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„Festivalul de Muzică”, o nouă ediție de succes!

Zilele de 5-6-7 iunie au reprezentat pentru Sebiș
trei zile de spectacol. Trei zile pe parcursul cărora
s-a desfășurat a XVI-a ediție a deja consacratului
eveniment anual intitulat sugestiv „ Festivalul de
Muzică Sebiș”. Da, ați citit bine: anul acesta a fost
cea de-a XVI-a ediție a acestei ample manifestări
culturale a orașului. O ediție, care, la fel ca și cele
de dinainte a fost una la superlativ, pe scena montată în Piața Tineretului urcând nume de marcă a
muzicii, soliști consacrați ,anume chemați pentru
a încânta prin muzică și dans spectatorii prezenți
în număr mare.
Festivalul a făcut ca Sebișul să devină pentru cele
trei zile punctul de atracție a județului Arad, rămânând și pentru acest an cel mai mare eveniment de
acest gen din tot județul. Un eveniment care este o
tradiție a Sebișului, este un brand al orașului, este
un nume de rezonanță județeană, dar și națională.

>>> pag.2

A început vacanța de vară!
Jumătatea lunii iunie a reprezentat pentru școala din Sebiș perioada în
care au avut loc serbările de final de an, fiind organizate festivitățile de încheiere a acestui an școlar.
Aceste festivități s-au derulat într-un cadru solemn, cu participarea tuturor cadrelor didactice, a elevilor școlii, precum și a părinților, emoțiile
simțindu-se peste tot, după cum ne arată și imaginile surprinse la festivitatea de închidere a anului școlar.
>>> pag. 4

MERGEȚI CU BINE, DRAGII NOȘTRI!
A venit momentul să ne spunem „ La revedere!”

Ne-aţi fost alături 3 ani...3 ani
frumoși pot spune acum! Nu
ne-a fost ușor dar, așa cum vă
spuneam mereu: “Nimic din ce
este bun și valoros în viaţă nu se
obţine cu usurinţă!”.
Ca orice despărţire, este un
moment cu o mare încărcătură
emoţională dar, în viaţa fiecărui
părinte vine o vreme când, deși
îi este foarte greu și este neliniștit
în legătură cu ce va urma, trebuie să-și lase copiii „ să își ia zborul ”. Asta aţi fost voi pentru noi

La Mulți Ani de
Sﬁnții Petru și Pavel

Cu ocazia sărbătoririi pe
data de 29 Iunie a Sfinților
Petru și Pavel, urăm tuturor
celor care își sărbătoresc cu
această ocazie ziua de nume,
un sincer și călduros
LA MULȚI ANI!
Primar, Viceprimar,
Consiliul Local
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timp de 3 ani - copiii noștri - și
asa veţi rămâne de acum încolo.
Acum a venit vremea să mergeţi mai departe. Timp de 3 ani
de zile v-am pregătit pentru acest
moment și să fiţi ferm convinși
că sunteţi pregătiţi pentru a face
faţă cerinţelor ciclului școlar.
Trebuie doar să fiţi voi înșivă, să
adăugaţi bun simţ și dorinţă de a
cunoaște și să combinaţi totul cu
ambiţia de a fi mereu printre cei
dintâi.
>>> pag. 5
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„Festivalul de Muzică”, o nouă ediție de succes!

>>> pag. 1 Respectând tradiția, festivalul a

fost structurat și de această dată pe secțiuni distincte. Astfel, ziua de vineri a fost dedicată spectacolului folcloric autentic, pe scenă urcând ansambluri de marcă, percum și interpreți consacrați,
ceea ce a făcut ca toți iubitorii muzicii și dansului
popular românesc să se poată bucura de un spectacol de excepție.
Sâmbătă și duminică Sebișul a fost cuprins de
ritmurile muzicii ușoare, dintre numele invitate
la eveniment amintind: Direcția 5, Ducu Bertzi,
Alina Erimia, Lidia Buble, Whats Up, Ioana Maria
Paula, Elena Gheorghe. Sunt câțiva dintre artiștii
consacrați care au încins atmosfera în cele două
zile. Totul pentru ca Sebișul să petreacă, totul pentru ca publicul să se întâlnească cu aceste nume ale
muzicii românești. A fost un spectacol de marcă,
un spectacol a căei frumusețe trezește încă amintiri plăcute tuturor celor care au fost la Sebiș în
cele trei zile ale festivalului.

Pe tot parcursul festivalului, centrul orașului s-a
umplut de terase, a devenit o zonă a forfotei, a bucurie și veseliei, căci aceasta a fost atmosfera! Una
a voioșiei, toată lume putându-se distra în voie.
Au fost de toate pentru toți: spectacol artistic deosebit, mici și bere din belșug, jocuri diversificate pentru copii, cu alte cuvinte, oricine a venit la
festival a avut cum petrece și cum să se bucure de
aceste trei zile de spectacol.
Iar ca totul să fie perfect, așa cum ne-a obișnuit,
primarul Feieș a avut grijă ca în fiecare zi a festivalului, în jurul orei 10:00, Sebișul să se lumineze de
focuri de artificii!
Festivalul de Muzică, rămâne așadar, un eveniment major pentru județul Arad și nu numai, fiind
în continuare singurul eveniment al județului de
acest gen filmat de TVR și care este transmis pe
postul național de televiziune.

>>> pag. 3

SEBIȘ EXPRES

SEBIȘ EXPRES

„Festivalul de Muzică”, o nouă ediție de succes!

>>> pag. 2 Nu dorim să vă mai reținem cu

descrierile noastre, fiindcă totul a fost attât de
frumos că nu poate fi prezentat prin cuvinte. De
aceea, preferăm să vă lăsăm a vedea câteva imagini
de la festival, pentru a vă reintroduce în atmosfera
celor trei zile ale „Festivalului de Muzică Sebiș”ediția a XVI-a.
Menționăm că spațiul publicației locale este insuficient pentru a putea pune în pagini toate imaginile preluate pentru dumneavoastră, de aceea,
vă informăm că în fiecare lună, pe pagina WEB
a primăriei veți putea găsi toate imaginile, de la
toate evenimentele importante din oraș, imagini
pe care le și puteți descărca gratuit pentru a avea
amintiri plăcute care să vă rămână în arhiva proprie. Actualizarea SITE-ului primăriei se face la
finalul fiecărei luni, începutul lunii următoare, sau
de câte ori este nevoie.
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>>> pag. 1 Festivitățile de final de an au început în jurul orei 09:00,

joi 11 iunie, când toată lumea s-a strâns în curtea școlii, elevii premianți
fiind chemați de învățători și profesori pentru a li se înmâna diplomele.
Astfel, cei mai merituoși elevi au fost recompensați pentru notele bune,
aceste diplome certificând rezultatele bune obținute la învățătură de elevii școlii.

Atmosfera a fost una de sărbătoare, așa cum
șade bine la un astfel de eveniment, momentul
festivității de final de an reprezentând un moment
aparte, plin de semnificație, atât pentru elevi, cât
și pentru părinți și dascăli. Toate clasele școlii au
fost prezente, de la cei mici la cei mai mari, precum și absolvenții clasei a VIII-a, pentru care
acesta a fost momentul despărțirii de gimnaziu.
A avut loc așadar ultima întâlnire a acestei generații a ciclului gimnazial, un moment al
emoțiilor, la care absolvenții clasei a VIII-a au
participat cu lacrimi în ochi, de acum încolo ei ei
urmând a trece la viața de licean, intrând într-o
nouă etapă a vieții.

În atenția apicultorilor
În baza Ordinului comun nr 45/1991
al Ministerului Agriculturii și Alimentaţiei, privind unele măsuri pentru
protecţia familiilor de albine împotriva
intoxicaţiilor cu pesticide , a Legii nr.
383/ 2013 a apiculturii și a OG.4/1995
actualizată, vă comunicăm obligaţiile ce
revin celor implicaţi în această acţiune.
Obligațiile
producătorilor agricoli
Producătorii agricoli care execută
sau beneficiază de tratamente fitosanitare CU pesticide au următoarele
obligaţii:
- să înștiinţeze în scris, cu cel puţin
48 de ore înainte de efectuarea tratamentului, consiliile locale pe teritoriul
cărora se găsesc suprafeţele ce urmează a fi tratate, precum și cele ale căror
limite teritoriale se află la mai puţin
de 5 km de aceste suprafeţe. trebuie
specificat:
■ locul tratamentului;
• data inceperli și durata tratamentului;
• denumirea produsului folosit și remanenţa acestuia;
• metoda de aplicare și mijlocul cu
care se execută;

- să efectueze tratamente cu insecticide numai pe timp liniștit, fără vânt
și numai asupra culturilor auricule entomofile sau pomilor fructiferi
care nu se află în stadiul de înflorire,
iar pentru situaţii excepţionale se vor
utiliza numai produsele de protecţia
plantelor care manifestă selectivitate
faţă de insectele polenizatoare (albine și bondari),în conformitate cu
O.G.4/1995 actualizată, art.27:
În scopul reducerii riscului de impact asupra sănătăţii oamenilor și a
animalelor, precum și pentru protecţia albinelor și a mediului înconjurător, sunt interzise:
-aplicarea tratamentelor la plante
melifere,cât și la cele care își realizează polenizarea cu ajutorul albinelor,
cu produse toxice pentru albine,în perioada înfloritului.Unele tratamente
se pot face numai în cazuri deosebite,
cu aprobarea și sub controlul oficiilor
fitosanitare,al filialei silvice și al agenţiei judeţene pentru protecţia mediului;
Ncrespectarea acestui articol constituie contravenţie sancţionată cu amendă
conform art.31 ,pct.4.lit.g: sau amendă

Măsuri pentru protejarea albinelor
la aplicarea tratamentelor fitosanitare

de la 4.000 de lei la 8.000 de lei:
- aplicarea tratamentelor la plantele
melifere, precum și la cele care își realizează polenizarea cu ajutorul albinelor, cu produse toxice pentru albine,
în perioada înfloritului, fără aprobare.
O mare atenţie trebuie să acorde și
fermierii care seamănă seminţe tratate cu produse de protecţie a plantelor
din specia nennicotinoidelor.În acest
sens, fermierii au și obligaţia de a
anunţa Primăria și Oficiul Fitosanitar
judeţean precum și de a semnaliza cu
plăcuţe de avertizare parcelele respective (vezi articolul respectiv).
Consiliile locale vor lua măsuri pentru anunţarea în scris sau telefonic,
cu cel puţin 24 ore înainte. a tuturor
culturilor care au vatră de stupină staţionară/permanentă sau temporară/
pastorală situate în raza teritorială a
localităţii, precum și circumscripţia
sanitar-veterinară, despre locul, data
începerii și mijloacele cu care se execută tramentele cu insecticide.
Obligaţiile apicultorilor
- să comunice autorităţilor administraţiei publice locale în a căror rază te-
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ritorială se află stupina, locul de amplasare al acesteia, perioada utilizării vetrei
de stupină, numărul familiilor de albine, sediul sau adresa deţinătorului de
stupi, asigurând evidenţa acestora, dar
și protecţia familiilor de albine împotriva tratamentelor fitosanitare;
- să închidă sau să indeparteze la o distanţă de peste 5 km de suprafeţele supuse
tratamentului, familiile de albine, atunci
când au fost înștiinţaţi. Intervalul de timp
în care este necesar ca familiile de albine
să fie închise sau îndepărtate, poate fi de
48 ore la erbicide și insecticide,24 ore la
fungicide și acaricide.
- să sesizeze imediat în scris circumscripţia sanitar-veterinară în cazul producerii intoxicaţiilor la familiile de albine situate în raza teritorială a localităţii,
precum și circumscripţia sanitar-veterinară, despre locul, data începerii și mijloacele cu care se execută tramentele cu
insecticide.
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MERGEŢI CU BINE, DRAGII NOŞTRI!
A venit momentul să ne spunem „ La revedere!”

>>> pag. 1 Ne-am străduit loare. Aveţi șansa să aveţi alături

nu numai să vă oferim informaţii ci și să vă determinăm să vă
doriţi cât mai multe informaţii și
să știţi să le culegeţi singuri.Pentru că mai târziu veţi petrece și
foarte mult timp printre oameni,
ne-am străduit să vă învăţam să
fiţi toleranţi, altruiști, prietenoși,
cooperanţi, încrezători în propriile forţe, creativi, generoși,
cinstiţi și drepţi, senini și împăcaţi cu voi înșivă.
Am pus în fiecare din voi o
scânteie din mintea noastră și o
bucată din inima noastră, iar voi
ne-aţi oferit în schimb câte un
petic din inimile voastre pure și
câte o scânteie din energia voastră nemărginită, făcându-ne să
rămânem tinere și energice chiar
dacă timpul ne-a mai lăsat câteva
fire albe în păr.
Sperăm doar că timpul va păstra și va multiplica ceea ce aveţi
bun și curat în voi, că oamenii
pe care îi veţi întâlni pe drumul
devenirii voastre vor vedea în
primul rând calităţile voastre și
vă vor sprijini să le puneţi în va-

de voi niște părinţi minunaţi pe
care trebuie să-i respectaţi și cu
care trebuie să încercaţi să fiţi
prieteni, așa cum sunteţi acum.
Ei vor fi primii care vă vor sprijini necondiţionat atunci când
veţi avea nevoie. Aveţi încredere
în ei!
Acum, la despărţire, vă urăm
mult succes în continuare, să fiţi
sănătoși – copii și părinţi laolaltă
– să vă bucuraţi de frumuseţile
vieţii și să treceţi cu bine peste
greutăţi, și – spun asta în primul
rând pentru voi, copii – să nu
vă daţi bătuţi în faţa greutăţilor
pentru că întotdeauna după momentele neplăcute din viaţă urmează și bucuria.
Nu uitaţi ce v-am spus deseori:
„Tot ce a fost în stare să facă cineva vreodată stă și în puterea
voastră.”
Cu acordul părinţilor voștri aţi
fost timp de trei ani și veţi fi în
continuare DRAGII NOȘTRI,
PREȘCOLARII NOSTRI!!
Florica Toma, Director
Gradinita Samariteanul nr.2 Sebis
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Rămas-bun absolvenților clasei a VIII-a!
Emoțiile cele mai mari în cadrul festivităților de final de an le-au avut
elevii absolvenți ai clasei a VIII-a.
Ceremonia de final de an a fost, ca de fiecare dată, una specială,
părinții prezenți, dascălii, elevii școlii, salutându-i pe acești absolvenți
de gimnaziu care pornesc de acum pe un alt drum al vieții, urmând a
păși spre liceul mult dorit. Se încheie astfel un ciclu din viața acestor
elevi, un ciclu frumos, în care școala gimnazială din Sebiș le-a fost
cămin atâția ani!

Absolvenții clasei a VIII-a A:
Adochiței Silviu Ionuț, Barbura
Iulia Silvana, Barna Emanuel Darius, Bădescu Sebastian Ovidiu,
Bumb Ștefănuț Mihai, Bulc Geo
Andreas, Burtă Nicoleta Iulia,
Cornea Diana Maria, Covaci Paul
Leonardo, Csoncsik Isabela Adriana, Deliman Alexandru Cristian,
Drăgan Daniela Mihaela, Filipeanu
Crinu Emanuel, Helgiu Vlad Ghe-

orghe, Ilca Timeea, Ilieș Sânziana,
Jidoi David Cătălin, Lulușa Florin
Mădălin, Manea Dănuț, Marc Mădălina Ștefania, Mariș Victor Bogdan, Matei Rareș, Mâneran Raul
Ionel, Mărgăian Demetrius, Moș
Eliana Maria, Popa Ioan Luis, Roșu
Tudor Rareș, Suba Ana-Maria Dalia, Toader Delia Elida, Țica Darius
Ionuț.
Diriginte Barbatei Gabriela

Absolvenții clasei a VIII-a B:
Bujor Daniel Roland, Bun Teodor Adrian, Copian Denis Raul
Laurențiu, Doroț Emanuel Marin,
Farc Agnes, Frandoș Ioan Samuel,
Haiduc Andreea Larisa, Hărdăuț

Daniel Samuel, Iordăchescu Debora,
Jidoi Adrian Florin, Oprea Sergiu
Cătălin, Papă Ionuț Lucian, Sidor
Giuliano Constantin, Velea Valentin
Daniel, Voian Evelyn Laura.
Diriginte Toader Cosmin

Absolvenții clasei a VIII-a C:
Baniciu Ovidiu, Bardan Călin Florin, Bojor Maria Mihaela, Borlea
Radu Lucian, Brad Marco Adrian,
Bumb Denisa, Burtă Radiana Marinela, Ciocan Diana Alexandra,
Culda Iulian Oliviu, Dănuț Daniela
Paula, Dragoș Adelin Florin, Embey Rebeca Miriam, Floruț Marius
Cătălin, Ghiorghiță Amalia, Ghiura Samuel, Goia Anda, Hoțopan

Răzvan Andrei, Laslău Simion
Valentin, Lucaci Daria Maria,
Marchiș Nicholas Paul, Mureșan
Florin Marinel, Oprea Denisa Mihaela, Pașca Andreea Elena, Popovici Denis, Stănilă Robert Gabriel,
Trif Adrian Narcis, Urs Marius Andrei, Vasica Alin Denis, Voiculescu
Natanael David.
Diriginte Cornea Cristina

Absolvenții clasei a VIII-a D:
Ardelean Dacian Lucian, Ardelean Ligia, Cîta Alexandra, Codrean Beatris, Gui Mădălina Vanina, Gui Narcisa Dalia, Hirina
Adrian Ionel, Ille David Adrian,
Lascău Geanina Jana, Nemeș Di-

ana Maria, Olariu Alina Patricia,
Șeran Raul Cristian, Tic Daniel
Alin, Velea Laura Diana, Prindii
Sebastian Daniel, Prindii Eduard
Emanuel.
Diriginte Drăgan Dorin

Primarul Feieș Gheorghe a dorit ca prin intermediul publicației locale să transmită absolvenților clasei a VIII-a un cunvânt de final de gimnaziu:

Primar
Feieș Gheorghe

”Dragi absolvenți
ai clasei a VIII-a,
A sosit și această frumoasă și minunată zi în care v-ați luat rămas bun de
la viața de gimnaziu! A fost o zi importantă în viața fiecăruia dintre voi,
SEBIȘ EXPRES

zi în care ați părăsit viața gimnazială,
care a reprezentat o perioadă în care
ați adunat emoții, bucurii, regrete,
vise. Toate sunt acum amintirile frumoase ale anilor de gimnaziu!
Când ați pătruns pentru prima
dată în această lume atât de frumoasă a gimnaziului, v-au primit
cu brațele deschise dascălii voștri,
oamenii care și-au ales nobila profesie de a modela suflete, conștiințe,
într-un cuvânt, de a crește oameni.
Și v-au crescut, v-au învățat să visați
cum să fiți fericiți în viață, prin lucruri simple și normale, care să vă
aducă bucurie în suflet. De aceea,
acești dacăli minunați merită toată recunoștința voastră, alături de

părinții care v-au sprijinit și îngrijit,
încercând să vă asigure condiții cât
mai bune.
Sunt convins că acum, când ați încheiat frumoasa perioadă a gimnaziului, mulți dintre voi parcă ar dori
să mai petreacă ceva timp cu colegii,
parcă ar mai dori să vină la orele de
dirigențe.
Să știți însă că acest moment unic
al absolvirii clasei a VIII-a este un
moment special, așa cum speciali
sunteți și voi și trebuie să treceți la
o altă etapă importantă în pregătirea
voastră!
Să știți că dacă ați închis poarta gimnaziului, deschideți o altă poartă, cea
către viața de licean, descoperiți o altă

lume, cea a liceului.
Sunteți gata să vă luați destinul în
propriile mâini. Pentru fiecare dintre voi începe o nouă etapă a vieții,
pe care trebuie să o priviți ca pe o
nouă experiență, ca pe o nouă provocare și încercare.
Vă doresc tuturor
să vă deschideți larg aripile,
să vă îndepliniți visele
să vă bucurați de viața de licean
să vă găsiți fericirea.
Dumnezeu să vă fie alături mereu!”

Primar Feieș Gheorghe

(Acestea sunt cuvintele pe care domnul primar a dorit să le adreseze absolvenților clasei
a VIII-a cu ocazia încheierii gimnaziului)
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La grădinița Samariteanul,
o serbare ca-n povești!
După cum ați putut vedea din imaginile surprinse cu ocazia serbării de la grădinița Samariteanul din Sebiș, doamnele învățătoare, împreună cu copiii au pregătit o serbare ca un basm, cu personaje diverse, pline de imaginație. Întregul eveniment a fost unul animat, frumos,
un eveniment savurat din plin de părinții sau bunicii veniți a-i vedea
pe copii la această serbare deosebită. Totul a fost organizat până în cele
mai mici detalii, serbarea desfășurându-se cu sala plină. Felicitări!
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În atenția cetățenilor!
Cu privire la atestatele de producători
Având în vedere prevederile
Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare
a pieţei produselor din sectorul
agricol, începând cu 1 mai 2015,
producătorii agricoli vor trebui
să deţină un așa-numit atestat
de producător pentru a-și putea
vinde marfa în pieţele agroalimentare. Atestatul de producător
este documentul care atestă calitatea de producător agricol pentru
persoanele fizice care desfașoară
activităţi economice în sectorul
agricol și trebuie să cuprindă informaţii cu privire la numele și
prenumele producătorului, denumirea produselor și suprafaţa de
teren exploatată respectiv efectivele de animale. Actul se eliberează de către primărie în cinci zile
lucrătoare, însă trebuie sa aibă și
un aviz consultativ .
În cazul în care agricultorii nu își
vor putea vinde personal marfa în
piaţă și o vor da intermediarilor,
vor fi obligati să le înmâneze acestora și actele care dovedesc provenienţa produselor. În felul acesta
vor rămane în pieţe doar intermediarii corecţi.
În situaţia pierderii/distrugerii/
furtului atestatului de producător, titularul acestuia este obligat
să anunţe în termen de 24 de ore
unitatea de poliţie cea mai apropi-

ată, precum și autoritatea emitentă, care poate emite, la cerere, un
duplicat cu aceeași valabilitate cu
a atestatului iniţial.
Încălcarea prevederilor legale privind modul de vânzare pe
piaţă a produselor agricole din
gospodăria proprie constituie
contravenţie și se sancţionează
cu amendă pentru producătorii
agricoli. Astfel, cei care vor utiliza carnetul de comercializare fără
să respecte regimul de utilizare al
filelor, ar putea fi sancţionaţi cu
amendă de la 200 lei la 1.000 lei.
De asemenea, producătorii agricoli care vor transporta produse
agricole de la locul de deţinere la
locul de comercializare, dar nu
vor respecta obligaţia de a deţine
o filă completată corespunzător
cantităţilor și structurii sortimentelor transportate, ar putea primi o
amendă de la 3.000 lei la 4.000 lei.
În plus, dacă nu vor afișa eticheta de produs, comercianţii vor fi
pasibili de o amendă care va fi cuprinsă între 100 lei și 300 lei.
Amenzile cresc considerabil în
cazul în care producătorii comercializează produse, însă nu au un
atestat de producător valabil și un
carnet de comercializare a produselor. În această situaţie amenzile
sunt între 15.000 lei și 22.500 lei.

29 Iunie- sărbătorim pe
Sfintii Apostoli Petru si Pavel

Anunț Angajare!

Grădiniţa Samariteanul nr.2 Sebiș organizează concurs pentru ocuparea postului de educatoare ,pe perioadă determinată, în data de
15.07.2015 la sediul grădiniţei: Sebiș,strada Victoriei ,nr.13;
Informaţii la telefon 0744862101.
SEBIȘ EXPRES

Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel
sunt prăznuiţi de către Biserica
Ortodoxă la data de 29 iunie a
fiecărui an. Aceştia sunt sărbătoriţi
împreună datorită faptului că ambii s-au săvârşit la Roma. Sfântului Apostol Pavel i s-a tăiat capul
iar Sfântul Apostol Petru a fost
răstignit cu capul în jos. Conform
Sinaxarului, moaştele celor doi
apostoli au fost puse împreună.
Conform cercetărilor recente, Petru a fost răstignit în anul 64, iar
Pavel a fost decapitat în anul 67.
Petru şi Pavel sunt, de asemenea,
autori a unor epistole incluse de
către Biserică în textele canonice ale Noului Testament (Pavel
-14; Petru – 2). Aceştia sunt
consideraţi ca fiind printre cei
mai importanţi oameni care au
luat parte la Biserica lui Hristos.
Sfântul Apostol Petru provine
din oraşul Betsadia, localitate
situată pe malul nordic al lacului Ghenizaret, astăzi cunoscută
sub numele de El Aradsch, situată în Siria. Numit la naştere Simon, Petru era fratele Sfântului
Apostol Andrei. De asemenea,

în Sfânta Scriptură este poment
faptul că Petru, în momentul în
care şi-a început activitatea, era
căsătorit. Acesta devine ucenic al
Mântuitorului în urma unei partide de pescuit. Acela este momentul care marchează renunţarea lui
Petru la toate averile materiale şi
decide să îl urmeze pe Iisus, devenind astfel „pescar de oameni”.
Sfântul Apostol Pavel s-a născut în jurul anului 7, într-o familie de evrei provenind din Tarsul
Ciliciei. Numele său la naştere a
fost Saul. Acesta ajunge să înveţe sub îndrumarea rabinului Gamaliel. Totuşi, Pavel nu l-a cunoscut pe Hristos cât timp acesta
din urmă a luat formă pământeană. În schimb, a fost martor
la martirizarea Sfântului Ştefan.
Acest lucru îl determina să devină unul dintre cei mai aprigi apărători ai credinţei în Dumnezeu.
Pavel este botezadat de către
episcopului Damascului, un om
pe nume Anania, moment care
marchează schimbarea numelui
sau din Saul în Pavel.

Proiectul Erasmus+

De curând, în cadrul Liceului Teoretic Sebiș s-a derulat un eveniment cu
semnificații deosebite: un grup de elevi
a făcut un voiaj în Spania. Deplasarea
nu a avut motivații de agrement turistic, ci a presupus implementarea unui
proiect ERASMUS+, cu titlul LOCAL
SERVICES WITH EUROPEAN QUALITY. Mai precis, proiectul a vizat 15
elevi din clasa a X-a F, domeniul Turism
și Alimentație, calificarea Tehnician în
gastronomie, care au efectuat stagiul de
pregătire practică, timp de două săptămâni, la modulul Armonie și Savoare
(CDL), la agenți economici din Granada, Spania, în 2015. Cei 15 elevi, fete și
băieți, au fost însoțiți de două cadre didactice și un monitor din partea Liceului
Teoretic Sebiș. Toți cei 15 elevi au avut
asigurată cazarea, masa, transportul cu
avionul și bani de buzunar, conform reglementărilor UE.
Iată care sunt „actanții” prezentului
proiect: Apopei Daniela-Denisa, Apopei Adrian-Octav, Bajko Denisa-Andrea, Bogdan Alexandra-Raluca, Caliu
Fernando Diego, Cherascu Ramona
Daiana, Copil Roxana-Dariana, Gabor
Timeea-Ramona, Hărdăuț Emanue-

la Gabriela, Ienciu Paul Sebastian, Ilca
Adrian-Bogdan, Lazăr Diana Andrada,
Sălceanu Ovidiu-Bogdan, Țica MălinaDaliana, Zbîrcea Ioan-Elias. Elevii au
fost însoțiți de profesorii: Crainic Marioara și Oarcea Viorica. Monitorul din
partea scolii a fost prof. Costea Angela,
directorul școlii noastre. Echipa care
s-a ocupat de scrierea si implementarea
proiectului are următoarea componentă: dir. Prof. Costea Angela (responsabil de proiect), prof. Crainic Marioara
(responsabil cu pregătirea profesională), prof. Demetrescu Dana (responsabil cu diseminarea) și contabil Condea
Lucreția (responsabil financiar). Valoarea grantului de care a beneficiat Liceul
Teoretic Sebiș este 32870 euro .
Mai trebuie amintit faptul că mobilitatea s-a desfășurat timp de două săptămâni, în intervalul 29 mai - 11 iunie, 2015,
și a vizat dezvoltarea și îmbunătățirea

competențelor și abilităților profesionale
la nivelul standardelor europene. Limba
de comunicare a proiectului a fost limba
engleză.
Am dorit să cunoaștem părerea
însoțitorilor despre activitatea și atitudinea elevilor în timpul practicii din
Spania. În acest sens, prof. Oarcea Viorica ne-a spus că elevii s-au comportat
exemplar și activitatea lor a fost apreciată de tutorii și directorii hotelurilor. Își
amintește cu plăcere de evaluarea finală
impusă de proiect, urmată de o întâlnire festivă, cu înmânare de diplome
și, de ce nu, cu lacrimi la despărțire. La
rândul ei, d-na prof. Crainic Marioara
remarcă promptitudinea partenerului
intermediar – MEP Europrojects Granada - în acordarea sprijinului pe parcursul desfășurării mobilității și interesul
deosebit al elevilor pentru activitățile
practice la agenții de primire. Personal,
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se simte onorată de faptul că a participat ca profesor însoțitor a doua oară și
consideră că acest proiect a constituit un
incontestabil succes.
D-șoara profesoară Dana Demetrescu
consideră că proiectul „Local Services
with European Quality” și-a îndeplinit
cu succes obiectivele propuse, deoarece
elevii participanți și-au dezvoltat atât
competențe profesionale specifice domeniului lor, cât și competențe lingvistice. Proiectul a avut și o componentă culturală de remarcat, iar per total impactul
pozitiv este atât la nivel personal, cât și
instituțional.
Doamna director prof. Costea Angela spune că scrierea și implementarea acestui proiect s-a realizat după
o muncă intensă în noile condiții ale
desfășurării programului Erasmus+, dar
că satisfacția a fost cu atât mai mare cu
cât elevii noștri au fost foarte apreciați
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la locurile de practică, precum și la evaluarea finală, acest lucru fiind consfințit
prin obținerea Certificatului Europass
Mobility, certificat cu recunoaștere europeană.
Dar să nu intrăm în „bucătăria” proiectului, ci să ne mulțumim să amintim
succint și impresia elevilor. De aceea
m-am deplasat în clasa acestora și iată
ce mi-au spus: au făcut practică la trei
restaurante de trei si patru stele: Navas,
Alixares, Corona de Granada, dar cel
mai mult le-a plăcut la Hotel Alixares
prin faptul că personalul hotelului a insistat foarte mult ca elevii să facă muncă
de calitate, insistând cu explicațiile, până
ce elevii au dat dovadă de implicare și
pricepere. Activitatea s-a desfășurat întro atmosferă plăcută pentru că personalul hotelului a demonstrat încă o dată că
reprezintă spiritul latin exuberant (plini
de viață, sociabili, buni „cântăreți”, veseli și glumeți). Elevii Daniela, Denisa și
alții, ne spun că nu vor uita îndrumările primite de la Valentin, Paco, Nicolas,
etc. Tot ei ne mai spun că proiectul avea
și o componentă culturală ce a permis
elevilor să cunoască „oameni și locuri”
precum: Cetatea Alhambra, cu vestigiile ei istorice, frumusețile inegalabile ale
mării la Malaga și Salobrena, etc. Impresiile memorabile au fost consemnate în
jurnale personale, întocmite în spiritul
proiectului.
Prin implementarea acestui proiect s-a
dovedit încă o dată faptul că, în spiritul
comunității europene, elevii noștri au
posibilitatea să cunoască lumea și să-și
formeze o pregătire profesională corespunzătoare vremurilor noastre și să aducă prestigiu școlii și comunității locale.
Am înțeles aceasta privind chipurile
luminoase, entuziaste ale elevilor la sosirea lor acasă. Bravo lor și cinste dascălilor ce i-au îndrumat!
Prof. Pogan Mihai
Liceul Teoretic Sebiș

