne-am gândit să
marcăm „întâiul de martie”
prin organizarea unei activi-
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tăţi practice (confecţionarea
de felicitări şi mărţişoare din
materiale reciclabile)
Elevii impicati (elevi din
ciclul primar, gimnazial şi
liceal) alături de profesorii
îndrumători au manifestat
o mare deschidere, ca întotdeauna de altfel, muncind
cu minuţiozitate şi rigoare la
realizarea acestor „bijuteri”,
porţi deschise înspre primavera.
A fost de asemenea organizată şi o expoziţie cu vânzare.
Veniturile obţinute din
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aceste vânzări se vor converti
în cadouri care vor ﬁ oferite
copiilor de la orfelinatele din
oraş.
În acest demers trebuie
menţionat faptul că am beneﬁciat de sprijinul şi de implicarea doamnei prof. Bejan
Liana, coordinator SNAC
(Strategia Naţională de acţiune comunitară) din cadrul
Liceului Teoretic Sebiş, dar
şi a altor profesori – membri
SNAC şi mai ales de sprijinul
şi dăruirea elevilor voluntari.
Prof. OanceaFerestean Monica
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Echipele de juniori, certitudinea continuării „sportului rege ” în Sebiș!

Juniori A (Grupa 1996–2000) – Antrenor: Lazea Andrei
Lotul echipei: Bacoș, Ancuța, Leacu, Pagu, Stoica, Kozak, Mocan, Oprușa, Truță, Herbi, Lup, Coroi, Mihăiță, Bâlc, Păiușan, Vanc, Stremciuc,
Ștețco, Șuiucan, Copian, Bigan, Ienciu. Antrenor: Lazea Andrei
Sebișul reprezintă unul dintre reperele fotbalistice de bază
atât la nivelul județului Arad, cât și la nivel național, echipa
Național Sebiș fiind astăzi un nume cunoscut în întreaga
țară, un nume respectat și apreciat. Cu o istorie incontestabilă în spate, clubul orașului nostru este însă și o pepinieră
de viitori jucători, acest lucru fiind posibil prin existența unui
centru de copii și juniori de excepție, un centru care dispune
de condiții de pregătire de cel mai înalt nivel. Construirea

Antrenor: Lazea Andrei
Sunt antrenorul acestei echipe de la
înființare, și anume august 2014.
Având în vedere că suntem o echipă tânără, formată de curând și fără
foarte multă pregătire, consider că
jucătorii mei se comportă foarte
bine în teren. Se poate citi pasiunea
pentru fotbal și dorința de afirmare
a fiecărui copil, ceea ce este un lucru de lăudat.. Am avut o perioadă
mai dificilă până am reușit să cream
o echipă competitivă,dar acum cred
că suntem pe drumul cel bun, copiii
se înțeleg bine între ei și s-au format și relații de joc.. Este important
faptul că echipa dispune de toate
materialele și mijloacele de care are

Herbei Vlad

bazei sportive moderne a orașului a reprezentat, fără doar
și poate, punctul central de plecare și sprijin pentru crearea
și dezvoltarea echipelor de juniori, echipe datorită cărora
putem avea certitudinea că „ sportul rege” va avea viitor în
Sebiș,iar echipa Național Sebiș va avea jucători care să poarte cu cinste culorile alb albastre.
Atfel, pentru a sublinia importanța de netăgătuit a acestor
grupe de juniori, am decis ca în acest număr al publicației

nevoie pentru a se putea pregăti în
cele mai bune condiții. Fac referile
la masă, echipamente, mingi, nutrimente și așa mai departe. Cu o bază
materială pusă la punct, care dispune
de condiții moderne cum în județul
Arad nu mai există, nu ne rămâne
decât să ne pregătim din ce în ce mai
bine și să obținem rezultate tot mai
bune. Mulțumesc conducerii Național
Sebiș și domnului primar Feieș pentru toată atenția acordată, pentru
implicarea în promovarea sportului
în rândul tinerilor, fiindcă doar astfel
se poate vorbi de continuitatea echipeimar.Avem în momentul de față un
adevărat centru de copiii și juniori, o
pepinieră pentru echipa mare!. În final doresc să-i mulțumesc domnului
Sabău Flavius, care a răspuns afirmativ de fiecare dată când am apelat la
ajutorul dânsului, și îi invit pe copiii
care doresc să joace fotbal, să vină în
număr cât mai mare la antrenamente. Porțile noastre sunt deschise pentru orice copil care dorește să vină în
cadrul acestei echipe.

Am 18 ani, sunt din Prunișor și
joc fotbal de 4 ani. Fac naveta pentru fiecare antrenament dar merită
pentru că la Sebiș mi-a plăcut cel
mai mult, condițiile care ni se oferă
sunt cele mai bune și activez întrun cadru organizat. Îmi doresc ca
într-un viitor apropiat să ajung la
echipa de seniori.

Mihăiță Constantin

locale să ne îndreptăm atenția asupra lor, pentru a-i prezenta pe cei care în viitor vor face parte din echipa de bază
a orașului. Avem trei grupe de juniori la Sebiș, fiecare cu
antrenori proprii, ceea ce face ca prezentarea nostră să cuprindă toate aceste grupe.
De asemenea, am dorit să aflăm și părerile antrenorilor
,precum și a câtorva juniori, atât despre condițiile de pregătire, cât și despre gândurile lor de viitor.
Am 17 ani, sunt din Buteni și am ales să joc
fotbal pentru că este cel mai frumos sport.
Am decis să vin la Sebiș pentru că aici găsesc cele mai bune condiții din județ și este
foarte aproape de casă. Aici am primit toată
susținerea de care aveam nevoie și consider
că m-am integrat în acest colectiv.

Am 17 ani, sunt din Sebiș și joc fotbal
de aproximativ 10 ani. În trecut am jucat
și pentru Moneasa. Condițiile de aici sunt
foarte bune iar echipa nu duce lipsă de
nimic. Nu m-am gândit încă la viitor din
punct de vedere fotbalistic dar îmi doresc
să continui să joc.

Vanc Denis

Am 17 ani și sunt din Sebiș. Antrenamentele sunt foarte bine pregătite de către domnul
antrenor și urmăresc îndeaproape dezvoltarea noastră fizică. Ne antrenăm de 2 ori pe
săptămână. Pentru viitor îmi doresc să jucăm cât mai bine și să obținem rezultatele pe
care ni le dorim.

Am 15 ani, sunt din Nădălbești și joc fotbal de 6 ani. Îmi place foarte mult acest
sport și cred că trebuie să muncesc mult
pentru a mă menține și pentru a-mi depăși
limitele. În viitor îmi doresc să ajung la
echipa mare a Sebișului sau cel puțin în cadrul ligii a II-a.

Bâlc Raul
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Coroi Cosmin

Lup Vali

Am 15 ani și sunt din Berindia. Îmi place
fotbalul și am ales să vin la Sebiș datorită
condițiilor și pentru că este aproape de casă.
Echipa are la dispoziție tot necesarul pentru
o pregătire bună. Îmi doresc să activez în
echipa mare.

SEBIȘ EXPRES
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Echipele de juniori, certitudinea continuării „sportului rege ” în Sebiș!

Juniori D (Grupa 2002-2003) – Antrenor: Merșca Cosmin
Lotul echipei: Toader Antonio, Igaș Sebastian, Moisi Mario, Oprea Fabian, Gavra Cristian, Gaber Robert, Verșigan Alexandru, Mateș Alexandru, Negru Răzvan, Aramă Alexandru, Hălmăgean Florin, Vați Samuel, Csoncsik Norbert, Tamaș Paul, Boca Florian, Budea Cătălin,
Crișan Beniamin, Groza Marius. Antrenor: Merșca Cosmin.

Antrenor: Merșca Cosmin
Antrenez echipa de juniori
D a ACS Național Sebiș din
luna august a anului trecut.
Copiii se comportă foarte
bine la antrenamente, sunt
dispuși la efort fizic ș nu existăi divergențe între aceștia.
Problema care se ridică la
nivel de pregătire ține doar
de faptul că jucătorii trebuie să meargă și la școală, iar
antrenamentele se pot organiza doar după sfârșitul
orelor de curs. În aceste
condiții, sunt copii care preferă să meargă acasă sau să
se dedice altor activități în
detrimentul antrenamentelor. Încercăm totuși să fim
cât se poate de flexibili, astfel încât toți copiii să poată
ajunge la antrenamente,
pentru a avea o deschisere
spre acest sport reprezentativ și iubit de toată lumea..
Chiar dacă este o echipă
de juniori, trebuie precizat
faptul că nevoile unei echipe de juniori nu diferă cu
nimic față de cele ale unei
echipe de seniori, iar antrenamentele implică acelașii
joc colectiv,în care jucătorii
trebuie să caute mereu victoria. De aceea consider că
participarea elevilor la an-

trenamente și implicarea lor
în jocul de fotbal constitue
un avantaj real în evoluția viitoare a lor atât din punct de
vedere sportiv cât și pe planul personalității fiecăruia.
Practic,învață să conlucreze
în echipă, să comunice mult
mai ușor, dispar inhibițiile,
fiecare este mult mai sociabil. Toate aceste lucruri
sunt importante pentru
evoluția viitoare a fiecărui
copil și de aceea recomand
părinților să-și trimită copiii să practice acest sport,
mai ales că avem și o bază
sportivă
modernă,pusă
la punct, unde există toate condițiile de pregătire.
Chiar doresc pe această cale
să mulțumesc domnului
primar Gheorghe Feieș și
tuturor celor care ne susțin,
pentru tot ce au realizat la
Sebiș și fără ajutorul cărora nu am putea vorbi acum
de existența acestui centru
de copiii și juniori. Clubul
sportiv Național Sebiș, atât
seniori cât și juniori, are o
bază materială dotată corespunzător iar jucătorii nu
duc lipsa nici unui element
care face parte din buna lor
pregătire.
Cât privește planurile pentru viitor, eu și echipa mea
ne dorim să obținem cât
mai multe rezultate bune,
să ne demonstrăm nouă și
conducerii că eforturile nu
sunt și nu vor fi în zadar și
că prin muncă și ambiție se
poate obține și rezultate pozitive, performanță.

Crișan Beniamin

Am 13 ani, sunt din Sebiș, joc fotbal de 2
ani și am decis să fac acest sport pentru a
dezvolta pasiunea pentru fotbal. Antrenamentele sunt dificile dar ne ajută să ne pregătim cât mai bine. Jucătorul meu preferat
este Iker Casillas și mi-aș dori ca într-o zi să
ajung la Real Madrid

Am 12 ani, sunt din Sebiș și joc fotbal
de 4 ani. Antrenamentele sunt ușoare iar
domnul antrenor se comportă foarte bine
cu noi. Uneori este sever, știm că este bine
pentru pregătirea noastră. Jucătorul meu
preferat este Cristiano Ronaldo.

Budea Cătălin

Am 13 ani, sunt din Sebiș și joc fotbal de
4 ani. Mă înteleg bine cu colegii mei și cred
că suntem un grup unit. Ne antrenăm de 2
ori pe săptămână și nu este dificil. Nu m-am
gândit încă la viitorul meu fotbalistic. Consider că mai am multe de învățat.

Am 12 ani, sunt din Donceni și joc fotbal
de 3 ani. Mi-a plăcut fotbalul de când eram
mic și am decis să fac asta într-un cadru
organizat. Mă înțeleg bine cu colegii mei și
cred că m-am integrat bine în acest grup.
Echipa mea preferată este Bayern Munchen.

Boca Florian

CMYK

Negru Răzvan

Am 12 ani și sunt din Bârsa. Am ales să vin
la Sebiș pentru că aici am găsit cele mai bune
condiții de pregătire și este aproape de casă.
Echipa mea favorită este Real Madrid iar jucătorul preferat este Cristiano Ronaldo. Îmi
place echipa mare Național Sebiș și îmi doresc ca în viitor să fac și eu parte din echipă.

Am 12 ani, sunt din Sebiș și joc fotbal de
3 ani. Am ales să joc fotbal pentru că mi-a
plăcut mai mult decât toate celelalte sporturi. Mă înțeleg bine cu colegii mei și domnul antrenor are grijă ca antrenamentele
să fie cât mai plăcute pentru noi. Jucătorul
meu preferat este Andrea Pirlo.

SEBIȘ EXPRES

Tamaș Paul

Csoncsik Norbert

În atenția fermierilor
ACTE NECESARE IN VEDEREA OBŢINERII SCHEMELOR DE
PLĂŢI CARE SE APLICĂ ÎN AGRICULTURĂ ÎN CAMPANIA 2015
- original şi copie de pe cartea de identitate/buletinul de identitate/paşaport/
certiﬁcatul de înregistrare la oﬁciul registrului comerţului/certiﬁcatului de înregistrare ﬁscală, după caz, precum şi copie de pe datele de identiﬁcare ale reprezentantului, respectiv carte de identitate/buletin de identitate/paşaport;
-procura notarială în cazul mandatarii altei persoane în vederea depunerii cererii de sprijin şi C.l./B.l. copie şi original al mandatarului;
-acte doveditoare privind dreptul de proprietate al celui care solicită sprijin,
respective: -C.F. (actualizat); -titlu de proprietate;
-contracte dc vânzare-cumpărare autentiﬁcate (notariale);
-sentinţe judecătoreşti deﬁnitive şi irevocabile (copii şi original); -în cazul în
care nu se deţine acte de proprietate se vor depune documente justiﬁcative ale
dreptului de utilizare/folosinţă precum;
-contract de arendă ănsoţit de tabel centralizator al contactelor de arendă vizat
de primărie;
-contracte de închiriere, vizate cu dată certă ;
-contract de comodat, vizate cu dată certă;
-contract de concesiune, vizate cu dată certă;
-contract de asociere, vizate cu dată certă;
-contract în participaţiune, vizate cu dată certă,
-adeverinţă de la registrul agricol în conformitate cu legislaţia în vigoare privind
gestionarea registrelor agricole (să conţină parcelele, categoria de folosinţă blocurile
ﬁzice precum ţi înscrierea corectă a dreptului de utilizare în proprietate sau primită
etc.) ATENŢIE: adeverinţele incomplete nu sunt acceptate, -dovada cont bancar activ
pentru cei care depun pentru prima dată sau şi-au schimbat contul bancar.
PENTRU CEI CARE SOLICITĂ AJUTOARE NAŢIONALE
TRANZITORII ÎN SECTORUL ZOOTEHNIC A.N.T.Z.
- original şi copie de pe cartea de identitate/buletinul de identitate/paşaport/
certiﬁcatul de înregistrare la oﬁciul registrului comerţului/certiﬁcatului de înregistrare ﬁscală, după caz, precum şi copie de pe datele de identiﬁcare ale reprezentantului, respectiv carte dc identitate/buletin de identitate/paşaport;
- adeverinţă emisă, de către medicul veterinar cu competenţe în acest sens,
care atestă că toate bovinele, ovinele şi caprinele din exploataţie sunt cuprinse
în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor
la animale, a celor transmisibile, de la animale la om, protecţia animalelor şi
protecţia mediului, de identiﬁcare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor
şi caprinelor, iar acţiunile prevăzute sunt efectuate la zi, cu excepţia cazurilor în
care la data eliberării adeverinţei nu există bovine/ovine/caprine în exploataţie;
- copia de pe paşaportul ﬁecărui animal pentru care se solicită ANTZ/copie de
pe documentele care atestă ieşirile din efectiv, după caz, pentru schema prevăzută
la art. 57 lit. b), în cazul exploataţiilor nou înﬁinţate, prevăzute la art.60 alin.(4)
şi/sau pentru care nu s-a solicitat/beneﬁciat de primă în anii 2013 şi 2014;
- copia de pe dovada de înregistrare a beneﬁciarilor în sistemul de administrare
a cotelor de lapte în anul de cotă 2014- 2015 pentru fermierii care au solicitat
AMTZ pentru schema prevăzută la art. 57 lit. a), precum şi a cantităţilor de lapte
livrate şi/sau vândute direct, în cazul fermierilor nou-înregistraţi în sistemul de
administrare a cotelor de lapte prevăzuţi la art.59 alin.(2) sau care nu au depus
cereri în anii 2013 şi 2014;
- pentru vaca din rase de carne şi pentru taurul din rase de carne, copia certiﬁcatului de origine;
- pentru vaca metisă cu rasă de carne, copia buletinului de însămânţări artiﬁciale al mamei sau a adeverinţei de montă naturală autorizată a mamei, pentru
gestaţia din care provine vaca metisă, în care să se menţioneze codul tatălui, care
trebuie să ﬁe din rasă de carne;
- pentru tineretul din rase de carne şi/sau metişi cu rase de carne, copia unuia dintre următoarele documente: certiﬁcate de origine al tineretului care să ateste rasa de
carne a acestuia sau bulletin de însămânţări artiﬁciale/adeverinţa de montă natural
pe care să se menţioneze codul tatălui, care trebuie să ﬁe din rasă de carne.
- copie de pe paşaportul ﬁecărei vaci de lapte pentru care se solicită sprijin
voluntar cuplat;
- adeverinţa eliberată de asociaţia/agenţia acreditată pentru înﬁinţarea şi
menţinerea Registrului genealogic al rasei, prin care se conﬁrmă înscrierea
vacilor de lapte, pentru care se solicită asprijin voluntar cuplat, în Registrul
genealogic al rasei.
-dosar cu şină;
Nota; întrucât față de actele solicitate, pot apărea modiﬁcări în raport
de cele prezentate mai sus, completărille se vor solicita ulterior, cu ocazia
depunerii cererii de sprijin.
SEBIȘ EXPRES

SEBIȘ EXPRES

pag. 6

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 de urgența la Biroul Financiar – Contabil, Impozite și Taxe din cadrul primăriei Sebiș
în vederea achitării lor, 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,fiind obligați
să punem în practică aceste proceduri conform cerințelor
legislației existente la nivel național.
Vă mulțumim!
Primăria Orașului Sebiș

În atenția cetățenilor!
Dorim să mulțumim tuturor cetățenilor care au
înțeles că plata taxelor și impozitelor locale reprezintă o
obligativitate stabilită prin
legislație națională. Știm
că este dificil pentru multă
lume să reușească a-și plăti
la zi obligațiile fiscale locale, dar dacă nu fac acest

lucru, asupra sumelor datorate se cumulează dobânzi și
penalități de întârziere, toate
acestea nefiind stabilite de
noi, ci prin cadrul legislativ național. Noi doar suntem obligați să punem în
practică prevederile legislative naționale.
Primăria Sebiș

Mare atenție!
Recomandăm cetățenilor să-și plătească taxele și impozitele locale până în data de 31
martie. Dacă vor face aceste plăți până la data
menționată mai sus vor beneﬁcia de o reducere cu până la 10% a valorilor impozitelor
pe clădiri și terenuri a aferente anului 2015.

Sebiș – ﬁle de istorie

!

Spicuiri din monograﬁa satului Prunișor
scrisă de prof. Vasile Brăiloiu
STILUL CASELOR această grindă și pe „cusuraie” se așezau grinzelele. Peste
DE LOCUIT
grinzele se făcea tavanul de

Casele vechi erau așezate de-a
lungul grădinii, cu un capăt spre
uliţă și cu faţa spre curte. Numai
casa lui Hâda Nicolae avea două
camere la drum, iar casa de la
numărul 44 cuprindea toată lăţimea grădinii, având și poarta
de intrare sub același acoperiș.
Aici era birtul, prăvălia sătească
și locuinţă.
Casele erau construite din
lemne lungi, necioplite și încheiate în crestături. Tălpile
erau așezate pe butuci, care
ţineau loc de fundament și
soclu. In faţă aveau un târnaţ
larg de 80-100 cm, neînchis.
Numai spre uliţă era închis
și lăsat loc pentru o fereastră.
Clădirea avea două încăperi:
tinda si soba. Din târnaţ se
intra în tindă și de acolo în
sobă. Deasupra pereţilor construiţi din „groși” de stejar,
era o grindă groasă ce străbătea încăperile pe la mijloc. Pe

scânduri de brad ori de gorun. Podul se lipea cu pământ
galben. Se montau coamele
pentru acoperiș; pentru învelitoare de paie, acoperișul era
în patru ape si foarte ţuguiat.
Pentru învelitoare cu șindrilă
sau, mai târziu, de ţiglă, era în
două ape, iar uneori și două
capete scurte numite cioancă.
Cusurăul din faţă se sprijinea
pe 4-6 bucăţi de lemn cioplit,
numite săgeţi. Peretele până la
cioancă se numea târșitură.
În tindă era vatra focului (cămiţa) lungă de cca. 1,50 m , lată
de 0,80 și înaltă de 20–30 cm.
Deasupra cămiței, la înălțimea
de 1,5 m se deschidea coșul,
care se ridica până deasupra
acoperișului. Era construit din
pari pe care se împleteau nuiele. Apoi se lipea cu pământ. La
bază avea lărgimea cât lățimea
cămiței, iar deasupra acoperișului de 40-50 cm. >>> pag. 7
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>>> pag. 6 Acest coș se nu- înlocuite cu bucăţi de lemn coji- un horn, altele aveau două hormea „băbură”. Se construia asemenea mai ales la casele acoperite
cu paie.
Mâncarea se pregătea pe cămiţă,
în oale de pământ, iar prăjala se
făcea tigaie de fonta cu coadă.
În camera de locuit (sobă) era
construit un cuptor rotund din
cărămizi ori văiuguri. Avea diametrul de cca un metru și înălţimea de 80-120 cm. Cuptorul
se construise pe o vatră înaltă de
30-40 cm, ce depășea marginea
cuptorului cu 25-30 cm. Aceasta
se numea vătruţă. Pe ea ședeau
copiii, sau gospodina când torcea,
în zilele de iarnă. Gura cuptorului
era în perete către tindă. Pe acolo
se făcea focul si se introducea mălaiul, pâinea ori plăcintele la copt.
Grâul se măcina la moară de apă
si nu se cernea făină.
Soba avea două ferestre alăturate
în partea-dinspre uliţă si una spre
târnaț. Ferestrele aveau mărimea
de cca 60/50 cm fiecare.
Și în interior, ca și pe dinafară, casele erau lipite cu pământ
amestecat cu pleavă mare, apoi
„văcălite” cu un strat mai subţire
de pământ, amestecat cu pleavă
măruntă. După aceea se spoiau
cu lapte de var. Pământul galben
se amesteca cu paie fiind călcat cu
picioarele.
Pardoseala era din pământ și văcălită cu „muruială” în care se puneau si balegi să nu crape. Înainte
de a se usca, se presăra nisip fin.
Mai târziu, unii locuitori au adus
pietre mari de pe vale, cu care au
înlocuit butucii de sub tălpi, construind astfel un fundament si un
soclu mai trainic. Pietrele le clădeau și le lipeau tot cu pământ.
Casele se construiau tot din lemn,
dar după altă tehnică. În locul încheieturilor în crestătură, s-au introdus „soșii”. Aceștia erau bucăţi
de lemn de stejar, lungi de 180200 cm, și groși de 20x20, ciopliţi.
Li se făceau „limbi” cu care fixau
în tălpi și cusuraie, iar în două fețe
erau făcute „vișulituri” (șanţuri)
cu sărhocul. După ce se încheiau
tălpile, se fixau șoșii la colțuri, 1a
uși și la ferestre. Apoi se puneau
cusuraiele. La colţuri, șoșii se fixau cu „penți”. Se făcea acoperișul
si numai după aceea se umpleau
pereţii între șoși cu bucăţi de
lemn cojite. Pereţii se umpleau și
cu văiuguri sau cu cărămizi.
S-a renunţat la grinda de susţinere sub grinzele. Pe această
grindă păstrau bătrânii „răbojul”
și alte obiecte.
Scândurile de la tavan au fost
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te, fixate între grinzele și lipite cu
pământ.
Ferestrele s-au făcut mai mari.
Băbura a fost înlocuită cu horn
de văiuguri sau de cărămizi. Învelitoarea s-a făcut cu ţigle s-a păstrat sistemul de acoperiș în două
ape, cu cioancă.
Cuptorul de copt a fost scos afară și construit într-o colnă amenajată să servească și ca bucătărie
de vară. În tindă s-a construit un
„șpoiert” cu plită si dubă pentru
copt plăcinte. Cămiţa a dispărut.
În sobă a fost așezat un cuptor de
fontă pentru încălzire și în timpul ierni. Casele mai noi au fost
așezate pe lăţimea grădinii, cu 2-3
camere spre uliţă și poarta de intrare în curte, sub același acoperiș. Poarta se căptușește cu tablă
albă. În poartă ferestre înguste
cu sticlă colorată. Construcţiile
se fac din cărămizi, iar fundaţia
si soclul din beton. Casele noi au
încăperi pentru dormit, cameră
de zi, bucătărie, cămară de alimente, baie. Prin anul 1978, unii
locuitori au construit case după
model de la oraș (Hada Nicolae,
Sabău Terente, Cofan Vasile-Baia, Cofan Terente). În 1983, Filip
Gheorghe a construit prima casă
cu etaj, după căminul cultural.
Grajdul pentru animale este
construit în partea de către grădină. Este făcut din lemn. Acoperișul în două ape, cu ţigle. Unii
construiesc și cocinile într-un
capăt al grajdului, despărțite de
acesta prin colnă. În aceasta se
adăpostește carul cu fân,cu paie
ori cereale, când vine ploaia pe
neașteptate. Fântână în curte se
găsește aproape la fiecare casă.

nuri sau băbură. După numărul și
felul hornurilor, putem să ne facem o idee despre mărimea caselor, numărul încăperilor ce aveau
și...felul acoperișului.
Situaţia se prezenta astfel:
-case cu un horn- 145
-case cu două hornuri- 3
-case cu două hornuri și jumătate- 2
-case cu un horn și jumătate- 7
-case cu un hom și două jumătăţi- 1
-case cu două jumătăţi de horn- 1
-case cu un hora și băbură- 1
-case cu o jumătate de horn și o
băbură- 3
-case cu o băbură- 14
TOTAL- 178
Din această situaţie reiese că în
1925 erau în Prunișor -19 case
acoperite cu paie, dintre care
două au fost până în 1956.
Mobilierul
În timpurile vechi, mobilierul
era simplu, ca și casa. Și pretenţiile gospodarului erau simple.
în tindă era o laviţă cu spătar
și o masă ori un dulăpior, toate
lucrate de gospodar, din scânduri cioplite cu barda. Sub masă
era o poliţă pe care punea gospodina vasele de bucătărie. în
sobă, masa, scaunele, paturile
și laviţele erau confecţionate
din scânduri cioplite de gospodar din bușteni de fag. în paturi
erau puse paie ori „șușorci” peste care se așterneau „lipideie” de
cânepă. Pentru învelit foloseau
lipideie de canuri sau „procovite” făcute din cânepă urzită în
care se băteau „șirinci” obţinute
din cămăși, rochii sau alte vechituri.
Seara luminau casa cu „sterțul”.
Acesta era alcătuit dintr-o olcuţă
de pământ, ori dintr-un „hârb”
în care se punea unsoare topită.
Deasupra se pune un capac tot
din pământ care are un orificiu
prin care trecea „feștila”. Aceasta era o bucată îngustă de pânză. Se introducea cu un capăt în
Pentru curăţirea hornurilor la unsoare, iar la celălalt i se dădea
case, se plătește o taxă. Pentru foc. Ardea cu flacără, dar scotea
hornul de la bucătărie se plătește si fum.
taxă întreagă, socotind că se face Focul se aprindea cu „amnarul”.
foc tot anul. Pentru hornurile de Fiecare „duhănaș” avea un „jeșla camerele în care se face foc nu- cău” în care păstra tutunul, pipa
mai iarna, se plătește taxa pe ju- și amnarul. Mai avea și o piatră
mătate, fiind socotite jumătăţi de albă ori o bucată de cremene, cât
horn. Pentru băbură se plătea un și o bucată de iască uscată. Amsfert de horn.
narul era o bucată de oţel lucraCercetând registrul „Rolul taxe- tă anume de fierar, ori o simplă
lor comunale pe anul 1925”, am pilă. Ca să aprindă pipa, rupea o
constatat că atunci erau numai în bucăţică foarte mică de iască o
Prunișor 173 case. Unele aveau punea pe cremene și le ţinea cu

trei degete. Dădea cu amnarul pe
cremene ca să sară scântei. Câte
o scânteie lovea iasca pe care o
aprindea. Cu iasca aprinsă, putea să „aţâţe” focul, ori o punea
în pipă si aprindea tutunul.
Mai târziu, când s-a desfiinţat
cămiţa și băbura, în tindă a fost
instalat și un pat, lângă care era
laviţa cu spătar, o masă lângă
fereastră și un „șpor” pe care se
pregătea mâncarea.
În camera de dormit, sobă, era
o masă lângă fereastră, două paturi, așezate pe lângă pereţi, câte
o laviţă cu spătar lângă fiecare
pat. Acum mobilierul este făcut
din scândură de brad și lucrat
de tâmplar. În paturi sunt saltele
sau strujace țesute din cânepă.
Sunt umplute cu paie de ovăz
sau cu pănuși de porumb. Peste
saltea se întindea un lipideu de
cânepă. Deasupra se întindea un
lipideu ţesut cu modele. Pe pat
se puneau câte 6-8 perini umplute cu fulgi de gâscă și îmbrăcate cu feţe albe sau colorate. La
un capăt, feţele de perină erau
cusute cu modele ori se punea
dantelă lată (cipcă) lucrată de
gospodină. Sub model se punea
un material roșu ori albastru, iar
pe margini se montau volănașe
albe.
Deasupra patului, de grindă,
era prinsă o „rudă” de care se
atârnau rochiile, șubele și alte
haine de sărbătoare. Nu erau dulapuri.
În această cameră, vatra a fost
înlocuită cu pardoseală de scânduri. Deasupra se puneau procoviţe ţesute din canuri vopsite
ori din șirinci.
În camere se lumina cu lămpi
de petrol. Unii aveau lămpi atârnate de grindă ca un candelabru.
În ultimul timp se mobilează
casa cu mobilă ca la oraș: dormitoare, camere combinate, recamieuri, canapele.
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Echipele de juniori, certitudinea continuării „sportului rege ” în Sebiș!
Juniori E (Grupa 2004–2006) –
Antrenor: prof. Zorlențan Mihai

Lotul echipei: Oțiș Bogdan, Mircea Narcis, Dance Darius, Pirtea Lucas, Chira Emilia, Budea Vlad, Lupuț Robert, Mâneran Andrei, Iuga Laurențiu, Brola Ștefan, Pavel
Cristian, Mateș Alexandru, Clipotă Vlad, Cornea Marc, Stepan Andrei, Coșa Mario, Hopîrda Cosmin, Bortiș Mario, Cornea Lucas, Andraș Silviu, Dandea Ionuț, Toader
Andrei, Kovacinsky Adrian. Antrenor: prof. Zorlențan Mihai. Delegați: Dance Lazăr, Radu Borlea.

” În primul rând doresc să felicit toți
tinerii jucători care formează echipele de juniori ale clubului Național
Sebiș! Îi felicit că au ales să practice
acest sport atât de frumos, un sport
de echipă,un sport care le dezvoltă o
serie de aptitudini și care le și oferă
oportunități de viitor. De asemenea,

Prof. Zorlențan Mihai
Antrenez echipa ACS Național Sebiș
din luna august a anului 2014. Jucătorii mei se comportă bine atât la antrenamente cât și la meciuri. Trebuie
să ținem cont și de faptul că suntem o
echipă tânără ca medie de vârstă, am
început pregătirea acum câteva luni
și trebuie să avem răbdare pentru ca
acești copii să se dezvolte.
Nevoile unei echipe de juniori sunt
similare, dacă nu chiar identice cu cele
ale unei echipe de seniori. Trebuie să
le asigurăm jucătorilor echipament
adecvat, bază materială competentă,
hrană și alte facilități, fără de care
nu ne-am putea desfășura activitatea
în cele mai bune condiții. Din aceste
puncte de vedere, echipa de juniori E
nu are nici un motiv să se plângă. Beneficiem de bunăvoința tuturor care
ne susțin, un pion important fiind și
domnul primar Feieș Gheorghe care

doresc să-i felicit pe părinți pentru că
i-au încurajat pe acești juniori ai clubului orașului nostru să vină la echipe
și să se îndrepte spre fobal. Datorită
acestor jucători tineri de azi știm că
viitorul fotbalului în orașul Sebiș este
asigurat, știm că numele de Național
Sebiș va continua să fie prezent și în

ne ajută de fiecare dată éi fără de care
nu ar exista aceste echipe de juniori la
Sebiș.
Pentru viitoarele meciuri ne dorim
să obținem și prima noastră victorie,
pentru a putea sărbători cum se cuvine eforturile copiilor, finanțatorilor și
tuturor spectatorilor.
După cum știți, în componența echipei noastre se află și o fată. Este vorba
despre Chira Emilia. Am îmbrățișat
bucuros această idee, mai ales că este
o raritate printre echipele de fotbal.
Aceasta se comportă extrem de bine
la antrenamente, s-a integrat foarte
bine în colectivul de băieți și pot să
spun că se ridică la nivelul pregătirii
tuturor jucătorilor. Este foarte talentată și noi o vom sprijini cât de mult
posibil, pentru a-și atinge potențialul
maxim.
Pentru final, doresc să fac o invitație
deschisă către toți părinții, să-și aducă
copii doritori de mișcare și mai ales
de fotbal, născuți încă din anul 1997,
pentru că este cea mai bună metodă
ca aceștia să se dezvolte armonios și
să urmeze o educație echilibrată. Eu,
impreună cu domnii profesori Merșca
Cosmin de la echipa de juniori D, și
prof. Lazea Andrei de la echipa de juniori A-B, vă așteptăm cu drag.

Am 10 ani, sunt din Sebiș
și am început să joc fotbal în
anul 2014 la această echipă.
Am ales să vin la fotbal pentru că sunt pasionată de acest
sport, și cred că pregătindumă pot ajunge și chiar depăși
Chira Emilia nivelul colegilor mei. Nu sunt
descurajată de faptul că sunt
singura fată din acest colectiv. Asta mă ambiționează și mai mult. Nu am o jucătoare
de fotbal preferată însă îmi place foarte mult Cristiano Ronaldo. Îmi doresc să continui
să joc fotbal, și într-o zi să activez într-o echipă feminină profesionistă.

rândul generațiilor viitoare, știm că
aceste frumoase culori alb- albastre
care ne reprezintă orașul vor dăinui
și atunci când noi, cei de azi, nu vom
mai fi. De aceea am făcut toate eforturile necesare pentru construirea la
Sebiș a acestei moderne baze sportive
care oferă toate facilitățile necesare

Pavel Cristian
Am 9 ani, sunt din Dieci și am început să joc fotbal
acum 2 ani. Am jucat un an și la UTA, iar din vara anului trecut activez aici la Sebiș. Sunt fundaș dreapta și
cred că mă descurc foarte bine pe post. Echipa mea
preferată este Barcelona și jucătorul meu preferat
este Lionel Messi. Visez ca atunci când voi fi mare să
joc la Barcelona sau la Steaua București.

Stepan Andrei
Am 11 ani, sunt din Sebiș și am început să joc fotbal
anul trecut. Fac antrenamente cu echipa de 3 ori pe săptămână. Cred că toți colegii mei se descurcă foarte bine
și ne pregătim pentru prima noastră victorie. Jucătorul
meu preferat este Lionel Messi iar echipa favorită este
Barcelona. Îmi place și Național Sebiș unde îmi doresc și
eu să joc atunci când voi mai crește.

dezvoltării armonioase a „ sportului
cu balonul rotund”, o bază sportivă
cum nu mai există în județ, dar care
a fost gândită pentru viitor, pentru
ca generațiile următoare să poată
duce mai departe numele de Național
Sebiș.
Primar Feieș Gheorghe

Mateș Alexandru
Am 11 ani, sunt din Sebiș și am început să joc
fotbal aici la această echipă. Joc pe postul mijlocaș
dreapta. Jucătorul meu preferat este Cristiano Ronaldo. Echipele mele preferate sunt Real Madrid și
Steaua București. Mă antrenez de 3 ori pe săptămână și cred că antrenamentele sunt destul de ușoare.
Domnul antrenor se ocupă foarte bine de noi. Când
voi fi mare vreau să joc la Steaua București.

Clipotă Vlad
Am 11 ani, sunt din Moneasa și am venit la fotbal
atunci când s-a înființat această echipă. Antrenamentele nu sunt grele și cred că domnul antrenor își dă
toată silința să ne învețe tot ceea ce avem nevoie. Mă
înteleg foarte bine cu toți colegii mei și îmi placel că
avem și o fată printre noi. Echipa mea preferată e Bayern Munchen și jucătorul preferat Cristiano Ronaldo.

Dance Darius
Borțiș Mario
Am 10 ani, sunt din Sebiș și am început să joc fotbal
la această echipă. Mă înțeleg bine cu toți colegii mei și
cred că suntem un grup unit. Emilia, colega noastră, s-a
integrat foarte bine în colectivul nostru. Jucătorul meu
preferat este Lionel Messi iar echipa preferată Barcelona
și Dinamo București. Când voi fi mare îmi doresc să joc la
Național Sebiș.
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Am 9 ani, sunt din Sebiș și sunt cel mai mic jucător
din echipă. Am început să joc fotbal la această echipă
și îmi place ceea ce fac. Antrenamentele sunt destul de
grele, dar domnul antrenor se ocupă bine de noi. Eu joc
fundaș dar mi-ar plăcea mai mult postul de mijlocaș.
Jucătorul meu preferat este Neymar iar echipa favorită
este Steaua București. Când mai cresc, mi-ar plăcea ca
în drumul către Steaua să joc și la Național Sebiș

