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Progresul orașului Sebiș,
singura noastră preocupare

Strategia de dezvoltare locală implementată
în oraș de primarul Feieș Gheorghe s-a dovedit a fi una de bun augur pentru progresul
Sebișului, în timpul mandatelor sale schimbările în bine fiind vizibile prin prisma lucrărilor de modernizare derulate an de an, modernizări de amploare, care au avut ca scop
implementarea de proiecte investiționale
majore, cu impact asupra evoluției prezente
și viitoare a orașului.
Ca urmare a acestui mod de gândire administrativă, putem vorbi la ora actuală de Palatul Administrativ, care include și edificiul
Finanțelor publice, de o Casă de Cultură reprezentativă, de străzi asfaltate, alei pavate,

Noi străzi asfaltate!

trotuare amenajate, rețea de canalizare și apă
potabilă în regie proprie, bază sportivă modernă, teren sintetic de sport, sală de sport,
instituții de învățământ puse la punct, spitale
modernizate și acreditate, parcuri amenajate,
locuri de joacă pentru copii, centru civic de
mare frumusețe. Totul, conceput ca un ansamblu arhitectural prin care să fie asigurate
facilitățile specifice unui oraș pus la punct.
Încă o suită de investiții pentru modernizarea infrastructurii
Astfel, strategia aplicată de primarul Feieș rutiere a Sebișului a fost pusă în practică! Este vorba de finaliGheorghe a fost una a progresului orașului, zarea asfaltării a încă patru străzi din oraș: Ineului, Mureșului,
care a implicat și implică multă muncă, efort, Oituz și Gării.
dar a cărei rezultate se văd din plin prin evoluția
pozitivă pe care Sebișul o cunoaște de ani buni.
O dezvoltare solidă, de viitor!

importante pentru dezvoltarea corectă a Sebișului.
Cu alte cuvinte, la fel ca și
până în prezent, voi încerca
să realizez o administrare
care să vizeze dezvoltarea
Sebișului pe toate palierele
sale, fără a neglija nici un
domeniu de activitate important pentru a avea un oraș cu
perspective pentru viitor.
Primar
Ca și adminstrație locală,
Feieș Gheorghe suntem atenți la doleanțele
sebișenilor, stabilind prin
„Împreună cu echipa de aceasta și o prioritizare a
la Primărie și cu sprijinul investițiilor, raportându-ne
Consiliului Local, voi cău- însă de fiecare dată la buta mereu să pun în practică getul avut la dispoziție, iar
un program anual de mo- pentru a atrage noi sume
dernizare a orașului de așa la bugetul local, prioritatea
manieră încât să cuprindem absolută a fost și este acceinvestiții în toate sectoarele sarea surselor de finanțare

disponibile prin diverse programe specifice, de la cele
europene până la cele guvernamentale sau de la Consiliul Județean Arad.
Tot ceea ce facem este
transparent,
gestionând
prudent, banul public, pentru a continua implementarea unor investiții necesare
și utile orașului nostru, de
așa manieră încât să avem
sustenabilitate și acoperire
bugetară.
Vom continua să administrăm Sebișul pentru derularea unor noi proiecte de
investiții, prin care să evoluăm pozitiv ca și oraș, cu
reale beneficii pentru comunitatea noastră locală.
Primar Feieș Gheorghe

Acoperișuri reabilitate la
Liceu și Spitalul din Prăjești

Datorită fenomenului meteorologic de
pe finalul acestei veri, când a căzut în
oraș piatră de mărimi destul de mari,
acoperișurile de la liceu și spitalul din
Prăjești au fost deteriorate destul de grav,

Parcul central,
complet reamenajat!

Iluminat ornamental, noi locuri de joacă pentru copii, alei
pavate! Așa arată acum parcul din spatele Casei de Cultură ca
urmare a lucrărilor de amenajare derulate anul acesta.
Primarul Feieș Gheorghe, așa cum a avut cuprins în programul de dezvoltare a orașului, a reamenajat complet această
zonă verde din centru Sebișului, putând acum vorbi de un perimetru de promenadă frumos amenajat, dotat cu locuri dejoacă pentru copii și băncuțe pentru recreere, învăluit pe timpul serii de lumina feerică a iluminatului ornamental.

motiv pentru care, una dintre lucrările recent derulate de administrația locală au
fost cele de refacere a acoperișurilor celor
două clădiri, remediindu-se astfel problemele existente.
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categoria autovehiculelor, astfel
că pentru a fi condus pe drumurile publice este nevoie de
permis de conducere categoria
,,AM”.
Conducerea mopedelor pe
Mopedele , scuterele , atvurile si alte autovehicule drumurile publice fără a deţine
dotate cu motoare de ca- permis de conducere constituie
pacitate mica a căror viteza infracţiune si se pedepseşte cu
de deplasare nu depășește închisoarea de la 1 (unu) la 5
45km/h, iar capacitatea (cinci) ani inchisoare.
cilindrica nu este mai mare De asemenea, mopedul trede 50 centimetri cubi , pot fi buie să fie înregistrat la Conconduse pe drumurile pub- siliul local al comunei pe raza
lice numai cu permis de căruia domiciliază proprietarul. Este interzisă circulaţia pe
conducere
Începând cu data de 19 ianu- drumurile publice a mopedelor
arie 2013 a intrat în vigoare care nu corespund din punct
Legea 203 din 2012, prin care de vedere tehnic, al căror tera fost modificată şi completată men de valabilitate a inspecţiei
Ordonanţa de Urgenţă a Gu- tehnice periodice a expirat.
vernului numărul 195 din 2002 Este interzisă circulaţia pe
privind circulaţia pe drumurile drumurile publice a mopedelor
care nu corespund din punct
publice.
Una dintre cele mai impor- de vedere tehnic, al căror tertante modificări constă în ac- men de valabilitate a inspecţiei
cea că mopedul a fost inclus în tehnice periodice a expirat.

Poliția
avertizează!
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Liceul Teoretic Sebiş la început de an şcolar
Elevii Liceului Teoretic Sebiş au fost
implicaţi în perioada 22.08.2016-26.08.2016
într-o acţiune amplă de tineret la care au
participat 48 de tineri și 8 profesori însoțitori
din județele: Vâlcea (Liceul „Constantin
Brâncoveanu”-Horezu, Colegiul Naţional
„Alexandru Lahovari”, Colegiul Naţional
„Mircea cel Bătrân”, Colegiul Naţional de
Informatcă „Matei Basarab”), Dolj (Colegiul Naţional „Carol I”, Colegiul Naţional
„Fraţii Buzeşti”, Liceul Teoretic „Tudor Arghezi” Craiova), Olt (Colegiul Naţional
„Ion Minulescu” Slatina), Mehedinți (Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan Odobleja”
Drobeta-Turnu Severin), și Arad (Liceul
Teoretic Sebiş). Este vorba de „Concursul
Regional de Dezbateri Educative” organizat
de către Asociația Regională de Dezbateri,
Oratorie și Retorică – ARDOR Oltenia prin

finanțarea proiectului de către DJST Vâlcea,
DJST Dolj, DJST Olt, și DJST Arad.
Concursul Regional de Dezbateri
Educative, aflat la a III-a ediție, s-a desfăşurat
la Centrul de Agrement Căciulata şi a cuprins două secțiuni.
La secţiunea pe echipe elevii de la Liceul
Teoretic Sebiș Ashley Hurrelbrink, Alexandru Dărău și Narcisa Suciu, coordonați de
către domnul profesor Silviu Sgârcea au obtinut premiul al II-lea.
La secţiunea a II-a, concursul individual al
vorbitorilor, premiul al II-lea a fost obţinut
de Alexandru Dărău de la Liceul Teoretic
Sebiş, iar Narcisa Suciu .a primit premiul al
III-lea.

Consilier educativ,
profesor Sgarcea Silviu

Plata taxelor și impozitelor locale,
obligativitate prin legislația națională

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 șă-și
plătească 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.
De aceea, atenționăm pe cei
care au întârzieri la plata taxelor și impozitelor locale,
că dacă nu vor veni să stingă
aceste debite, suntem obligați
să derulăm procedurile de
executare silită a restanțierilor,
lucru pe care nu-l dorim.
Facem apel la cei care au
restanțe, să vină și să își stingă
debitele.
Vă mulțumim.

Primăria Sebiș

Împreună
pentru un oraș curat!
Vă rugăm să nu mai
transportați sau să nu mai
aruncați deșeuri, de orice fel,
pe marginea drumurilor, canalelor și pe pășuni, deoarece doar astfel putem asigura
întreținerea curățeniei .
De asemenea, atenționăm
cetățenii că în containerele de
care dispun pentru adunarea
gunoiului nu au voie să depoziteze rumeguș, cenușă, crengi, coceni, iarbă etc, deoarece
societatea de salubrizare care
colectează gunoiul din aceste containere nu le va mai ridica gunoiul fiindcă astfel de
deșeuri nu sunt primite la
goapa de gunoi autorizată din
județul Arad.
Suntem în perioada curățeniei de toamnă, în acest sens
administrația locală inițiind
SEBIȘ EXPRES

deja acticvitățile specifice acestui sezon, printr-o serie de acțiuni de strângere
vegetație uscată și decolmatare șanțuri de pe domeniul public.
Revine însă în sarcina cetățenilor, ca buni gospodari, să
se preocupe de curățarea periLa 12 zile de la începutul cursurilor elevii şcolii noastre au fost implicaţi în proiectul
emtrelor din fața caselor, pre“Let’s do it România”. Astfel ziua de 24 septembrie a devenit Ziua de Curăţenie Naţională.
cum și curățarea șanțurilor
La acest eveniment au participat peste 200 de elevi şi cadre didactice în frunte cu domnul
aferente, pentru a asigura
director Romulus Barbatei.
>>> pag.3
prin aceasta o pregătire pentru sezonul rece și a preveni
astfel înfundarea șanțurilor
cu resturi vegetale, evitând
posibile inundații.
Totodată, atenționăm despre
necesitatea curățării coșurilor
locuințelor, de asemenea o
activitate specifică acestui
anotimp.

Primăria Sebiș
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Colțul de religie
Sf. Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de mir este prăznuit de către
Biserica Ortodoxă în fiecare an pe 26
octombrie. Acesta a trăit pe vremea
lui Diocleţian și Maximilian Galeriu,
împăraţi faimoși ai Imperiului Roman. Dimitrie era fiul voievodului
din cetatea Tesalonicului. Acesta a
fost botezat în taină, părinţii săi temându-se de ceea ce ar fi putut păţi
atât ei, cât și copilul în acea perioada
în care păgânii persecutau creștinii.
Acesta a fost învăţat despre Dumnezeu și creștinism într-o camera
ascunsă a palatului lor. Acesta a cunoscut acolo tainele sfintei credinţe și tot ceea ce putea învaţă despre
Dumnezeu și despre Mântuitor, despre minunile pe care Acesta le-a fă-

>>> pag.2 Eve n i m e ntu l nia într-o singură zi. La nivel

a avut un real impact în viaţa
tinerilor, aceștia realizând importanţa păstrării unui mediu
curat. În urma acestui demers
s-au strâns 180 de saci menajeri de pe raza orașului nostru.
Povestea proiectului “Let`s Do
It!” a început în 2009, când un
grup de voluntari pasionaţi,
animaţi de o idee nebunească,
și-au propus să curețe Româ-

naţional acest proiect a adunat
peste 1000000 de voluntari în
perioada 2010-2015 . Dintre
voluntarii care au participat la
Ziua de Curăţenie Naţională,
550 000 au fost elevi. Școala
noastră a fost alături de echipa
“Let’s do it” an de an.

Consilier educativ,
profesor Sgarcea Silviu

26 octombrie- Sfântul Dimitrie Izvorâtorul de Mir

cut și despre milostenia de care a dat
dovadă de-a lungul vieţii Sale. Aceste lucruri reprezintă începuturile lui
Dimitrie în slujba lui Dumnezeu.

Sfântul Dumitru
Datini și superstiţii

Printre cele mai spectaculoase obiceiuri care se săvârșesc în ajun de
Sânmedru sunt focurile vii. În ajunul
sărbătorii, în noaptea de 25 octombrie se ţine „Focul lui Sânmedru”,
moment în care oamenii obișnuiesc
să aprindă focuri în cursi sau pe dealuri, peste care copiii sar pentru a fi
sănătoși iar tinerii să se căsătorească.
Conform tradiţiei, Sânmedru era
considerat patronul păstorilor care
adaugă în cadrul superstiţiilor un

Cu ocazia sărbătoarii Sfântului.
Mare Mucenic Dimitrie, din data de
26 octombrie, urăm tuturor celor
care serbează cu această ocazie onomastica, La Mulți Ani, multă bucurie
și fericire alături de cei dragi!
Primar, Viceprimar,
Consiliul Local
străvechi obicei care în regiunea
Moldovei se practică și în zilele noastre. Pentru a putea vedea cum va fi
iarnă care vine, păstorii obișnuiesc
să își așeze cojocul pe iarbă în mijlocul oilor, așteptând să vadă care oaie
se va așeza pe el. Dacă o oaie neagră
se așează înseamnă că iarnă va fi una
bună, în timp ce dacă se va culcă o

oaie albă, iarnă va fi aprigă.
În Bucovina, persoanele care vor
semăna usturoiul după Sanmedru
vor avea parte anul viitor doar de
pagubă. În regiunea Olteniei, oamenii cred că doar dacă vei respectă
toate tradiţiile acestei sărbători vei
fi într-adevăr protejat de necazuri și
primejdii.
SEBIȘ EXPRES
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Grupa pregatitoare A
profesor Borlea Luminița-Maria

Cei mai mici elevi ai școlii din Sebiș

Conform tradiției publicației noastre
locale, la fiecare început de an școlar vă
aducem în prim plan pe cei mai mici
elevi ai școlii din Sebiș, respectiv elevii
clasei pregătitoare, de această dată prezentându-vă micii preșcolari care, alături de doamnele învățătoare ne-au primit cu drag, fără emoție, fiind deschiși
la orice întrebări.
Sperăm ca prin această pagină a ziarului, amintirile acestor frumoși ani ai
începutului de școală să fie cât mai frumoase, pentru a da posibilitatea micilor
școlari de azi ca peste ani să răsfoiască
cu drag publicația locală a Sebișului, în
care se regăsesc în băncile școlii.

Oancea
Oprea Rareș
Fereștean Maria

Babal Zsolt

El-Foudali Sara

Petrușan
Nicoleta

Vărcuș Iulia

Marc Eduard Ardelean Denisa

Lulușa Mario

Mecea Marco

Barna Karina Hetco Razvan
Hurrelbrink
Dronca Sara Cornea Șerban Lela Luca
Ioana

Anghel
Anelisa

Serac
Alexandru

Dragoș Daria Bugariu Ianis
Menționăm că din imaginile surprinse
de noi pot lipsi anumiți elevi care din
diverse motive nu au fost prezenți în
momentul în care am realizat pozele cu
colectivele claselor.

Mare atenție

Rujeola este gravă
și poate da complicații
Denumirea “pojar”, cu care e cunoscută la noi,
este descriptivă pentru principalele simptome:
febră foarte înaltă, de până la 40,5 grade Celsius, și erupția ca para focului.
La fel ca mai toate bolile copilăriei, rujeola are
o origine virală.
Cum se manifestă rujeola?
Perioada de incubație (intervalul de timp
scurs între momentul infectării și momentul
apariției primelor simptome) durează între 7 și
18 zile. În general, debutul bolii este brusc și vi-

Șandru
Răzvan

Moș Riana

Brasai
Răzvan

Barna
Brădean Boșcai Raluca
Alexandru
David

Este epidemie de rujeolă în județul Arad

rulent, cu febră ce poate depăși uneori 39 C, la
care se adăugă indispoziția, inapentența, durerile de cap, iar la scurt timp și semnele unei
infecții respiratorii, incluzând:
– secreții nazale apoase, strănut;
– lăcrimarea abundentă, înroșirea ochilor;
– intoleranță la lumină și umflarea pleoapelor;
– dureri de gât, răgușeală;
– înroșirea și umflarea amigdalelor;
– tuse uscată, supărătoare
Rujeola – Ce e de făcut?
Se urmăresc simptomele și se iau măsuri ge-

nerale pentru ușurarea lor. O atenție deosebită trebuie acordată febrei, care așa cum spunem poate atinge cote periculoase. Pentru
scăderea temperaturii se folosesc preparatele pe bază de ibuprofen sau paracetamol, supozitoarele cu algocalmin, precum și la alte
metode de reducere a temperaturii (băi răcite progresiv, împachetări). Dozele și ritmul de
administrare se stabilesc întotdeauna de către
medic! Tot medicul poate să prescrie suplimentarea dietei cu Vitamina A, care are un efect benefic asupra evoluției rujeolei, reducând durata acesteia și scăzând riscul de complicații. De

SEBIȘ EXPRES
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asemenea, se impune repausul la pat cu evitarea efortului fizic și hidratarea corespunzătoare (aport crescut de apă, sucuri naturale de
fructe, supe, ceaiuri). Copilul trebuie ținut acasă între 7-10 zile, pentru a împiedica răspândirea virusului pe de o parte, iar pe de altă parte
pentru a-l feri de riscul intrării în contact cu alți
agenți patogeni (viruși sau bacterii), care poate duce la înrăutățirea stării sale de sănătate. În
cazul în care medicul recomandă spitalizarea,
n-o refuza, cu atât mai mult dacă vârsta copilului este mică.
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Sârbu Titus

Grupa pregatitoare B
profesor Herlo Maria

Cei mai mici elevi ai școlii din Sebiș

Ștefănuț Silvia Draniță Mario Irinyi Cristopher

Vasilciuc Iosua

Păiușan
Mirabela

Ardelean
Rafael

Dan Melisa

Vereș Luisa

Ghinga-Pop
Daiana

Iov Ioana

Covaciu Ervin

Indreica
Lorena

Lucaci
Mirabela

Codrean
Alexandru

Butariu Mario

C. S. „Lion Racing Team”- UN CLUB SEBIȘAN DE PRESTIGIU

Sportul cu motor arădean este activ, chiar dacă nu se scrie des despre
el. Acest sport are mai multe ramuri, printre care ENDURO CLASIC
şi ENDUROCROSS, ce se practică
cu motociclete de teren, Quaduri şi ATV-uri Unul dintre cluburile al căror membrii practică acest
sport şi îl promovează, este clubul
arădean C. S. „Lion Racing Team”
din Sebiş, judeţul Arad, având ca
preşedinte pe domnul Mocuţa
Cătălin din Arad. Clubul are sportivi legitimaţi din Arad, Timişoara,
Sebiş, Ghioroc, Dumbrăviţa, Oradea, Satu Mare, Aleşd, Târgovişte,

Braşov... etc şi este afiliat Federaţiei
Române de Motociclism organizând
vestitele competiţiile de enduro şi
endurocross ce se desfăşoară în zona
Sebişului sub denumirea „Sebiş Enduro Challenge”. Nu demult, pe
18 septembrie s-a încheiat ultima
etapă de ENDURO CLASIC, etapă
ce adaugă în palmaresul clubului
„Locul I pe echipe” şi o serie de „lei”
campioni naţionali, vicecampioni şi
sportivi pe podiumul naţional, fiind
clubul cu cei mai mulţi campioni
din ţară, urcaţi pe podium şi anume 13. Într-o postare, preşedintele
clubului dl. Mocuţa Cătălin spune:
„Da, s-a terminat si sezonul 2016
la disciplina ENDURO CLASIC
(nb. La endurocross mai sunt două
etape), iar în calitate de preşedinte
al Clubului “Lion Racing Team”
vreau să felicit pe toți participanții
in acest CAMPIONAT, dar in special pe „Leii lui TATA” cu bârlogul in
oraşul Sebiş din judeţul Arad. După
un campionat cu multe PERIPEȚII,
EFORTURI şi PASIUNE, abia in ultima etapă s-au putut decide titlu-

rile de Campion Național la acestă
disciplină. Felicit din suflet şi le
mulțumesc sportivilor mei: Moto
Juniori: - Campion Național – Joanan Nagel din Ghioroc Moto Veterani: - Vicecampion – Ruben Nagel
din Ghioroc Moto clasa B: - Vicecampion – Avram Florin Marius
din Aleşd Quad Profi: - Campion
Național: – Sebastian Bodea din
Timişoara - Vicecampion: - Razvan Mocuta din Arad Atv Experți:
- Cupa Romaniei – Dan Condre din
Oradea - Locul -II - Vilmos Zsolt
Szejke din Satu Mare - Locul -III
- Mocuta Catalin din Arad Quad
Hoby: - Cupa Romaniei: - Iacob
Denis din Sebiş - Locul -II - Iacob
Marco din Sebiş - Locul -III - Diaconescu Bogdan din Târgovişte Atv
Hoby: - Cupa Romaniei: - Szekeres
Zoltan din Timişoara - Locul -II Gaceu Nelu din Timişoara 13 sportivi de talie naţională campioni la
ENDURO CLASIC. Mai sunt două
etape la ENDUROCROSS, unde,
dacă sportivii se prezintă bine, vom
avea o altă serie de campioni.”
SEBIȘ EXPRES
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Sărbătoarea mulțumirii la Biserica ”Betania” din Sebiș
Duminică, 9 octombrie, Biserica „Betania” din Sebiș a îmbrăcat haine de sărbătoare. A avut loc „Sărbătoarea Mulțumirii”, o zi specială, dedicat mulțumirii
față de Dumnezeu pentru darurile pe care ni le-a dat nouă, oamenilor, începând cu darul vieții. A fost o zi specială, devenită tradiție an de an la Biserica
Betania, o zi care ne-a arătat din nou ce comunitate frumoasă avem la acest
reprezentativ lăcaș de cult din Sebiș

Mulţumirea este o alegere
Sfânta Scriptură ne spune că vremurile din urmă, ale sfârșitului, vor
ﬁ caracterizate de mulțimea oamenilor nemulțumitori: Să ştii că în
zilele din urmă vor ﬁ vremuri grele.
Căci oamenii vor ﬁ iubitori de sine,
iubitori de bani, lăudăroşi, trufaşi,
hulitori, neascultători de părinţi, nemulţumitori…(2 Timotei 3.1,2) Iar
în Romani 1.21 Apostolul Pavel spune că oamenii se fac vinovați față de
Dumnezeu pentru că nu mulțumesc:
ﬁindcă, măcar că au cunoscut pe
Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca
Dumnezeu, nici nu I-au mulţumit; ci
s-au dedat la gândiri deşarte, şi inima
lor fără pricepere s-a întunecat.
Dicționarul limbii române deﬁnește
mulțumirea astfel: MULȚUMIT, 1.
Adj. Care se simte bine, căruia nu-i
lipsește nimic; satisfăcut, îndestulat.
♦ Bucuros. Sensul este că ai suﬁcient. Nu ai foarte mult, nici prea puţin, ci cât trebuie.
Sunt cel puţin două domenii în care ar
trebui să ne manifestăm mulţumirea:
Faţă de bunurile materiale
În Epistola către Evrei găsim scrise
aceste cuvinte: . Să nu ﬁţi iubitori de
bani. Mulţumiţi-vă cu ce aveţi, căci El
însuşi a zis: „Nicidecum n-am să te las,
cu niciun chip nu te voi părasi.” (13.5)
Greu lucru să ﬁi mulţumit cu ce ai.
La rândul lui, Apostolul Pavel spune: Negreşit, evlavia însoţită de mulţumire este un mare câştig. Căci noi
n-am adus nimic în lume, şi nici nu
putem să luăm cu noi nimic din ea.
Dacă avem, dar, cu ce să ne hrănim
şi cu ce să ne îmbrăcăm, ne va ﬁ de
ajuns.Cei ce vor să se îmbogăţească,
dimpotrivă, cad în ispită, în laţ şi în
multe pofte nesăbuite şi vătămătoare, care cufundă pe oameni în prăpăd
şi pierzare. Căci iubirea de bani este
rădăcina tuturor relelor; şi unii, care
au umblat după ea, au rătăcit de la
credinţă şi s-au străpuns singuri cu o
mulţime de chinuri. Iar tu, om al lui
Dumnezeu, fugi de aceste lucruri…
(1Timotei 6.6-11)
Mulţumirea este caracteristica omuSEBIȘ EXPRES

lui nou, a omului călăuzit de Duhul
Sfânt: Pacea lui Hristos, la care aţi
fost chemaţi, ca să alcătuiţi un singur trup, să stăpânească în inimile
voastre, şi ﬁţi recunoscători. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu
psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră. Şi orice faceţi, cu cuvântul sau cu
fapta, să faceţi totul în Numele Domnului Isus şi mulţumiţi, prin El, lui
Dumnezeu Tatăl. (Coloseni 3.15-17)
În ﬁecare din aceste versete este cuvântul mulţumire.
Starea de mulţumire este o binecuvântare pentru familie. Urmează un
pasaj care reglementează relaţiile de
familie. Este aşa de greu să convieţuieşti alături de cineva care este veşnic nemulţumit, care bombăne, critică mereu!
Faţă de noi înşine.
În general oamenii au anumite complexe, mai ales femeile. De aceea ele
petrec mai mult timp în faţa oglinzii sau folosesc cosmeticele în mod
exagerat. Dar uneori uităm că suntem creaţia lui Dumnezeu şi ar trebui să ﬁm mulţumiţi cu felul cum
arătăm. Asta nu înseamnă că nu trebuie să ﬁm atenţi cum ne îmbrăcăm
sau ce miros lăsăm în urma noastră.
Psalmul 139.13-17 îl prezintă pe Împăratul David încântat de felul cum
l-a creat Dumnezeu: Tu mi-ai întocmit rinichii, Tu m-ai ţesut în pântecele mamei mele: Te laud că sunt o făptură aşa de minunată.
Minunate sunt lucrările Tale, şi ce
bine vede suﬂetul meu lucrul acesta! Trupul meu nu era ascuns de Tine,
când am fost făcut într-un loc tainic,
ţesut în chip ciudat, ca în adâncimile pământului. Când nu eram decât un
plod fără chip, ochii Tăi mă vedeau; şi
în cartea Ta erau scrise toate zilele care-mi erau rânduite, mai înainte de a ﬁ
fost vreuna din ele. Cât de nepătrunse mi se par gândurile Tale, Dumnezeule, şi cât de mare este numărul lor!

Să ﬁi mulţumit cu familia din care
provii, cu starea socială, cu locul de
muncă, cu vecinii, cu biserica din
care faci parte. Mare lucru să ai o atitudine echilibrată: nu complexat, cu
sentimente profunde de inferioritate, dar nici mândru de parcă ar trebui ca toată lumea să se învârtă în jurul tău. Pavel spune: Prin harul care
mi-a fost dat, eu spun ﬁecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine; ci să
aibă simţiri cumpătate despre sine,
potrivit cu măsura de credinţă pe

care a împărţit-o Dumnezeu ﬁecăruia... Aveţi aceleaşi simţăminte unii
faţă de alţii. Nu umblaţi după lucrurile înalte, ci rămâneţi la cele smerite. Să nu vă socotiţi singuri înţelepţi.
(Romani 12.3,16)
Mulţumirea aduce sănătate şi trupului nostru, este constatarea medicilor.
Proverbele ne învaţă: …dar cel cu
inima mulţumită are un ospăţ necurmat.(15.15)
Să nu uităm că noi putem alege să
ﬁm mulţumiţi!
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Liceul Teoretic Sebiş la început de an şcolar
educaţie de calitate reprezintă cheia unei
reuşite profesionale.
Pentru că în școala noastră nu ai timp să Miercuri, elevii au fost invitați la școală,
te plictisești, în data de 5 octombrie am săr- dar nu au intrat la cursurile obişnuite. S-au
bătorit Ziua Mondială a Educației. Eveni- organizat diverse activități, stabilite de ﬁementul ţine să ne reamintească faptul că o care diriginte în parte.

„Ziua Educației”

Cu această ocazie s-a ținut un careu pentru a marca această zi, totodată cinci elevi
şi-au lansat candidatura pentru postul de
președinte al Consiliului Școlar al Elevilor
Sebiș. Elevii înscrişi în cursa electorală au ţinut ﬁecare un discurs prin care au încercat să
îi convigă pe ceilalţi elevi de ce merită votul
lor. ( În 1994, UNESCO a inaugurat prima ZI
MONDIALĂ A EDUCATORILOR, pentru a
comemora semnarea, în 1966, a recomandării
făcute de UNESCO şi ORGANIZAŢIA INTERNAŢIONALĂ A MUNCII privind condiţiile de muncă ale personalului didactic.

Această zi se sărbătoreşte în data de 5 octombrie în peste 200 de ţări. Ziua Mondială a
Educatorilor va pune accentul pe necesitatea
de a planiﬁca o mână de lucru eﬁcace în domeniul învăţământului, având în vedere deﬁcitul de personal didactic caliﬁcat la nivel
mondial. Aşadar, în întreaga lume, această zi,
sărbătorită în peste 200 de ţări, este consacrată personalului didactic, celor care fac educaţia - educatori, învăţători, profesori, denumirea ei ﬁind World Teachers’ Day în engleză.)

Consilier educativ,
profesor Sgarcea Silviu

Atenție la arderea miriștilor!

•Utilizarea focului deschis în locuri
cu pericol de incendiu și pe timp de
vânt este interzisã;
•Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deșeurilor și a altor materiale
combustibile se face în locuri special
amenajate ori pe terenuri pregãtite,
cu luarea mãsurilor ce se impun pen-

tru împiedicarea propagãrii focului
la vecinãtãţi, asigurându-se supravegherea permanentã a arderii, precum
și stingerea jarului dupã terminarea
activitãţii;
•Arderea miriștilor se face numai
dupã luarea mãsurilor ce se impun
pentru împiedicarea propagãrii focului la vecinãtãţi, asigurându-se supravegherea permanentã a arderii;
•Arderea miriștilor se executã nu-

mai pe baza permisului de lucru cu
foc acordat in urma intocmirii documentatiei prealabile de catre Garda
de Mediu.
Încalcarea prevederilor susmenţionate precum și nesesizarea acestor
încalcari autoritatilor abilitate (poliţie, pompieri), atrage după sine
raspunderea contravenţională sau
penală, după caz, în conformitate cu
actele normative în vigoare.
SEBIȘ EXPRES
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4. Şalupe, bărci cu motor, scutere
de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor
necesare pentru uzul persoanelor care
locuiesc în Rezervaţia Biosferei ”Delta
Dunării”
5. Utilaje agricole: tractor, combină
autopropulsată
6. Utilaje de prelucrare agricolă:
presă de ulei, moară de cereale
7. Utilaje de prelucrat lemnul: gater
sau alte utilaje de prelucrat lemnul
acţionate hidraulic, mecanic sau electric
(*)Aflate în stare de funcţionare
Depozite bancare
1. Depozite bancare cu valoare de
peste 3000 lei
Terenuri /animale şi/sau păsări
1. Suprafeţe de teren, animale şi
păsări a căror valoare netă de producţie
anuală depăşeşte suma de 1.000 euro
pentru persoana singură, respectiv
suma de 2.500 euro pentru familie
NOTĂ: Deţinerea unuia dintre
bunurile menţionate conduce la excluderea acordării ajutorului social /
ajutorului pentru încălzirea locuinţei
/ alocaţiei pentru susţinerea familiei.

SEBIȘ EXPRES

Cu privire la ajutoarele de încălzire
Ajutorul se acorda pentru consumatorii de energie termica in sistem
centralizat, energie electrica, gaze naturale si lemne, carbuni, combustibili
petrolieri. Acesta se acorda numai
pentru un singur sistem de incalzire,
acesta fiind cel principal utilizat;
Cine poate beneficia de ajutoarele
pentru încălzirea locuinţei:
Familiile și persoanele singure ale
căror venituri nete lunare pe membru
de familie sunt mai mici de 615 lei.
Familie- sotul, sotia, precum si alte
persoane, indiferent daca intre acestea
exista sau nu relatii de rudenie, care au
acelasi domiciliu ori resedinta si/sau
care locuiesc si gospodaresc impreuna, sunt inscrise in cartea de imobil si
sunt luate in calcul la stabilirea cheltuielilor de intretinere a locuintei;
Persoana singura- persoana care a
implinit varsta de 18 ani, care locuieste singura si nu se mai afla in intretinerea parintilor, precum si persoana
cu varsta cuprinsa intre 16 si 18 ani,
care locuieste si se gospodareste singura si are capacitate de exercitiu anticipata, potrivit prevederilor art. 40
din Legea nr. 287/2009 privind Codul
civil, republicata.
Locuinta de domiciliu sau de resedinta- constructia cu destinatia de locuinta aflata in proprietatea titularului ajutorului ori inchiriata sau asupra
careia exercita un drept de folosinta
in conditiile legii, situata la adresa inscrisa in actele de identitate ale membrilor de familie sau, dupa caz, adre-

sa la care persoanele sunt inscrise in
cartea de imobil si sunt luate in calcul
la stabilirea cheltuielilor de intretinere a locuintei. Se asimileaza locuintei
de domiciliu sau resedintei si locuinta
de necesitate, precum si locuinta sociala, astfel cum sunt acestea definite
potrivit prevederilor Legii locuinteinr.
114/1996, republicata,
Pentru familiile si persoanele singure beneficiare de ajutor social care
utilizează combustibili solizi sau
petrolieri ajutorul lunar este de 58 lei.

Cine depune cererea:

- titularul ajutorului pentru
încălzirea locuinţei este:
- proprietarul locuinţei;
- persoana care a înstrăinat locuinţa
pe baza unui contract cu clauză de
întreţinere;
- titularul contractului de închiriere;
- alt membru de familie major şi legal împuternicit de proprietar/titular
de contract de închiriere;
- reprezentant legal pentru persoane
singure care nu au împlinit 18 ani.

Acte necesare pentru depunerea
dosarelor:

- Cerere si declaratie pe proprie
raspundere (viză taxe şi impozite, viză
fond funciar);Descarca cerere
- C.I. / B.I. pentru membrii familiei
peste 14 ani;
- Certificate naştere pentru copii
sub 14 ani;
- Certificat de căsătorie / deces,
Hotărâre judecătorească de divorţ etc;
- Act proprietate / contract închir-

În atenția conducătorilor de atelaje
hipo (căruțe), biciclete și mopede
Atelajul hipo (căruța) trebuie să
fie dotat pe părțile laterale și în spate cu elemente reflectorizante tip
”OCHI DE PISICĂ”.
Aceleași elemente trebuie să fie
montate și pe hamurile cailor.
Conducătorii de atelaje hipo, biciclete sau mopede au obligația
de a cunoaște normele elementa-

re privind circulația pe drumurile publice, să poarte îmbrăcămite
reflectorizantă și să nu consume
băuturi alcoolice. De asemenea,
pentru prevenirea accidentelor, vă
recomandăm, pe cât posibil, să nu
circulați pe timp de noapte.
Primăria Sebiș

CUPA ORAȘULUI SEBIȘ
L A CĂLĂRIE ȘI ECHITAȚIE
22-23 octombrie
Eveniment aflat la prima ediție
Se organizează în zona Ciutărie
Toată lumea este invitată
la demostrații
de călărie și echitație
Un spor t nobil, care acum
poposește și la Sebiș

iere / comodat;
- Carte de identitate autoturism /
motocicleta;
- Adeverinţa de venit (inclusiv
bonurile de masa), cupon pensie/
şomaj/alocaţie/ indemnizatie
- Adeverinta de venit de la DGFP
pentru veniturile din activitati independente;
- Adeverinta institutie de invatamant in cazul burselor pentru elevi
si studenti, cu exceptia burselor de
studiu, sociale si ,,Bani de liceu’’
- Dosar cu şină.
Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului
Bunuri imobile
1. Clădiri sau alte spaţii locative în
afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti
2. Terenuri de împrejmuire a
locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000
mp în zona urbană şi 2.000 mp în
zona rurală
Bunuri mobile*
1Autoturism/autoturisme
şi/
sau motoci-cletă/ motociclete cu
o vechime mai mică de 10 ani cu
excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate
transportului acestora sau persoanelor dependente precum şi pentru uzul
persoanelor aflate în zone greu accesibile
2. Mai mult de un autoturism/
motocicletă cu o vechime mai mare
de 10 ani
3. Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze

Ce obligaţie
au beneficiarii ajutoarelor

- să anunţe la primăria de domiciliu orice modificare intervenită în
componenţa familiei sau veniturilor
de natură a conduce la modificarea
ajutorului acordat.
- modificările se anunţă prin depunerea unei noi cereri si declaraţii
însoţită de actele care atestă modificarea, în termen de 5 zile de la producerea acestora.
Primăria Sebiș

„Național Sebiș”
luptă pentru fiecare punct!

rate pe parcursul campionatului. Mai
sunt încă multe etape de jucat, iar prin
concentrare, privind cu seriozitate ﬁecare meci în parte, suntem convinși
că „Național Sebiș” va reveni la forma
pe care a avut-o la începutul turului.
Nouă nu ne rămâne decât să ﬁm lângă echipă, sî-i încurajăm pe jucători,
să știe că au alături suporteri adevărați!

Chiar dacă echipa orașului nostru„Național Sebiș” a cunoscut și primele înfrângeri în acest tur de campionat,
acest lucru face parte din competiția
sportivă. Nu ne place nouă, căci toți
suntem cu inima aproape de culorile alb albastre, dar trebuie să privim
în ansamblu: avem un lot competitiv,
cu multe rezultate bune la activ, un lot
care ne dă speranțe.
Echipa a avut un parcurs bun, am văzut ambiție și determinare în teren,
ceea ce ne doream cu toții, suporterii
”Naționalului”.
Importnat este să ﬁm cu toții lângă
echipă, pentru a trece și peste aceste
două eșecuri, când s-au pierdut puncte importante, dar care pot ﬁ recupe-
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„Național Sebiș”
Suntem alături de tine,
echipa tuturor sebișenilor!

