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Rămas-bun viață de liceu!

Ne luăm rămas-bun de la încă o generație de
liceeni! Astfel, finalul lunii mai a consfințit la liceul din Sebiș ultimul careu la care a participat
actuala generație de liceeni. Un moment plin de
emoție pentru cei care au părăsit băncile liceului, dar și pentru profesorii ce
>>> pag. 8
i-au îndrumat atâția ani!

Ziua Eroilor la Sebiș!
Înălţarea Domnului (Ziua Eroilor) s-a sărbătorit în acest an pe 21 mai. O zi cu semnificații
multiple, căci în aceeași zi-21 mai- s-au sărbătorit și Sfinții Constantin și Elena!
Așadar, o zi în care bisericile ortodoxe au
îmbrăcat straie de sărbătoare ( putem spune),
cinstind așa cum se cuvine aceste mari sărbători creștine.
Sărbătorită la 40 de zile de la Învierea Domnului, Înălţarea Mântuitorului Iisus Hristos la
ceruri a fost decretată și ziua de sărbătorire a
eroilor martiri ai neamului, eroi care s-au sacrificat pentru patrie, pentru întreg neamul
>>> pag. 4
românesc.

La Sebiș excelența este premiată!
În cadrul întregii sale activități, primarul
Feieș, profesor-doctor în economie, a promovat performanța, competitivitatea, execlența în
atcivitățile desfășurate. „Doar printr-o astfel
de gândire pozitivă, îndreptată spre aprecierea valorilor reale ale societății se poate vorbi
despre progres, despre o societate sănătoasă,în
care valorile reale și nu cele false să fie în frunte, să dicteze direcțiile corecte de dezvolare”afirma primarul Feieș!
În acest context, luna trecută s-a desfășurat la
liceu o acțiune de promovare și recompensare
a celor mai meritori elevi ai școlii, elevi care au
obținut rezultate notabile pe diferite ramuri de
>>> pag. 3
învățământ.
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Hramul Bisericii Ortodoxe de pe Satu Nou
Biserica Ortodoxă de pe Satu Nou și-a sărbătorit Hramul! Evenimentul de mare însemnătate pentru biserică a avut loc în data de 1 Iunie,
Hramul Bisericii fiind „ Sfânta Treime”!
Astfel, cu această ocazie de mare cinstire pentru biserică, preotul paroh Rus Cătălin, alături
de Consiliul Parohial și întreaga comunitate
creștină ortodoxă de pe Satu Nou au sărbătorit

Hramul Bisericii într-un mod deosebit, printr-o
slujbă religioasă specială: oficierea Sfintei Taine
a Maslului!
Aceasta a avut loc în dupăamiaza zilei de 1 iunie, cu începere de la ora 17:00, când la biserică
s-a săvârțit sluba Tainei Sfântului Maslu, cu participarea întregii comunități.

Tot cu această ocazie a avut loc și Cercul Pastoral Misionar Buteni, coordonat
de preotul Ciucur Marian, astfel că putem
spune că Hramul Bisericii a fot sărbătorit
cu mare fast, fiind prilej de bucurie pentru
toți enoriașii acestei frumoase și reprezentative biserici din Sebiș.
Preotul paroh Rus Cătălin a arătat și de
această dată că are întradevăr har întru
preoție, fiind mereu alături de comunitatea pe care o păstorește, biserica fiind plină
de credincioșii veniți anume pentru acest
important eveniment.
>>> pag. 3

SEBIȘ EXPRES

SEBIȘ EXPRES

Hramul Bisericii Ortodoxe de pe Satu Nou
>>> pag. 2 Sărbătoarea Hramului Bi-

sericii s-a bucurat și de prezența primarului Feieș Gheorghe și a deputatului Eusebiu
Pistru, ambii dorind să fie alături de părintele
Rus Cătălin și de comunitatea ortodoxă a bisericii la acest moment de mare însemnătate
pentru biserică.
Încheiem afirmând că Biserica Ortodoxă
de pe Satu Nou rămîne un reper al orașului
Sebiș, o biserică cu o comunitate unită,
păstorită de un preot paroh cu har și iubire
pentru Cele Sfinte.

La Sebiș excelența este premiată!
>>> pag. 1 Acțiunea de premiere a acestor

elevi s-a organizat în amfitreatul liceului, unde primarul Feieș, alături de doaman director a liceului,
a înmânat diplome elevilor care au avut rezultate
bune la învățătură, la olimpiadele și concursurile
școlare, reprezentând cu cinste liceul din Sebiș.
A fost o acțiune prin care primarul nostru
a dorit să cinstească rezultatele acestor elevi,
dorind să aducă în prim plan faptul că la Sebiș
performanța este apreciată!
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Ziua Eroilor cinstită la Sebiș!
>>> pag. 1 Astfel, an de an eroii neamu- chiar mai presus de propria viață.
lui sunt sărbătoriți în această zi pentru a nu se
uita sacrificiul suprem făcut de aceștia pentru unitatea și idealurile poporului român.
Un sacrificiu prin care eroii neamului au
arătat ce înseamnă patriotismul, au arătat ce
înseamnă dragostea de țară, luptând pentru
ca astăzi să putem trăi și vorbi liberi, în pace,
în această țară atât de frumoasă și dragă tuturor-România!
La Sebiș, așa cum ne-am obișnuit, memoria martirilor-eroi ai neamului este mereu
cinsită cu toate onorurile cuvenite, primarul Feieș Gheorghe, viceprimarul Radu
Demetrescu, alături de preoți, consilieri locali, reprezentanți ai instituțiilor din oraș,
credincioși și elevi ai școlii, marcând momentul de comemorare printr-o ceremonie
oficială.
Ceremonia a avut loc la monumentul din
parcul central, unde s-a oficiat și o slujbă
religioasă de pomenire a eroilor martiri ai
neamului românesc.
Evenimentul s-a desfășurat imediat după
liturghie, când credincioșii, au venit la monument, pentru această zi de mare sărbătoare.
Din nou s-a arătat faptul că în Sebiș există
respect față de valorile patriotice, există respect față de cei ce au luptat pentru idealurile poporului nostru, punând aceste idealuri

Totodată, prin luările de cuvânt, s-a adus
în prim plan importanța acestei zile, accentuându-se sacriﬁciul suprem al eroilor, primarul Feieș amintind că dacă astăzi putem
vorbi de un prezent al păcii într-o Românie
liberă, trebuie să nu uităm că acest lucru se
datorează acestor eroi pe care îi comemorăm
cu această ocazie.
Astfel, putem concluziona aﬁrmând că la
Sebiș festivitatea de comemorare a eroilor
s-a desfășurat într-un cadru solemn, ceremonia încheindu-se prin depunerile de coroane,
semn de cinstire și comemorare a memoriei
celor căzuți la datorie!

Un nou Salon de Înfrumusețare în Sebiș!
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S-a deschis un nou salon de
înfrumusețare în Sebiș. Este vorba de un salon modern, bine pus
la punct, dotat cu tot ceea ce este
necesar pentru ca oricine dorește
să poată veni cu încredere și să
beneficieze de servicii de îngrijire
de cea mai bună calitate. Salonul
aparține societății: A&D MAGIC
STAR WORLD SRL și oferă sevicii de: Manichiură, Pedichiură,
Unghii Gel, Coafor, Tatuaje Cosmetice.
Salonul este deschis în Parcul
Libertății, nr. 11A. (în curte lângă
Casa Pariurilor).
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„Cupa 1 Iunie” la fotbal juniori!
În data de 1 iunie a avut loc la Sebiș
un frumos campionat de fotbal destinat echipelor de juniori.
Astfel, cei care au venit la stadion în acestă zi au putut vedea un
campionat disputat, în care s-au
întrecut echipele de juniori din
Sebiș,Timișoara și Chișineu- Criș.
Startul competiției a fost dat în jurul orei 10:00, cân s-au tras la sorți
și modul de disputare a meciurilor.
La final câștigătoare a fost echipa
din Timișoara, după partide pline
de determinare din partea tinerilor
jucători.
Trebuie însă spus că juniorii noștri,
chiar dacă nu au ocupat prima
poziție, au luptat până în ultimul
minut, fiind susținuți intens de o
galerie inimoasă, părinții micilor
fotbaliști reușind să creeze o atmosferă incendiară, încurajând mereu
jucătorii echipei alb-albastre.
În încheierea competiției primarul Feieș a înmânat cupele
participanților, ținând să felicite
toate echipele pentru prestații, după
care le-a transmis juniorilor noștri

că peste câțiva ani îi așteaptă la echipa mare!
Așadar, am avut parte la Sebiș de
un eveniment sportiv frumos, sub
sloganul „mens sana in corpore
sano” un slogan după care ar trebui
să se ghideze fiecare copil.
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O comunitate unită la
Biserica Ortodoxă Sebiș-Centru

La Biserica Ortodoxă Sebiș-Centru,
păstorită de preotul paroh Beni Ioja
s-a desfășurat un eveniment de o
mare frumusețe, eveniment organizat cu implicarea activă a comunității
ortodoxe de aici.
Astfel, sub coordonarea preotului paroh, în data de 1 iunie, după
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oficierea Sfintei Liturghii a avut loc
un eveniment la caer au participat
un umăr mare de copii, eveniment
ce a avut ca punct central biserica
ortodoxă.
Toți cei veniți la liturghie s-au putut
bucura la final de o serbare-spectacol, în care tema a fost una religioasă.

Astfel, s-a desfășurat un program artistic la care au participat o
mulțime de copii ce au recitat poezii
cu teme religioase, au cântat cântece
religioase și au prezentat picturi re-
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ligioase. Toate acestea au creat în
biserică o atmosferă deosebită, plină
de har, în care copiii au fost implicați
total, bucurându-se de o zi deosebită
celebrată la biserică. >>> pag. 7
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O comunitate unită la
Biserica Ortodoxă Sebiș-Centru

>>> pag. 6 După serbarea din

biserică, toată lumea a ieșit afară,în
fața bisericii,unde s-a desfășurat maimulte concursuri, care mai de care
mai frumoase: concurs de cros, conscurs de ciclism, concurs de vitezărole. S-au organizat astfel mai multe
grupe, fete și băieți, precum și mai
multe secțiuni distincte, în funcție de
categoria și specificul concursului.

Atmosfera a fost una a bucuriei, cei
mici participând cu mare drag și entuziasm la aceste manifestări organizate
având biserica ca și punct central!
Totul s-a încheiat printr-o festivitate
în care primarul Feieș a acordat diplome copiilor participanți la aceste
activități, după care toți copiii au fost
invitați să servească un pahar de suc
și o prăjitură în curtea bisericii.

Încheiem scurta noastră
prezentare felicitând preotul
paroh Beni Ioja pentru acestă
deosebită inițiativă de a avea
deschidere pentru sprijinirea unor asemenea activități
la biserică, deoarece astfel se crează o dragoste mai
puternică a copiilor pentru
biserică, se crează o comunitate unită, pentru care bi-
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serica să reprezinte un punct
central al vieții.
De asemenea, felicităm pe
toți cei implicați în organizarea evenimentului, precum și
pe părinți, care și-au încurajat
copii de a veni la biserică, de
a participa la aceste activități.
A fost o zi în care biserica s-a
umplut de copii, o zi cum ne
dorim să vedem mereu!

Rămas-bun viață de liceu!

>>> pag. 1 A avut loc așadar ultimul ca- care doresc să studieze și să profeseze pe viitor!

reu al acestei generații de liceeni, un careu al
emoțiilor, la care toate clasele a XII-a au participat cu lacrimi în ochi, de acum încolo pentru ei
rămânând doar frumoasele amintiri ai acestor
ani petrecuți la liceul din Sebiș. Ceremonia de
rămas-bun a fost una solemnă, cu participarea
părinților, a dascălilor, dar și a generațiilor elevilor de gimnaziu, cu toții salutându-i pe acești
liceeni care pornesc de acum pe un alt drum al
vieții, urmând a păși spre facultatea mult dorită.
Se încheie astfel un ciclu din viața acestor elevi,
un ciclu frumos, în care Liceul din Sebiș le-a fost
cămin atâția ani!
La festivitatea de încheiere a participat și primarul Feieș Gheorghe, care a dorit să transmită
liceenilor mult succest la examenele ce-i așteaptă
de acum încolo, mult succest în domeniile în

Atmosfera evenimentului a fost una specială,
ca în fiecare an, momentul despărțirii de liceu
având un loc aparte în inima fiecărui licean!
Rămân însă amintirile unice ale vieții de liceu,
amintirile frumoase petrecute la Sebiș alături de
colegi și dascăli!

Noi investiții la Spitalul Orășenesc Sebiș!
După cum bine știți, la nivelul orașului Sebiș se derulează
un amplu program de modernizare a spitalului, program
care de trei ani se concretizează prin investiții majore destinate îmbunătățirii actului medical al orașului.
Tot pe acestă linie a modernizării spitalului, luna
trecută a avut loc la Sebiș o
conferință de presă cu privire
la investițiile în secțiile ambulatorii ale spitaluluii orășenesc,
investiții obținute de Sebiș
prin câștigarea unui proiect de
finanțare regional.
Astfel, trebuie spus că Sebișul
a câștigat un proiect important
de investiții pentru secțiile am-

bulatorii, investiții care urmează a fi finalizate anul următor
și care prevăd modernizarea
completă a secțiilor de ambulatorii. Aceste invetiții au în
vedere: amenajarea a 4 cabinete medicale de specialitate(
medicină internă, neurologie,
pediatrie și recuperare medicală), amenajarea a 4 săli de
tratamente și dotarea lor cu
echipamente și mobilier specific, achiziționarea a 18 echipamente medicale moderne.
Astfel, prin acest nou proiect implementat de primarul
Feieș, spitalul din Sebiș beneficiază de noi investiții menite
să contribuie la modernizarea
totală a spitalului!
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