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Concert de colinde
la Casa de Cultură din Sebiș

Sebișul s-a bucurat de un nou
spectacol de colinde pe data de 18
decembrie, când, la Casa de Cultură a avut loc festivalul colindului.
Un festival în care pe scenă au urcat
coruri din orașul nostru, care au venit a colinda, a aduce prin programul artistic propus bucuria vestirii

Primar
Feieș Gheorghe

Nașterii Mântuitorului.
A fost o seară magică la Casa
de Cultură, o seară pentru suflet,
căci nimic nu este mai frumos decât a asculta frumoasele colinde
tradiționale românești, colinde ce se
fac auzite doar în această perioadă a
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anului.

Sărbători fericite alături de cei dragi!
Gândurile mele se îndreaptă la finalul acestui an spre toţi locuitorii
orașului Sebiș, cărora le doresc ca
aceste Sfinte Sărbători să-i găsească
alături de cei dragi, în fericire și belșug, să-și păstreze spiritul tolerant și
dorinţa de a trăi mai bine.
Acest an care se apropie de final a
fost un an pe parcursul căruia noi,
cei din administrația locală, am depus toate eforturile pentru găsirea
soluțiilor necesare continuării programului de dezvoltare al orașului și
realizării unei administrații corecte,
transparente și deschisă față de nevoile existente, totul cu respectarea
cadrului legislativ în vigoare.
Principiul după care ne-am ghidat a
fost acela de a avea un echilibru între
sumele bugetului local și investițiile
puse în practică, fără a împovăra
orașul cu datorii, încercând în același
timp și o prioritizare eficientă a cheltuielilor destinate investițiilor, luând
în considerare acoperirea unei palete cât mai largi de activități benefice
comunității noastre locale.
S-au depus toate eforturile pentru buna administrare a orașului
în contextul economic al anului în
curs, motiv pentru care sperăm că

dumneavoastră, cetățenii, sunteți
mulțumiți de ceea ce am putut realiza în acest an ce se apropie de final.
Un an în care, în calitate de primar,
am avut o colaborare bună cu aparatul administrativ al Primăriei și
Consiliul Local, cărora le mulțumesc
pentru susținere și alături de care
doresc să avem și pe pacursul anului
2017 un climat de bună înțelegere în
Sebiș, căci doar astfel putem progresa ca și comunitate locală.
Îmi doresc ca anul 2017 să fie un an
în care vom consolida ceea ce am început, continuând eforturile de modernizare a Sebișului, să fie un an plin
de începuturi trainice pentru viitor,
un viitor pe care să îl clădim împreună și tot împreună să ne bucurăm
de el, lăsând învrăjbirile și răutățile
deoparte, pentru a avea un oraș în
care buna înțelegere între oameni și
respectul reiproc să fie sentimentul
dominant al comunității noastre.
Vă transmit tuturor sărbători pline
de optimism, încredere, sănătate și
un An Nou plin de bucurii!

SĂRBĂTORI FERICITE!
LA MULȚI ANI!

Primar Feieș Gheorghe

Atmosfera Crăciunului
la serbările grădiniței

Din nou, serbările grupelor de la grădiniță au reușit să impresioneze pe
toată lumea! Au fost serbări prin care copiii, sub îndrumarea doamnelor
educatoare, au dorit să aducă în prim plan Sfânta Sărbătoare a Nașterii
Mântuitorului, astfel încât au pregătit special pentru aceaste serbări: colinde una mai frumoasă decât alta, poezii, cântece, precum și scenete cu
>>> pag.4
tematica Crăciunului.

Ce este crăciunul pentru tine?

„Ce este Craciunul ? Oare ce inseamna pentru noi Nasterea Domnului Isus?
Fie ca Sfânta Sărbătoare
„Sunt lucruri care anunta apropierea
a Nașterii Mântuitorului
să aducă în casele dumneavoastră Craciunului, cum ar fi strazile decorate cu
multă bucurie, speranță și fericire! lumini si culori, colindele ce rasuna pretutindeni, vremea rece... Cu totii asteptam
Fie ca lumina sărbătorilor
să vă acopere suﬂetele de bucurie cu nerabdare acest deosebit eveniment si
îl întampinam cu caldura, cu bucurie, cu
și să vă călăuzească pașii
zambete. Multa mancare, multa curaspre un an nou mai bun!
Sărbători Fericite și binecuvântate! tenie, multe pregatiri. Problema nu e ca
avem o masa imbelsugata, acum, la NasLa Mulți Ani!
terea Domnului, ci ca se pierde adevarata
Primar, Viceprimar, Consiliul Local esenta a sarbatorii!
>>> pag. 5

SEBIȘ EXPRES

CMYK

Concert de colinde
la Casa de Cultură din Sebiș

SEBIȘ EXPRES

pag. 2

>>> pag. 1 Primarul Feieș Gheorghe, cu sprijinul
Consililui Local și cu aportul corurilor din Sebiș dar și al
școlii, a organizat la Casa de Cultură un concert de colinde
de mare frumusețe artistică, un concert prin care Sebișul a
intrat în atmosfera Crăciunului.
Am avut astfel plăcerea de a auzi cele mai frumoase
colinde tradiționale românești, interpretate într-un mod
autentic. Fiecare colindă parcă te-a pătruns la suflet atunci
când ai auzit-o, te-a făcut să simți cu adevărat spiritul
Crăciunului.
O seară a colindului românesc - așa s-ar putea intitula
minunata seară în care colindul a răsunat în Sebiș, o seară
magică de la care nu putea lipsi nici corul condus de
maestrul Belean Nicolae, un cor care și cu acest prilej ne-a
adus mai aproape de simțămintele bucuriei întâmpinării
Nașterii Mântuitorului.
>>> pag. 3

Sperăm că și imaginile
de la ediția acestui an a
concertului de colinde
vă vor încânta privirea și
vă vor face să pătrundeți
în atmosfera de bucurie
a acestei manifetări culturale atât de dragi nouă,
o manifestare cum doar
în preajma Crăciunului o
putem vedea și unde altundeva dacă nu la Sebiș!
Toate corurile au avut
prestații de neuitat, fapt
pentru care dorim să-i fe-

Prin organizarea acestui concert anual de colinde am urmărit, la fel
ca orice bun creștin, să
întâmpinăm Sărbătoarea
Crăciunului cu bucurie
și după datina străbună,
dar în același timp să
promovăm tradiționalele
colinde, nu oricum ci prin
intermediul corurilor din
Sebiș.
Sper că și ediția din
acest an a concertului a
adus în inimile tuturor
bucuria Nașterii Mântuitorului, iar cântecul unic
al colindelor a adus pacea sufletească atât de dorită de fiecare, pace care
poate fi găsită doar prin
credință în Dumnezeu.
SEBIȘ EXPRES

licităm pe toți pentru că
ne-au colindat atât de frumos în acest an. A fost un
eveniment prin care am
văzut cum se păstrează
vie tradiția colindului, un
colind adus în sufletele și
inimile spectatorilor prin
corurile prezente pe scenă, cu toții fiind pătrunși
în aceste momente de
frumusețea Crăciunului,
un Crăciun știut și cunoscut din moși- strămoși ca
o perioadă a colindelor!

Sper din toată inima că
acest concert de colinde a
fost pe placul tuturor celor prezenți, iar repertoriul corurilor s-a ridicat
la nivelul dorințelor spectatorilor.
Doresc să le mulțumesc
tuturor celor care au participat, pe scenă la aceată seară dedicată Crăciunului și care indiferent
de vârstă au venit să ne
colinde.
Ar fi cu totul deosebit
ca an de an tot mai mulți
tineri să se implice în a
participa la acest concert
de colinde, să vedem cum
avem o continuitate în
ceea ce facem noi astăzi.
Primar Feieș Gheorghe
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Biroul taxe și impozite vă atrage atenția
Atragem atenția că la nivelul orașului, gradul
de colectare al impozitelor și taxelor locale
este destul de mic. Acest fapt denotă că o
parte dintre cetățeni nu și-au achitat taxele și
impozitele locale. Acestor restanțieri le aducem la cunoștință faptul că trebuie să-și achite
taxele și impozitele, legislația în vigoare fiind
imperativă în acest sens. Curtea de conturi, la toate controalele pe care le efectuează,
somează primăriile să pună în aplicare procedurile de executare silită pentru recuperarea
restanțelor la taxele și impozitele locale.
Vă mai aducem la cunoștință încă un aspect,
respectiv faptul că sumele pe care orașul le
primește sub formă de sume defalcate sunt
direct proporționale cu gradul de colectare
a taxelor și impozitelor locale. Ce înseamnă

acest lucru? Cu cât gradul de colectare a
taxelor și impozitelor locale este mai mare,
cu atât orașul primește bani mai mulți de la
Ministerul Finanțelor, bani care pot fi folosiți
la investiții. Dacă cetățenii nu achită la timp
taxele și impozitele locale, atunci și sumele
de bani primite pentru investiții publice sunt
mai mici.
V-am prezentat toate acestea pentru a
înțelege faptul că toți cei care aveți restanțe la
plata taxelor și impozitelor locale, trebuie să
veniți și să achitați sumele datorate.
Recomandăm celor care au debite să vină și
să-și plătească obligațiile fiscale, mai ales că
asupra sumelor datorate se percep, conform
legislației în vigoare, penalități de întârziere.
Primăria Sebiș
ma de catre aceasta personal,
in fata instantei.
(5) La cerere se ataseaza acte
copilul se efectueaza de catre din care sa rezulte indepliniinstanta de tutela, in confor- rea conditiilor prevazute la
mitate cu prevederile prezen- alin. (1).
(6) Cererea se solutioneaza
tei legi.
(4) Dispozitiile prezentului in procedura necontencioasa,
articol sunt aplicabile si tu- potrivit Codului de procedutorelui, precum si in cazul in ra civila. Solutionarea cererii
care ambii parinti urmeaza sa de delegare a drepturilor si inplece la munca intr-un alt stat. datoririlor parintesti se face in
Art. 105
termen de 3 zile de la depune(1) Persoana desemnata con- rea acesteia.
form art. 104 alin. (2) trebu- (7) Hotararea va cuprinde
ie sa faca parte din familia ex- mentionarea expresa a dreptinsa, sa aiba minimum 18 ani turilor si indatoririlor care se
si sa indeplineasca conditiile deleaga si perioada pentru
materiale si garantiile morale care are loc delegarea.
necesare cresterii si ingrijirii (8) Pentru situatia prevazuunui copil.
ta la alin. (2), dupa ce instan(2) Serviciile publice de asis- ta hotaraste delegarea dreptenta sociala organizate la niturilor parintesti, persoana in
velul municipiilor, oraselor,
sarcina careia cad ingrijirea
comunelor asigura persoasi cresterea copilului trebunelor desemnate consiliere
ie sa urmeze, obligatoriu, un
si informare cu privire la raspunderea pentru cresterea si program de consiliere, penasigurarea dezvoltarii copilu- tru a preveni situatii de conﬂict, neadaptare sau neglijenlui pe o perioada de 6 luni.
(3) Instanta va dispune dele- ta in realtia cu minorul.
garea temporara a autoritatii (9) Instanta de judecata va
parintesti cu privire la persoa- comunica o copie a hotarana copilului, pe durata lipsei rii de delegare primariei de la
parintilor, dar nu mai mult de domiciliul parintilor sau tutoun an, catre persoana desem- relui, precum si primariei de
nata potrivit art. 104 alin. (3). la domiciliul persoanei careia
(4) Acordul persoanei careia i se acorda delegarea autoritaurmeaza sa-i ﬁe delegata au- tii parintesti.
toritatea parinteasca se expriPrimăria Sebiș

În atenția cetățenilor!
Compartimentul Autoritate
tutelara si Protectia copilului
din cadrul Serviciului Public
de asistenta sociala, doreste sa va informeze in ceea ce
priveste responsabilitatea pe
care o are parintele care urmeaza sa mearga la munca in
strainatate si lasa copilul/copiii in grija altor persoane.
Atasat va prezentam art .104
si art.105 privind protectia copilului cu parinti plecati la
munca in strainatate din Legea 272/2004. Pentru orice neclaritati va rugam sa va
adresati Serviciului public de
asistenta sociala.
Art. 104
(1) Parintele care exercita
singur autoritatea parinteasca
sau la care locuieste copilul,
care urmeaza sa plece la munca in strainatate, are obligatia
de a notiﬁca aceasta intentie
serviciului public de asistenta
sociala de la domiciliu, cu minimum 40 de zile inainte de a
parasi tara.
(2) Notiﬁcarea va contine, in
mod obligatoriu, desemnarea
persoanei care se ocupa de intretinerea copilului pe perioada absentei parintilor sau tutorelui, dupa caz.
(3) Conﬁrmarea persoanei in
intretinerea careia va ramane

Să nu uităm că tot în această lună
îi sărbătorim și pe cei cu numele de Ștefan - 27 decembrie
Urăm tuturor celor care pe data de
27 își sărbătoresc ziua de nume - Sf.
Ștefan - multă bucurie, sănătate și un
călduros La Mulți Ani! Să aveți parte
de o zi fericită alături de cei dragi și
familie!
Primar, Viceprimar,
Consiliul Local

A sosit vremea colindelor

Sara
Craciunului nost
Sara Crăciunului nost
Mare bucurie-a fost
Şi-a fost bucurie-n lume
De-i aşa mare minune.
Iosif cu Sfânta Marie
Au mers în călătorie
Şi-ajungând într-un oraş
Au cerut puţin locaş.

Că s-o leşe să se culce
Noaptea-n stradă să n-o-apuce
Dar oamenii din cetate
I-au răspuns cu răutate.
Du-te, du-te şi ne lasă
Că n-ai loc la noi în casă.
Atunci Preasfântă Fecioara
Ieşi din oraş afară.
Năcăjită şi-ntristata
A intrat într-o poiată.
În poiată cum intra
Pat de fan îşi pregătea,

Pe Iisus Domnul năştea.
Copilul de frig plângea
Maica Sfânta-aşa-I grăia,
Maica Sfânta-aşa-I grăia:
Taci Fiule, taci cu mine
Că Tu suferi ca şi mine
Căci în lume ai venit
Şi ai tăi nu Te-au primit.
Şi de-acum până-n vecie
Mila Domnului să fie, (bis)

Echipament nou și mingi
pentru echipă
Dacă vorbim despre
echipa noastră de fotbal
Național Sebiș II, nu putem să nu felicităm cu acest
prilej și sponsorii, oamenii
din jurul echipei, dar și pe
suporterii care la meciurile turului au fost prezenți,
ca un adevărat al 12-lea jucător.
Iar pentru că interesul orașului este mereu

pe primul loc, primarul
Feieș Gheorghe a reușit
obținerea pentru cea de a
doua echipă a orașului a
unui nou rând de echipament, precum și 5 mingi
noi, achiziții reușite în baza
unui proiect prin Consiliul
Județean Arad.
Așadar, noi dotări pentru echipă în vederea returului.

ANUNŢ IMPORTANT
SERVICIUL PUBLIC
COMUNITAR
DE EVIDENŢĂ
A PERSOANELOR
Face un apel către toți cetăţenii pentru verificarea
actelor de identitate.
Cetăţenii trebuie să apeleze
la Serviciul local de evidenţă a persoanelor de la locul
de domiciliu pentru eliberarea unui nou document
cu minim 15 zile și maxim
180 zile înainte de expirarea
termenului de valabilitate al
actului de identitate, respectiv în termen de 15 zile de la
împlinirea vârstei de 14 ani,
în cazul eliberării primului act de identitate ori ca
urmare a producerii unor
modificări privind schimbarea numelui, schimbarea
domiciliului, pierdere, furt,
distrugere, deteriorare.
Documentele pe care cetăţenii trebuie să le prezinte în

susţinerea cererii pentru eliberarea actului de identitate
sunt:
-cerere tip pentru eliberarea actului de identitate;
-certificatul de naștere al
solicitantului și ale copiilor
cu vârsta mai mică de 14
ani, original și copie;
-certificatul de căsătorie/
hotărârea de divorţ definitivă și irevocabilă/certificat de divorţ/certificatul
de deces al soţului decedat,
original și copie (după caz);
documentul cu care se face
dovada adresei de domiciliu, original și copie; consimţământul proprietarului
spaţiului de locuit (după
caz); chitanţă reprezentând
contravaloarea cărţii de
identitate, și timbrul extrajudiciar, care se percepe
doar pentru anumite situaţii.
Primăria Sebiș
SEBIȘ EXPRES
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Atmosfera Crăciunului
la serbările grădiniței

>>> pag. 1 Colinde, poezii și
dansuri, toate au fost interpretate
de copiii veniți costumați adecvat
Crăciunului, ﬁecare clasă colorându-se de hăinuțele celor mici, care,
putem spune că au adus mai repede Crăciunul in comuna noastră.
A fost o zi dedicată serbărilor

de ﬁnal de an, o zi în care toți cei
veniți la serbare și-au amintit cu
drag de anii tinereții, când așteptau
ca Moș Crăciun să poposească în
pragul casei lor. Iar Moș Crăciun
nu i-a dezamăgit pe copii nici anul
acesta, având tolba plină de cadouri
pentru ﬁecare dintre ei.

Pe rând, copiii au prezentat
spectacole aparte. Am putut
vedea așadar o mare diversitate
de scenete, fiecare organizânduși propria prezentare în cadrul
serbărilor, după cum a dorit
și după inspirația artistică a
fiecăruia.
Fiecare grupă a intrat în
pielea personajelor pe care leau interpretat, au colindat și
au cântat sau au spus poezii.
Doamnele educatoare au dat
dovadă de o mare răbdare și
pricepere în pregătirea serbării,
sub îndrumarea lor spectacolele
oferite de cei mici fiind apreciate
>>> pag. 7
de toți părinții.
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Ce este crăciunul pentru tine?

>>> pag. 1 Uitam ca in urma
cu 2000 de ani, undeva intr-o iesle,
in Betleem, Fiul lui Dumnezeu, Isus,
se intrupa luand chipul unui copilas!
Uitam ca pentru El nu a fost loc intro casa asa cum s-ar fi cuvenit pentru
un print ceresc. Oare nu ne-am cam
indepartat de adevar? : „Sa fie oare
casa frumos decorata, mirosul intens
al bradului, nerabdarea cu care astept sa desfac cadourile, colindele sau
masa luata in familie?
Deseori la aceasta sarbatoare imi
vine in minte urmatoarea istorioara:
„...Dupa Craciun se spune ca o mama
punea la loc intr-o cutie scena nasterii, cand a observat ca pruncul Isus
lipseste, l-a intrebat pe fiul ei de 4 ani
daca stie unde este Isus. El a raspuns
: „Da, dar nu vreau sa spun nimanui”.
„De ce ?”, a intrebat ea. „Pentru ca nu
vreau sa-L pui la loc cu celelalte oranamente”, a spus el.” Intelepciune pe
buzele unui copil! Cand stii de ce a
venit Domnul Isus, vei sarbatori nasterea Lui in fiecare zi...
Vreau sa spun ca trebuie sa intelegem adevarata insemnatate a acestei
sarbatori! Isus a venit in lume sa aduca pacea, bucuria, speranta, nadejdea si dragostea . Oare e normal sa
celebram aceasta sarbatoare a pacii,

fara pace in inima? Sau fara bucurie,
speranta, nadejde, dragoste? Cred ca
a sosit momentul sa ne intoarcem
la adevaratele valori ale sarbatorii.
Daca, in hanul de poposire, nu a fost
loc pentru Isus, azi El vrea sa poposeasca in inima ta. Ca si concluzie,
sarbatoarea Nasterii Domnului poate avea un impact pozitiv asupra ta,
doar daca esti prieten cu Isus! Daca
vrei sa sarbatoresti cu adevarat Nasterea Sa, daca vrei sa vezi ce minunata si mareata e, atunci, primeste-L
pe Isus in inima ta, fa-i loc si nu vei
regreta niciodata, garantat! Imprieteneste-te cu Isus”
„Caci un Copil ni S-a nascut, un Fiu
ni S-a dat, si domnia va fi pe umarul
Lui; Il vor numi: „Minunat, Sfetnic,
Dumnezeu tare, Parintele vesniciilor,
Domn al pacii.” (Isaia 9:6)
„Tu, care ai citit aceste mesaj, sa fii
binecuvantat de Domnul si nu uita
un lucru: celebreaza sarbatoarea impreuna cu sarbatoritul in inima!
Experimenteaza deci puterea dragostei si sarbatoreste nasterea Domnului in fiecare zi a anului!”
Florica Toma
Director ,
Gradinita Samariteanul nr.2 Sebis

În atenția cetățenilor!

Pentru prevenirea unor evenimente
nedorite în perioada sărbătorilor de
iarnă vă informăm asupra câtorva aspecte legislative care reglementează
și sancţionează regimul de deţinere,
comercializare și folosire a articolelor pirotehnice, după cum urmează :
Pentru a putea deţine, comercializa,
transporta și folosi articole pirotehnice, persoanele juridice au obligaţia
de a obţine autorizaţia din partea inspectoratului teritorial de muncă și
de la inspectoratul judeţean de poliţie pe raza cărora își desfășoară activitatea, după caz.
Persoane juridice autorizate :
a. nu pot comercializa, către alte
persoane juridice autorizate decât
articole pirotehnice din clasele/categoriile pentru care au fost autorizate;
b. nu pot comercializa către populaţie articole pirotehnice din clasele/
categoriile 2-4/F2-F4. Obiectele pi-

rotehnice din clasa/categoria 1/F1
pot fi comercializate către populaţie
tot timpul anului;
c. organizarea de jocuri cu articole pirotehnice de divertisment din
categoriile 3/F3 și 4/F4 este permisă numai în condiţiile în care există
acordul primăriei, al inspectoratului
pentru situaţii de urgenţă judeţean
sau, după caz, al municipiului București și avizul inspectoratului judeţean de poliţie, respectiv al Direcţiei
Generale de Poliţie a Municipiului
București, pe a cărui rază se execută
jocurile respective.
Persoanele fizice autorizate
a. nu pot confecţiona, deţine, comercializa, importa, folosi sau executa orice altă operaţiune cu articole
pirotehnice din clasele/categoriile
2-4, P.2 și T.2 .
b. pot deţine si folosi articole pirotehnice din clasa/categoria 1/F1 ,dar

nu le pot confecţiona, importa sau
comercializa.
Folosirea articolelor pirotehnice
SE INTERZICE în următoarele situaţii:
a) între orele 24,00 și 6,00, cu excepţia perioadelor autorizate, precum
și a evenimentelor de interes local,
naţional sau internaţional, în baza
aprobării autorităţilor locale;
b) la o distanţă mai mică de 50 m de
construcţiile de locuinţe cu până la 4
niveluri și la mai puţin de 100 m faţă
de cele cu peste 4 niveluri;
c) la o distanţă mai mică de 500 m
de instalaţiile electrice de înaltă tensiune, de locurile de depozitare și
livrare a combustibililor lichizi sau
solizi, de instalaţiile de gaze;
d) la o distanţă mai mică decât cea
prevăzută de reglementările în vigoare pentru obiectivele chimice și petrochimice ori pentru alte obiective
care prezintă pericol de incendiu sau
explozie;

e) în locurile în care există riscul
producerii de alunecări de teren, avalanșe sau căderi de pietre;
f) pe drumurile publice deschise
circulaţiei rutiere, pe aleile pietonale
și în spaţii deschise cu aglomerări de
persoane;
g) la o distanţă mai mică de 500 m
de păduri.
A. Infracţiuni
Art. 37 din Legea 126/1995 republicată și cu modificările ulterioare
Constituie infracţiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un
an sau cu amendă:
a) orice operaţiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept;
b) comercializarea articolelor pirotehnice din categoriile 1 și PI către
persoane care nu au împlinit vârsta
de 18 ani;
c) comercializarea către publicul
larg a articolelor pirotehnice destinate a fi utilizate de către pirotehnicieni.
Primăria Sebiș
SEBIȘ EXPRES
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„Grădinarii” l-au așteptat pe Moș Crăciun!

Grădinița PN grupa mare- prof Gomoi Lidia
Iată ce au dorit cei mici de la Moș Crăciun: Bodovei Sonia – păpușă și căsuță, Toader Patric- mașină, Lucaci Liviu- mașină, Cornea Ionuț-costum de Batman, Păun Beniamin-robot, Ancuța Anastasia- păpușa Ariel, Vanci
Robert- un driver, Han Rouana-păpușă care face mâncare,

Lecu Valentina-păpușă, Beznea Lucas- mașină cu telecomanda, Groza Hadasa- păpușă mică, Tomoiagă Așer-bicicletă,
Ancuța Silvia- fermă Play Mobil, Covaci Adelina-păpusă,
Covaci Cristina-bicicletă, Tomoiagă Abigail-ponei, Pop Andrei- mașină cu telecomandă, Bodovei Laurențiu- robot,
Voimereștean Rareș-mașină cu telecomandă

Grădinița PN grupa mcă- prof Gligor Mirela

Rahela- copac, Zbârcea Anastasia- ursuleț, Verșigan Ric-

Iată ce au dorit cei mici de la Moș Crăciun: Bercea Iasmin-

cardo- mașină, Sulincean Dalco Sotiris- trenuleț, Marchiș

mașină, Brata Andra-căluț, Covaci Tabita- păpușă, Hărdăuț

Rareș- dinozaur, Oprică Anastasia- oiță și păpusă, Bodovei

Filip- mașină, Horbanciuc Samuel-Moș Crăciun, Bodovei

Maya- păpușă și castel, Ghimboașă Raluca- păpușă

Grădinița PP grupa mare- prof Pop Mihaela
Iată ce au dorit cei mici de la Moș Crăciun: Țica Andreapăpușă Barbie, Andrieș Andreea- Acuarele si pensulă, Ilieș
Loredana- păpusă, Rusu Ioana- Elsa și Ana (păpuși), Crișan
Robert- un lamborghini, Bâlc Luca- mașini cu magneți, Turnea Ana- tabletă, Cornea Alexandru- creion cu ciocolata,

Toma Teofil- mașină de curse, Ardelean Lucas-costum de
Zoro, Ancuța Mihai- un tir, Herbei Alberto- sabie, Gligor
Răzvan- mașini, Tripa Alexandru- cadouri, Stănilă Paulpușcă, Irimie Nicolas-creion de ciocolată, Ancuța Andreitractor, Dronca Lucas- lego, Lemeni Antonia- Pie face, Sârb
Ianis-Pie face, Șucan Robert- sabie și costum de Zoro.

SEBIȘ EXPRES

Apropierea sărbătorilor de iarnă a adus nerăbdare printre copiii de
la grădinițe în așteptarea
darurilor mult dorite.
Pentru a le aﬂa părerile am fost și noi să stăm
de vorbă cu aceștia, unde
altundeva decât la cele
două grădinițe din Sebiș.
Toți copiii ne-au mărturisit că au fost cuminți
pe tot parcursul anului și
au așteptat cu nerăbdare
să vadă bradul împodobit, dar și cadourile pe
care Moș Crăciun le va
aduce. Noi vă prezentăm
dorințele celor mici,
pentru amintirile viitoare, dar și pentru
că sărbătorile de iarnă
reprezintă un moment
aparte în frumoșii ani ai
copilăriei. Menționăm
că vă aducem în prim
plan doar copiii care au
fost prezenți în momentul la care am realizat
fotograﬁile, noi urăm
însă tuturor colectivelor
de copii sărbători fericite și să se bucure din
plin de cadourile pe care
le-au primit de Crăciun.
„Un copil poate oricând
să înveţe un adult trei
lucruri: cum să fie mulţumit fără motiv, cum să
nu stea locului niciodată
și cum să ceară cu insistenţă ceea ce își dorește”
Paulo Coelho.
Copilăria este cu siguranţă cea mai preţioasă
perioadă a vieţii. Când
ești copil abia aștepţi să
crești, să faci ce vrei tu,
fără să fii îngrădit de părinţi.
Fiecare om are un ideal, un drum pe care și-l
croiește sau pe care îl
îndrumă cineva. Totul
pornește din primii ani
de viaţă. Copilul dorește să întruchipeze omul
din el. Personalitatea
fiecăruia este oglindită prin ceea ce dorește,
face, obţine. Acceptarea
diversităţii presupune
acceptarea rolului social
îndeplinit la un moment
dat. Așadar, ne bucurăm când vedem aceste
dorința ale celor mici,
dorințe care întruchipează frumoșii ani ai copilăriei.
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Atmosfera
Crăciunului
la serbările
grădiniței

„Grădinarii” l-au așteptat pe Moș Crăciun!

>>> pag.5 Felicităm copiii și pe doamnele
educatoare pentru spectacolele oferite, merită
acest lucru, căci s-au pregătit intens pentru
serbări, iar programele anume gândite cu acest
prilej au fost reprezentative pentru această
perioadă de final de an, când ne aflăm în
preajma sărbătorii Nașterii Mântuitorului.

Grădinița PP grupa mcă- prof Jurcă Daniela
Iată ce au dorit cei mici de la Moș Crăciun: Ana
Rareş - un leu, Bâlc Miruna - o păpuşă Barbie,
Crişan Răzvan - maşină de pompieri, Dărău Andrei- maşină de pompieri, Dărău Mihai - un dinozaur, Daşcău Beatrice - o pisică, Dronca Anastasia

– Pinguin, Gurgu David- un dinozaur, Hălmăgean
Lucas- Maşină de curse, Hanciuc Daian- elicopter,
Heler Sofia- o păpuşă, Herbei Lucas- ponei, Ignat
Ioana- o păpuşă, Mureşan Ianis- un Spiderman,
Ţica Giulia- pisică, Zamuner Nicolas- excavator
de plastilina, Corbăceri Elena- tabletă.
Părinții și bunicii au fost și ei prezenți la
serbări, fiind alături de copii sau nepoți, motiv
pentru care am și încercat să-i surprindem
în imagini, anume pentru a avea amintiri
frumoase de la serbările grădinițelor din acest
final de an.
Am putea povesti multe și despre spectacolele
oferite de copii, însă considerăm că imaginile
sur-prinse la fața locului sunt mult mai
sugestive decât orice istorisire. Vă lăsăm așadar
să vedeți câteva ipostaze care cu siguranță
vă vor introduce în frumoasa atmosferă a
Crăciunului.
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In memoriam Damian Șoltezs

Se încheie o periodă cruntă pentru
colegii, prietenii, dar mai ales familia lui Damian Soltezs. Inima fostului mijlocaș a încetat să bată la doar
31 de ani, lăsând în urmă durere și
regrete. Cele mai afectate sunt, însă,
fetița și soția lui, care au rămas fără
sprijin, fără chipul și suﬂetul ce le încălzea căminul.
Într-un gest de solidaritate, foștii
coechipieri ai lui Damian au strâns

rândurile pentru un meci caritabil.
Pe arena „Crișana” din Sebiș s-au
strâns cinci echipe: Național Sebiș,
Voința Macea, Cetate Dezna, Crișul
Alb Buteni și Atletico Arad, care au
jucat între ele timp de 90 de minute.
Rezultatele nu au nicio importanță,
atâta timp cât scopul a fost atins,
strângerea unei importante sume de
bani pentru familia lui Damian.
Pe terenul acoperit de zăpadă au
intrat și fetița de 3 ani a regretatului
fotbalist, Anya, care a dat lovitura de
începere, dar și fratele mai mic al lui
Damian. Paul a apărat buturile celor
de la Voința Macea, ținându-i – practic – locul fratelui său în „unsprezecele” ultimei formații pentru care a
evoluat acesta. „Numărul mare de
participanți la acest meci, în condiții
grele de zăpadă și frig, a arătat cât de
apreciat a fost Damian. Știm că nicio
sumă de bani nu poate acoperi durerea plecării sale dintre noi, dar viața

te învață că trebuie să mergi mereu
înainte. Dumnezeu să te odihnească,
Damian, suntem onorați că am făcut
parte din scurta ta viață!”, a transmis

ciunului!
Bradul de Crăciun a fost amplasat și
decorat, iar luminile multicolore ale
beculețelor specifice sărbătorilor iernii dau deja o notă aparte centrului
Sebișului. Atmosfera de sărbătoare a
Crăciunului a pus stăpânire pe oraș!
O atmosferă a bucuriei, cum doar în
această perioadă a anului o întâlnim!

Construcția
noului
pod de pe Valea Deznei din Sebiș este o
investiție majoră pentru
oraș, pentru dezvoltarea
viitoare a zonei aferente
a Sebișului și pentru realizarea mutării traficului
greu din oraș, realizându-se astfel o legătură
ocolitoare către Buteni.
Investiția este una destul de mare, construcția
podului fiind începută de aproape doi ani,
acum însă s-a reușit un
pas important spre fina-

Atmosfera Crăciunului a cuprins orașul!

Apropierea sărbătorilor se face
simțită din plin în Sebiș, în acest sens
fiind realizate și lucrările de amenajare
pentru primirea cu bucurie a sărbătorilor, pentru intrarea în atmosfera specifică Crăciunului.
S-a trecut la pavoazarea orașului prin
montarea beculețelor de sărbătoare, a
figurinelor de Crăciun, respectiv prin
pregătirea pentru întâmpinarea Cră-
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la ﬁnal Lucian Ciba, antrenor, coleg
și prieten al regretatului fotbalist. De
menționat ar mai ﬁ că toți participanții
la partida memorială s-au semnat pe
două tricouri ce au rămas soției, respectiv fratelui lui Damian.
Asociația Județeană de Fotbal a sprijinit și ea această acțiune de suﬂet
prin punerea la dispoziție a arbitrilor
(Emil Arsa, Tudor Groșan și Sergiu
Covaci), dar și a implicării active a
vicepreședinților Ovidiu Coman și Andras Mako. Acesta din urmă și-a luat
angajamentul ca și mâine, cu ocazia
celei de-a 13-a ediții a Cupei „Boandi”, va strânge o sumă de bani ce-i va
reveni familiei lui Damian Soltezs.

Podul de peste Valea dezna În construcție
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lizarea proiectului, respectiv montarea traverselor pentru amenajarea
trecerii pe noul pod.
Pentru aceasta a fost
nevoie de intervenția a
două macarale grele, cu
ajutorul cărora traversele au fost amplasate corespunzător și s-a trecut
inclusiv la construirea
armăturii de suprafață a
podului.
Așadar, o investiție
importantă pentru Sebiș
prinde contur!

