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„Sebiș Enduro Challenge”!
Deja consacratul concurs de
eduro „ Sebiș Enduro Challenge” a ajuns în luna aprilie la o
nouă ediție plină de adrenalină,
ediție care a adus din nou în
oraș zgomotul motoarelor turate la maxim, arătând sebișenilor
ce înseamnă acest frumos, dar
și periculos sport. Organizat ca
de fiecare dată de către Cătălin
Mocuța, cu susținerea primarului Feieș și a Consiliului Lo-

cal Sebiș, concursul a adunat la
start peste 100 de concurenți
atât din țară cât și din străinătate, etapa de la Sebiș fiind înscrisă în programul fedrației de
specialitate.
Competiția de enduro s-a
desfășurat pe parcursul a două
zile, sâmbătă și duminică, două
zile în care motoarele și ATVurile au putut fi văzute pe străzile orașului.
>>> pag. 2

Analize medicale gratuite pentru sebișeni!
Una dintre cele mai importante acțiuni pe linie
medicală care s-au derulat recent la Sebiș a fost
reprezentată de organizarea în luna aprilie a unei
activități prin care cetățenii orașului au beneficiat
de analize medicale gratuite! A fost o acțiune de
amploare care a implicat participarea unor medici
veniți special de la Arad, care împreună cu cadre
medicale din Sebiș au oferit cetățenilor orașului
posibilitatea de a-și face analize medicale complete în mod gratuit. Această acțiune s-a întins pe
parcursul a două săptămâni, locația fiind la spitalul orășenesc din Sebiș, unde cei care au dorit
au putut astfel să-și facă anaizele medicale gratuit,
primarul Feieș susținând această inițiativă împreună cu Consiliul Județean Arad.
Primarul Feieș ne-a declarat:„ Anul trecut și în
acest an am implementat investiții importante în
spitalele orașului,la Prăjești și Sebiș, precum și la
Laboratorul Orășenessc de analize medicale, deoarece am considerat mereu că trebuie să avem
în oraș instituții medicale care să ofere condiții
cât mai bune pacienților. Chiar dacă efortul bugetar făcut pentru aceste investiții a fost și este
mare în continuare, nu vom precupeții nici un
efort pentru a avea la Sebiș instituții medicale
cât mai bine puse la punct, sănătatea cetățenilor
orașului fiind cel mai de preț bun pe care fiecare
îl are. De aceea am susținut și acest program de-

rulat în luna aprilie, program prin care cetățenii
orașului și-au putut face gratuit analizele medicale, ceea ce, consider că a fost o inițiativă bună,
de sprijin pentru sebișeni. Mă bucur că acțiunea
a avut succes și sper ca și în viitor, prin buna colaborare cu Consiliul Județean Arad, să mai putem desfășura astfel de acțiuni pe linie medicală
în Sebiș”.
>>> pag. 5
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„Sebiș Enduro Challenge”!
>>> pag. 1 Ziua de sâmbătă de dificilă, dar toți concurenții
a debutat chiar pe platoul din
fața primăriei, când primarul
Feieș împreună cu deputatul
Eusebiu Pistru au dat startul
competiției.
Pe categorii distincte și clase
de motoare, concurenții au pornit din centrul orașului pe un
traseu bine definit prin pădure,
traseu care a însumat 180 km,
mai bine zis trei ture prin pădure, fiecare tură având 60 km. Un
traseu lung și anevoios, pe care
fiecare concurent a trebuit să-l
parcurgă pentru a nu fi descalificat și pentru a obține o poziție
cât mai bună în clasamentul
național de specialitate.
Așadar, putem spune că această etapă de la Sebiș a fost una
pe cât de spectaculoasă, pe atât

s-au declarat mulțumiți de
frumusețea traseului și a
Sebișului în general, ceea ce este
un lucru pozitiv pentru oraș,
căci prin acest concurs Sebișul a
fost promovat peste tot, pe toate canalele media. Despre acest
lucru primarul Feieș ne-a precizat:„ este un lucru îmbucurător
că putem sprijini această etapă
din campionatul național de
enduro, deoarece spectacolul
oferit a fost unul deosebit, de
care locuitorii Sebișului s-au
putut bucura în cele două zile
de concurs, iar pe lângă aceasta, competiția găzduită de
orașul nostru reprezintă un
mod important de promovare a
Sebișului, atât în țară cât și în
străinătate”.

Un moment deosebit a fost cel
de duminică, când organizatorii
au pregătit o surpriză publicului
sebișan prin aducerea în oraș a
unor sportivi din Ungaria, care
timp de o oră au prezentat o serie
de acrobații cu motoarele, toată
lumea prezentă aplaudând la scenă deschiză demonstarțiile care
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au fost una mai spectaculoasă
decât alta. Totul spre încântarea
celor prezenți!
Premierea efectivă a avut
loc în seara zilei de duminică,
când primarul Feieș a înmânat
câștigătorilor cupele și premiile,
festivitatea de premiere având loc
în fața primăriei. >>> pag. 3
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„Sebiș Enduro Challenge”!
>>> pag. 2 Cât privește atmos- tacolul oferit în cadrul concursului.
fera celor două zile în care motoarele turate la maxim și-au făcut
simțită prezența în Sebiș, putem
afirma că orașul parcă a prins
viață, centrul fiind mereu plin de
cei veniți să vadă competiția, fiecare spectator bucurându-se de cele
două zile senine, precum și de spec-

Ca o concluzie, Sebișul a găzduit o
competiție sportivă de anvergură,
competiție care deja face parte din
salba de spectacole- eveniment pe
care primarul Feieș le-a adus și inițiat
în oraș, anume pentru ca cetățenii
orașului să beneficieze de eveimente
frumoase și spectaculoase.

31 mai - sărbătorim Rusaliile!
Duminica Cincizecimii sau a Pogorârii Sfântului Duh, numită în popor și Duminica Mare,
este sărbătoarea anuală a pogorârii Sfântului
Duh peste Sfinţii Apostoli, eveniment pe care
ni-l istorisesc (II, 1-4) și cu care se încheie
descoperirea faţă de lume și de creaţie a lui
Dumnezeu, Cel în treime. Ea cade totdeauna
la 10 zile după Înălţare sau la 50 de zile după
Paști, când a avut loc evenimentul sărbătorit
și când evreii își serbau și ei praznicul . E totodată sărbătoarea întemeierii Bisericii creștine,
căci în aceeași zi, în urma cuvântării însufleţite aSfantului Apostol Petru, s-au convertit
la creștinism circa 3.000 de suflete, care au
alcătuit cea dintâi comunitate creștină din
Ierusalim (Fapte II, 41)
Nu încape îndoială că Rusaliile sunt cea mai
veche sărbătoare creștină împreună cu cea a
SEBIȘ EXPRES

Paștilor, fiind prăznuită încă din vremea Sfinţilor Apostoli, ca o încreștinare a sărbătorii
iudaice corespunzătoare. Despre ea amintesc
și Sf. Apostol Pavel (1 Cor. XVI, 8) și Sf. Luca.
E numărată şi în Constituţiile Apostolice,
printre sărbătorile în care sclavii se cuvine să
fie eliberaţi de muncile obişnuite. Despre ea
mai amintesc : Sf. Irineu (+202), Tertulian,
Origen, Canonul 43 al Sinodului din Elvira
(c. 300) , Canonul 20 al Sinodului I ecumenic
(care opreşte îngenuncherea în ziua Rusaliilor), Sf. Epifanie s.a. Marii predicatori din secolele IV şi V ne-au lăsat o mulţime de panegirice în cinstea acestei sărbători, iar în a doua
jumătate a secolului IV pelerina apuseană
Egeria ne descrie modul cum era sărbătorită
pe atunci la Ierusalim. >>> pag. 8
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Centrul civic din Sebiș, un
exemplu pentru toate orașele!
Suntem convinși că toți sunteți
de acord, că Sebișul are un centru
civic exemplar, îngrijit și amenjat
corespunzător. O adevărată carte
de vizită a orașului, amenajarea
centrului fiind gândită de primarul Feieș în ansamblu, încă din

primul său mandat de primar.
Rezultatele acestei strategii vizionare se văd cu ochiul liber astăzi,
când după ani de eforturi, Sebișul
are conturată o zonă centrală,
cum doar în puține orașe mai
vezi.

Primarul Feieș, distins cu premiul de cel
mai activ primar din România!

În luna aprilie a avut
loc la București o întâlnire a primarilor de
orașe din România,
unde primarul Feieș
a reprezentat Aradul,
primarul notru fiind
ales de toți primarii
orașelor din județul
Arad să reprezinte
județul Arad la întrunirile și dezbaterile economico-sociale și administrative
în cadrul Federației
Orașelor din România.
La sesiunile acestui
organism
administrativ național, care au avut
loc în luna aprilie la București,
primarului Feieș i s-a înmânat distincția de „Cel mai activ primar din România”, ca o
recunoaștere a meritelor sale
în activitatea administrativă

de dezvoltare și modernizare
a Sebișului, dar și de implicare
permanentă în susținerea reformării mereu a actului administrativ național, în raport cu
normele europene și realitatea
social -economică a țării.
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ÎN ATENȚIA FERMIERILOR!
Agenţia de Plăţi și Intervenţie
pentru Agricultură (APIA) informează că a început Campania
de primire a cererilor unice de
plată pentru anul 2015.
Beneficiarii plăţilor sunt fermierii activi persoane fizice
și/sau persoane juridice care
desfășoară o activitate agricolă
în calitate de utilizatori legali ai
suprafețelor de teren agricol și/
sau deținători legali de animale, potrivit legislației în vigoare
În cazul concesionării/închirierii unei suprafețe de pajiști de
către o asociație de crescători
de animale, beneficiarii plăților
sunt membrii asociației care
asigură încărcătura cu animale
pentru suprafața concesionată/închiriată, iar dovada utilizării legale a acestor suprafețe de
pajiști de către fiecare membru
al asociației o constituie copia
de pe contractul de concesionare/închiriere și centralizatorul care cuprinde acordul, datele de identificare și numărul de
animale pe fiecare membru al
asociaţiei
Arendatorul,
concedentul,
locatorul și/sau comodantul
nu beneficiază de plăţi pentru
terenul/animalele arendat(e),
concesionat(e)
închiriat(e)
și/sau
împrumutate
spre
folosință.
Precizăm că sunt eligibile la
plată exploataţiile cu suprafaţa
de cel puţin un hectar, formate
din parcele agricole cu suprafaţa de cel puţin 0,3 hectare. În
cazul viilor, livezilor, culturilor
de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole sau
al arbuștilor fructiferi, suprafaţa
minimă a parcelei trebuie să fie
de cel puţin 0,1 hectare și/sau,
după caz, să dețină un număr
minim de animale. În cazul serelor și solariilor, suprafața minimă a exploatației trebuie să
fie de de 0,3 ha, iar suprafața
minimă a parcelelor de 0,1 ha.
La depunerea cererii unice de
plată fermierul trebuie să prezinte toate documentele necesare care dovedesc utilizarea legală a terenului agricol, inclusiv
a terenurilor care conțin zone
de interes ecologic, precum și
a animalelor. Facem precizarea
că aceste documente trebuie să
fie încheiate înaintea depunerii
cererii unice de plată și trebuie
să fie valabile cel puțin până la
data de 1 decembrie a anului
de cerere. De asemenea, solicitantul trebuie să respecte normele de ecocondiționalitate,
care cuprind Bunele Condiţii
Agricole și de Mediu (GAEC) și
Cerinţele Legale în Materie de
Gestionare (SMR), pe toată suprafaţa fermei.
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Schemele de plată/măsurile
de sprijin/ajutor sunt următoarele:
1. Schema de plată unică pe
suprafaţă (SAPS);
2. Plata redistributivă;
3. Plata pentru practici agricole benefice pentru climă și
mediu
4. Plata pentru tinerii fermieri;
5. Plata pentru micii fermieri;
6. Ajutoare naționale tranzitorii (ANT)
7. Măsura 13 – ,,Plăţi pentru
zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice”ă
8. Sprijinul cuplat pentru diverse produse agricole/zootehnie( ex: soia,lucernă, orez,
cânepă,hamei etc, ovine, caprine, vaci de lapte etc)
9. Măsura 10 - ,,Agro-mediu și
climă”
10. Măsura 11 – Agricultura
ecologică:
11. În ce privește angajamentele Măsurii 214-PNDR 20072013, aflate în desfășurare în
campania 2015, fermierii pot
accesa clauza de revizuire, în
scopul adaptării acestor angajamente la noul cadru juridic, până la termenul limită de
depunere a cererilor unice de
plată. In acest sens, fermierii
semnează un document adiţional la angajamentul iniţial
(Declaraţie privind adapatarea/
neadaptarea angajamentelor)
Un element important și în
Campania 2015 este aplicaţia
IPA Online, prin intermediul căreia fermierii deja înregistraţi la
APIA în campanile precedente,
și care intenţionează să solicite sprijin pe suprafaţă în anul
2015, prin acces la internet, pot
să completeze electronic cererea unică de plată.
Fermierii care nu au mai
depus cereri de plată în anii
trecuți, trebuie mai întâi să se
înregistreze la APIA în Registrul
Unic de Identificare și apoi pot
depune cerere unică de plată
prin intermediul aplicației IPA
online
Aplicația IPA Online pune la
dispoziția fermierilor rezultatele controalelor pe teren din
anii anteriori, avertizări privind
calitatea digitizării parcelelor
agricole și avertizări privind
respectarea anumitor cerințe
de ecocondiționalitate. Totodată, aplicația IPAOnline informează fermierul dacă parcelele
digitizate sunt situate în zone
eligibile pentru plăţile compensatorii pentru măsurile de
dezvoltare rurală.

Analize medicale gratuite pentru sebișeni!

>>> pag. 1 Întrega acțiune a debutat printr-o conferință organizată la Sebiș, conferință
la care au participat medici renumiți din Arad,
precum și din Sebiș, medici veniți special pentru
a explica celor interesați despre ce înseamnă bolile de inimă și cum pot fi ele evitate. Un subiect
de actualitate pentru toată lumea, mai ales că-n
aceste vremuri pline de stresul de zi cu zi, bolile
de inimă sunt din ce în ce mai frecvente în rândul
populației.
În cadrul acestei conferințe organizate printr-un
parteneriat Primăria Sebiș- Consiliul Județean
Arad, au luat cuvântul specialiștii: Conj. univ. dr.
Teodora Olariu, manager SCJU Arad; Dr. Cristian Dina, medic cardiolog; Dr. Lucia Vesa, medic internist; Dr. Adrian Wiener, director medical
SCJU Arad; Dr. Etelka Koos, medic diabetolog,
Dr. Cătălin Hreniuc, medic neurolog; Dr. Adrian Darabanţiu, preşedinte Societatea Medicilor
de Familie Arad. Nume grele din medicina
arădeană, venite anume la Sebiș pentru a sprijini
actul medical al orașului și pentru a-i informa pe
cetățeni despre riscurile îmbolnăvirilor cardiace.
Primarul Feieș a fost cel care a deschis conferința
printr-o scurtă cuvântare în care a mulțumit
medicilor prezenți pentru că au răspuns invitației
de a veni la Sebiș, primarul nostru subliniind și el
importanța cunoașterii de către cetățeni a bolilor

inimii, pentru ca acestea să poată fi prevenite din
timp. Alături de primarul Feieș a fost prezent
și domnul Nicolae Ioțcu, președintele Consiliului Județean Arad, precum și o serie de cadre
medicale din oraș, dar și cetățeni care au dorit să
asiste la conferință,pentru a fi informați despre
importanța prevenirii bolilor cardiace.
Prin această conferință, Sebișul a devenit
primul oraș din județ în care s-a organizat un
simpozion medical de asemenea nivel, simpozion care a deschis proiectul prin care în decurs de
două săptămâni, la Spitalul Orășenesc, cetățenii
interesați și-au putut recolta analizele medicale
gratuit. O inițiativă a primarului Feieș de toată
lauda!
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Programul „Școala Altfel” la Sebiș
În săptămâna 6-10 aprilie, la
instituțiile școlare din Sebiș, la fel ca
la toate instituțiile școlare din țară,
s-a desfășurat programul „Școala
Altfel”. Practic, această săptămână
a fost dedicată organizării unei
multitudini de activități specifice,
menite a întări colaborarea între
elevi, în a-i implica pe aceștia întro serie de activități recreative și în
același timp utile.
Cele mai multe dintre acestea
s-au desfășurat în afara sălii de
curs, organizându-se mici excursii în zonă precum și vizite la
diferite instituții din oraș și nu
numai. S-au organizat competiții
sportive, acțiuni de ecologizare,
jocuri de autocunoaștere, activități
gastronomice,etc.
Astfel, sub coordonarea cadrelor
didactice, fiecare clasă și-a programat anumite activități, una mai
frumoasă decât cealaltă.
Vă prezentăm și noi câteva imagini de la activitățile desfășurate,
imagini care surprind momente
din cadrul activităților extracuriculare organizate sub egida„Școala
Altfel la Sebiș”.

Coloram si ne distram
Clasa pregatitoare A
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Jocuri distractive
clasa a VI-a C
Despre francofonie
VII B_X C_VII C

Firma de exercitiu FLORYSS S.R.L._clasa a XI-a D
Participare la Targul Firmelor de Exercitiu Arad

Firma de exercitiu FREE DESIGN S.R.L._clasa a XII-a D

Imaginatie virtuala
clasa a V-a A

Vizionare desene
animate_clasa I B
Vizita la agenti
economici
clasa a XI-a E
KARAOKE
clasa a XI-a B

Alimentatia
sanatoasa
clasa a X-a F

Suntem ceea
ce mâncăm
clasa a IV-a B

Competitie SAH
clasa a V-a A

Clatite delicioase
clasa a VIII -a B
SEBIȘ EXPRES

Tinere talente
clasa a IX-a D

Plantare flori
X F_IX D_X A
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Fotbal și tradiție la Prăjești!
Una dintre frumoasele tradiții
păstrate încă vii în orașul nostru
este cea de la Prăjești, tradiție
prin care de Paști, an de an se
organizează un meci de fotbal între tinerii și vârstnicii din
Prăjești.
Este o tradiție frumoasă, care
ne arată cât de unită este comunitatea din Prăjești,o comunitate
care știe să se bucure de fiecare
evniment frumos, care știe să-și
păstreze obiceiurile încetățenite

de generații.
Meciul a fost unul foarte disputat la fel ca în fiecare an, cu orgolii foarte mari de ambele părți,
iar după terminarea timpului
regulamentar de joc și al prelungirilor scorul a fost egal 3-3 . Întucât tradiția a rămas ca în ziua
de Paște să se stabilească echipa
câștigătoare s-a ajuns și la loviturile de departajare, care au dat
câștig de cauză echipei Bătrânilor,
aceștia învingând cu scorul gen-

eral de 6-4 echipa Tinerilor
Trebuie specificat și faptul că au
fost peste 50 de spectatori veniți
să vadă acest derby al Prăjeștiului,
printre aceștia fiind și prima-

rul Feieș, venit special pentru
a fi în mijlocul comunității din
Prăjești, și de ce nu, pentru a
căuta o posibilă viitoare speranță
a fotbalului sebișan.

Proiect educativ - umanitar ,,DARUIND VEI DOBANDI,,

Si in acest an in apropierea
marelui praznic al Invierii Domnului copiii de la Liceul Teoretic
Sebis( Gradinita PP si Clasa a
II-a B) in parteneriat cu Parohia Ortodoxa Sebis I au derulat
o impresionanta actiune umanitara pentru ajutorarea celor nevoiasi.
Astfel, dupa incheierea Sfintei
Liturghii,copiii au prezentat o
expozitie de obiecte decorative
cu tematica pascala confectionate chiar de ei. In schimbul unei
mici donatii fiecare participant
a primit in dar de la copii cate
un mic obiect din expozitie.
Momentul de aleasa daruire
si implicare a celor mici a fost
rasplatit cu generozitate de catre
credinciosi adunandu-se suma
de 1400 de lei. Astfel s-a implinit si misiunea proiectului : 20
SEBIȘ EXPRES

de familii defavorizate din localitate au primit alimente pentru masa de Pasti simtind astfel
in mod practic bucuria marelui
Praznic al Invierii Domnului.
Proiectul are si componenta
educativa pornind de la necesitatea sensibilizării copiilor , a

trezirii atitudinii pozitive faţă
de semenii lor aflaţi în dificultate din cauza unor lipsuri materiale.
Inca de la aceasta varsta frageda copiii trbuie scosi din cadrul
rigid al clasei si pusi in diverse
situatii de viata implicandu-i ac-

tiv in viata comunitatii din care
fac parte. In acest fel copiii se
vor simti utili dezvoltadu-li-se
incredera si stima de sine.Vor
invata cat de importanta este
munca in echipa dar si sprijinul
celor din jur.
Iată că şi cei mici pot realiza
lucruri impresionante, acesta
actiune reuşind să-i responsabilizeze, încurajându-i să se implice voluntar, alături de părinţii
lor, de cadrele didactice şi în
alte proiecte umanitare în sânul
comunităţii din care fac parte,
prin dezvoltarea unui parteneriat complex şi de durată ŞcoalăBiserică-Familie.
Prf. Turnea Irina
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Continuă programul de
modernizare trotuare!
Programul de investiții inițiat de
primarul Feieș pentru modernizarea infrastructurii orașului a continuat și în luna aceasta, imediat
ce vremea a permis au reînceput
și lucrările de pavare a trotuarelor.

Deocamdată s-a trecut la continuarea lucrărilor de pavare a trotuarelor din centrul Prunișorului,
unde deja s-a finalizat un tronson
realizat cu pavele, la fel ca cele din
centrul Sebișului.

Noua secție de ginecologie
a spitalului prinde contur!
Investițiile în modernizarea spitalului merg în linie dreaptă, conform planului de investiții propus de primarul Feieș. Dacă anul
precedent a fost un an în care s-a
deschis secția de radiologie, s-a
utilat și modernizat laboratorul
de analize al orașului, s-a renovat spitalul din Prăjești și s-a reabilitat interior și exterior clădi-

rea spitalului orășenesc, în lunile
acestui început de an s-a reușit și
amenajarea unui spațiu unde va
funcționa o secție de ginecologie.
Lucrările majore de amenajare a
spațiului sunt aproape finalizate,
urmând doar achiziționarea instrumentelor și mobilierului medical adecvat pentru această nouă
secție de ginecologie.

31 mai – sărbătorim Rusaliile!

>>> pag. 8 Până către sfârşitul a 40-a după Paşti, cum este până
secolului IV şi începutul secolului V Cinci-zecimea era o dublă
sărbătoare: a înălţării Domnului şi
a Pogorârii Sfântului Duh, aşa cum
o descrie, de altfel, încă din prima
jumătate a secolului IV, Eusebiu al
Cezareei. Dar, precum am arătat la
sărbătoarea înălţării, această a fost
fixată, de pe la 400 înainte, în ziua

astăzi, Cincizecimea rămânând
numai ca sărbătoarea Pogorârii
Sfântului Duh.
Nu numai că vechime, ci şi ca
importantă, sărbătoarea Rusaliilor vine îndată după Paşti. În
timpul privegherii din ajun, se
făcea odinioară botezul catehumenilor. Ca şi la Paşti, erau oprite
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Se amenajează parcul copiilor!
Investiții importante sunt implementate și pentru amenajarea parcului din spatele edificiului primăriei, parc prevăzut de primarul
Feieș pentru amenajarea unor lo-

curi de joacă speciale pentru copii.
Lucrările sunt în plină desfășurare și se prefigurează a avea la
Sebiș un parc prevăzut spații de
joacă pentru copii diversificate.

Se lucrează la interiorul
Casei de Cultură!
Nici lucrările la interiorul Casei de Cultură nu stagnează!
Dacă anul trecut s-a finalizat exteriorul acestui edificiu important al orașului, anul acesta, lună
de lună, s-a muncit la finisările
interioare.

îngenuncherea şi postirea în toate
zilele Cincizecimii; erau interzise
jocurile din circuri şi palestre,
spectacolele păgâne de teatru etc.
Se împodobeau casele, în semn de
bucurie, cu flori şi ramuri verzi,
îndeosebi de nuc sau de tei, aşa cum
se face până azi, obicei moştenit
de la evrei, la care Cincizecimea
era şi sărbătoarea premitiilor din
flori şi fructe. În biserici se aduc şi
azi frunze verzi de tei sau de nuc,
care se binecuvîntează şi se îm-
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Rând pe rând spațiile din interiorul casei de cultură au fost
amenajate corespunzător și putem spune încă de pe acum că
în acest ritm, pe finalul anului,
lucrările de interior vor fi finalizate.

part credincioşilor, simbolizând
limbile de foc ale puterii Sfântului
Duh, Care S-a pogorât peste Sfinţii
Apostoli.

