
Dacă până acum câțiva ani toată lumea se plângea că nu prea mai avem 
zăpadă, iată că în acest an întreg orașul a fost acoperit de albul strălucitor 
al omătului. Am avut o altă culoare și un alt peisaj în fața ochilor. Și cum 
am putea descrie mai frumos peisajul iernii decât printr-o poezie a lui 
Nicolae Labiș:
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Am avut o iarnă ca-n povești!Un ghiocel, un zîmbet, o floare
... şi puţină culoare!

Am ales aceste cuvinte deoarece le consider grăitoare pentru ceea 
ce reprezintă luna martie pentru noi toţi. Este luna primăverii, luna 
care ridică femeia la rang de regină!  Un întâi martie care trebuie 
să fie plin de zîmbete şi mărţişoare, o zi specială în care venirea 
primăverii trebuie sărbătorită aşa cum se cuvine în oraşul nostru, 
prin bunătate şi multă iubire. Doresc să văd mărţişoare care de care 
mai frumoase, dăruite cu drag persoanei iubite, mărţişoare care să 
aducă în oraşul nostru bucurie şi fericire celor care le poartă, fiindcă 
în oraşul Sebiş avem femei care merită din plin să fie respectate şi 
iubite! Femei cu care ne mândrim! Aşadar, zâmbiţi femeii de lângă 
dumneavoastră, dăruiţi-i un zâmbet, un ghiocel, un mărţişor si cu 
siguranţă culoarea va fi dată de primăvara care renaşte în fiecare 
dintre noi. Cât priveşte ziua de opt martie, doresc să transmit tu-
turor femeilor din oraşul nostru, doamne şi domnişoare, să aveţi 
parte de o primăvară şi o Zi a Femeii plină de iubire. Să nu uităm că 
iubirea este cea care ne înnobilează şi deopotrivă ne face viaţa mai 
frumoasă! Ce reprezintă femeia în viaţa tuturor? Mame care ne-au 
dat viaţă şi care au făcut tot ce au putut pentru noi, soţii care au fost 
tot timpul alături de noi, şi la bine, dar mai ales la greu, pentru unii 
iubite care prin prezenţa lor îi fac să simtă că trăiesc şi că nu sunt 
singuri, sau fiice a căror zâmbet aduce fericire în sufletul părintelui. 
Aceasta este femeia,  floare,  bucurie şi dragoste! Şi atunci, cum 
să nu o respectăm în această zi de opt martie? Să vedem că măcar 
în această zi de sărbătoare care se apropie, femeile din Sebiş vor 
uita grijile cotidiene şi vor fi răsfăţate de toată lumea. Dorec să văd 
pretutindeni în oraş doar doamne şi domnişoare fericite, cu flori în 
braţe, înconjurate de respectul şi iubirea celor apropiaţi, doamne şi 
domnişoare care prin zâmbetul lor să aducă culoarea primăverii în 
oraşul nostru. Aşa trebuie să arate străzile oraşului în ziua de opt 
martie, fiindcă femeile din Sebiş merită acest lucru! Închei prin a vă 
spune vouă, femeilor din viaţa noastră, că voi sunteţi culoarea bucu-
riei din inima noastră, că voi sunteţi cele care prin prezenţa voastră 
aduceţi lumină şi inspitaţie în sufletul nostru, şi de aceea totdeauna 
veţi fi respectate şi iubite, cu atât mai mult cu ocazia sărbătorii de-
dicată vouă! Aşadar, un ghiocel, un zâmbet, o floare, şi veţi vedea 
că femeia de lângă voi va înflori în culoarea dorită, căci femeia din 
Sebiş înseamnă dragoste şi iubire!

Cu drag,
Al vostru primar, Feieş Gheorghe

Cu ocazia zilei de 1 martie doresc 
să vă trimit tuturor un Mărțișor, 
care să vă lumineze inimile și să vă 
aducă bucurie și căldură în suflet. 
Să aveți parte cu toții de o primă-
vară frumoasă, așa cum vă doriți,

iar cu ocazia zilei de 8 martie le 
urez tuturor femeilor din orașul 
Sebiș ca această zi de sărbătoa-
re să le aducă zâmbetul pe buze, 
iubire în suflet și toată fericirea 
de pe pământ! Vă doresc un 8 
martie cât mai frumos și o pri-
măvară cu multă bucurie!

Primar, Feieș Gheorghe

Domunul primar Feieș Gheorghe

Iarna ca-n povești

Totu-i alb în jur cât vezi
Noi podoabe pomii-ncarcă

Şi vibrează sub zăpezi
Satele-adormite parcă.

Doamna Iarna-n goană trece
În caleşti de vijelii –

Se turtesc de gemul rece
Nasuri cârne şi hazlii.

Prin odăi miroase-a pâine,
A fum cald şi amărui

Zgreapţănă la uşă-un câine

Să-şi primească partea lui…
Tata iese să mai pună
Apă şi nutreţ la vacă;

Vine nins c-un fel de brumă
Şi-n mustăţi cu promoroacă.

Iar bunicul desfăşoară
Basme pline de urgie,
Basme care te-nfioară

Despre vremuri de-odinioară,
Vremi ce-n veci n-au să mai fie.

Iarna, de Nicolae Labiș

... continuare în pagina 4 
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Biserica Penticostală “Emanuel”
Mișcarea Penticostală în Sebiș a apărut în anul 1942, atunci când 
câțiva frați și surori se adunau împreună într-o casă unde se rugau 
lui Dumnezeu.
În anul 1947 s-a eliberat prima autorizație de funcționare a Bisericii 
Penticostale din Sebiș. La acea dată numărul credincioșilor penti-
costali era de 20 membrii. Până în 1956 credincioșii penticostali se 
adunau pentru a se închina Domnului într-o casă de pe strada Oltului 
din Sebiș. În anul 1955 pe strada Oltului, nr. 43 se construiește o 
casă de rugăciune, iar în anul 1956 credincioșii penticostali se mută 
în casa de rugăciune care avea mărimea de 6m x 10m.
Din anul 1963 când au loc treziri spirituale, crește numărul 
credincioșilor, iar clădirea devine neîncăpătoare. Întrucât în acele 
vremuri nu se eliberau autorizații de construcție pentru mărirea 
spațiului existent credincioșii penticostali au riscat prelungind 
clădirea în prima etapă cu 2m, iar apoi în iarna anului 1988 cu 8m. 
În timp de o săptămână, în luna ianuarie 1988 s-a finalizat adăugirea 
de 8m, dându-se în folosință un lăcaș de 6m x 20m.
Autoritățile ne-au aplicat amenzi pentru construirea fără plan și 
autorizație. Dar și în această situație, lăcașul de cult era neîncăpător, 
crescuse foarte mult numărul credincioșilor. În vara aceluiași an 
1988 am turnat o fundație de 10,50 m x 33 m cu dorința de a clădi un 
lăcaș de cult nou, spațios. Lucrările au fost oprite însă de autoritățile 
locale de atunci și ni s-au aplicat amenzi.
A venit revoluția din 1989, iar apoi în 1993 numărul credincioșilor 
penticostali era de 400 de membrii, 60 tineri și 130 copii. Atunci, 
aproximativ 200 de credincioși au plecat și au construit o biserică 
centrală “Betania”. Iar ceilalți 200, prin donații proprii au construit 
lăcașul existent pe strada Oltului, nr. 43, pe fundația din 1988. Timp 
de 9 luni a durat construirea noii clădiri.
Funcționăm împreună de 21 ani în acest lăcaș. Pe parcursul aces-
tor ani, datorită situației economice din țară, mulți au plecat în 
străinătate – aproximativ 140 de membri majori cu copiii lor. La 
ora actuală suntem 180 de membri, 30 de tineri și 65 de copii. Co-
piii sunt cuprinși în grupe unde învață cuvântul lui Dumnezeu și 
să cânte Domnului. Tinerii sunt cuprinși în activitatea spirituală a 
bisericii prin slujba de laudă și închinare.
În cadrul slujbelor religioase care au loc în baza unui program sta-
bilit, se înalță rugăciuni lui Dumnezeu, se vestește Evanghelia și se 
aduce laudă și închinare lui Dumnezeu.

Pastor Oarcea Pavel
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Copiii de la Grădinița din Sebiș

La o șuetă cu primarul nostru

GRUPA MICĂ
„„Copilăria este o lume de miracole şi de uimire a creaţiei scăldată în lumină, ieşind din 
întuneric, nespus de nouă, proaspătă şi uluitoare” ( Eugen Ionescu)
După familie, grădiniţa constituie prima experienţă de viaţă a copilului în societate. Aici, 
copilul ia cunoştinţă cu activitatea şi obiecte care- i stimulează gustul pentru investigaţie 
şi acţiune, îl provoacă să se exprime şi îi propune incipient, angajarea în relaţiile sociale de 
grup. Este perioada când se pun bazele personalităţii şi se fac acumulările necesare începerii 
activităţii şcolare.
În cadrul grupei, el trăieşte prima experienţă a vieţii în colectivitate a vieţii sociale, alta decât 
familia. De la intrarea în grădiniţă copilul realizează o adaptare la un anumit ritm al vieţii 
cotidiene. Adaptarea la noul mediu şi la grup este un proces de durată, cu progrese şi regrese 
care presupune eforturi perseverente şi regulate.
Copilul de această vârstă, în principal se joacă, jocul fiind activitatea lui fundamentală, dar 
achiziţionează şi numeroase cunoştinţe şi experienţe, care îl maturizează psihointelectual şi 
psihocomportamental pentru contactul viitor cu şcoala.
Fiecare copil are dreptul şi privilegiul de a se dezvolta în limita capacităţilor sale. Respon-
sabilitatea părinţilor, a educatorilor este de a asigura copilului cele mai bune condiţii pentru 
a- şi fructifica din plin acest drept şi privilegiu.

Prof. înv. Preşcolar Gligor Mirela Aurica

Domnule Primar, de când edităm ziarul am constatat că nu trece 
luna fără să vedem că se fac investiții ale administrației locale în 
oraș. Cum de aveți forța să reușiți acest lucru?
În primul rând datorită faptului că nu mă simt singur. Vedeți, această 
forță de care ați pomenit mai sus vine din faptul că locuitorii orașului 
sunt alături de mine. Ei sunt cei care îmi dau puterea de a lupta pentru 
interesele orașului Sebiș. Când văd că cetățenii sunt uniți în jurul meu, 
că nu sunt singur, merg și lupt oriunde pentru orașul nostru. Aceasta 
este adevărata putere a orașului: unitatea! Tot timpul am fost uniți, 
nu ne-am plecat niciodată capul în fața nimănui și am mers înainte 
indiferent de greutățile pe care le-am întâmpinat. Oamenii m-au ales 
să-i reprezint, iar eu fac acest lucru cu toată puterea pe care o am. Iar 
atunci când credeam că nu voi reuși, ieșeam din Primărie, mă plim-
bam pe străzile orașului, iar cetățenii pe care îi vedeam și pe care îi 
simțeam că sunt alături de mine și mă susțin, îmi dădeau puterea să nu 
renunț. Și atunci, cum să renunț? Cum să-i dezamăgesc? Când ei mi-
au arătat de atâtea ori că sunt alături de mine și la bine și la greu. In-
teresul orașului înainte de toate! Aceasta este deviza după care m-am 
ghidat tot timpul de când sunt primar. Și a lupta pentru această deviză 
atunci când simți că oamenii îți sunt alături, că întregul oraș așteaptă 
să vadă că răzbim, credeți-mă, este mult mai ușor decât v-ați putea 
imagina. Avem aici la Sebiș o comunitate locală atât de unită, cum rar 
poți să găsești în alte părți.
Această unitate de care vorbiți a existat dintotdeauna?
Tot timpul. Nici mie nu mi-au ieșit toate așa cum mi-am propus. Am 
avut și situații în care nu am reușit să realizez unele obiective propuse 
pentru oraș exact după cum îmi planificasem. Chiar și în acele situații 

și momente, locuitorii orașului m-au 
înțeles și m-au sprijinit în continu-
are. Aceasta înseamnă să fie o 
mare familie în Sebiș, să știi că te 
poți baza unul pe altul și la greu, 
să putem pune cu toții umărul la 
a mișca lucrurile în direcția dorită, 
spre prosperitatea orașului nos-
tru, astfel încât copii noștri 
care trăiesc sau vor trăi 
aici, să beneficieze de 
condiții de trai mai bune 
decât am avut noi și 
să poată spune că și 
părinții lor și-au adus 
contribuția, atât cât au 
putut pentru ca orașul Sebiș să prospere și să-și păstreze în continuare 
atitudinea: să fie mândru de ceea ce reprezintă!
Va putea unitatea orașului să fie vreodată dezbinată?
Ar fi cea mai mare dramă a orașului nostru. Eu nu aș putea concepe 
așa ceva și de aceea nici nu cred că o comunitate locală unită, cum 
este a noastră, poate să fie dezbinată. Doar uniți am putut merge 
înainte. Doar așa putem fi câștigători față de alte orașe. În timpul în 
care ceilalți se ceartă noi ne vedem de treaba noastră, ne urmărim 
țelul, mergem înainte fără pauze și ezitări și îi întrecem pe toți. Iar 
atunci când ne simțim obosiți ne luăm puterea tocmai din această 
unitate a noastră. Uniți nu ne poate învinge nimeni!

Am aflat marele secret al primarului Feieș!

Domunul primar Feieș Gheorghe

Kovacsinszki Claudiu

Bacoș Evelina Irina

Dan Denisa Maria

Mîneran Casian

Manci Răzvan Eduard

Sorobetea Nadina

Stoican Rareș Octavian

Popa Giulia Denisa

Ancuța Gyulia Maria

Guti Sebastian Călin

Copiii din Grupa Mică alături de doamna educatoare Gligor Mirela Aurica
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Am avut o iarnă ca-n povești!

Vine Martie cu ale ei sărbători - Primăvară și Dragoste

... continuare din pagina 1 
Să trecem de la iarna ca poezie, ca bucurie pentru cei mici - pârtii, 
derdelușuri, bulgăreală, săniuș - la iarna pentru cei mari. Multă zăpadă 
și multă muncă. Trebuie dată zăpada la o parte de pe mașini, din curți, 
din fața caselor - aceasta revine fiecărui gospodar. Trebuie făcută 
deszăpezirea de pe străzile orașului - aceasta revine Primăriei. Astfel 
în luna februarie, cât timp a nins la noi în oraș, a fost instituit la nivelul 
Primăriei un comandament de iarnă prin care s-a făcut permanență, astfel 
încât să fie preîntâmpinate orice posibile situații de urgență care să fi fost 
determinate de căderile masive de zăpadă. S-a acționat în permanență 
pentru deszăpezirea străzilor din oraș, astfel încât să se poată circula de-
cent. Viceprimarul Radu Demetrescu a fost însărcinat cu aceste acțiuni 
și noi credem că acțiunea de deszăpezire din Sebiș s-a desfășurat bine și 
străzile au fost accesibile. 

Mărțișorul - origine și semnificație
În vechime, pe dată de 1 martie, mărţişorul se dăruia înainte de 
răsăritul soarelui, copiilor şi tinerilor - fete şi băieţi deopotrivă. şnurul 
de mărţişor, alcătuit din două fire de lână răsucite, colorate în alb şi 
roşu, sau în alb şi negru, reprezintă unitatea contrariilor: vară-iarnă, 
căldura-frig, fertilitate-sterilitate, lumina-întuneric. şnurul era fie le-
gat la mâna, fie purtat în piept. El se purta de la 1 martie până când 
se arătau semnele de biruinţa ale primăverii: se aude cucul cântând, 
înfloresc cireşii, vin berzele sau rândunelele. Atunci, mărţişorul fie se 
legă de un trandafir sau de un pom înflorit, că să ne aducă noroc, fie 
era aruncat în direcţia de unde veneau păsările călătoare, rostindu-se: 
“Ia-mi negrețele şi dă-mi albeţele”.
Unele legende populare spun că mărţişorul ar fi fost tors de Babă 
Dochia în timp ce urca cu oile la munte.
Cu timpul, la acest şnur s-a adăugat o monedă de argint. Monedă era 
asociată soarelui. Mărţişorul ajunge să fie un simbol al focului şi al 
luminii, deci şi al soarelui.
Poetul George Cosbuc, într-un studiu dedicat mărţişorului afirma: “ 
scopul purtării lui este să-ţi apropii soarele, purtându-i cu tine chipul. 
Printr-asta te faci prieten cu soarele, ţi-l faci binevoitor să-ţi dea ce-i 
stă în putere, mai întâi frumuseţe că a lui, apoi veselie şi sănătate, 
cinste, iubire şi curăţie de suflet... iar fetele zic că-l poartă că să nu le 
ardă soarele şi cine nu le poartă are să se ofilească.”

Cu banul de la şnur se cumpărau vin roşu, pâine şi caş proaspăt pentru 
că purtătorii simbolului de primăvară să aibă faţa albă precum câşul şi 
rumenă precum vinul rosul.
Despre istoricul mărţişorului, Tudor Arghezi afirma în volumul “Cu 
bastonul prin Bucuresti”: “...La început, atunci când va fi fost acest 
început, mărţişorul nu era mărţişor şi poate că nici nu se chema, dar 
fetele şi nevestele, care ţineau la nevinovăţia obrazului încă înainte 
de acest început, au băgat de seamă că vântul de primăvară le pătează 
pielea şi nu era nici un leac. Cărturăresele de pe vremuri, după care au 
venit cărturării, făcând “farmece” şi făcând şi de dragoste, au învăţat 
fetele cu pistrui să-şi încingă grumazul cu un fir de mătase răsucit. 
Firul a fost atât de bun încât toate cucoanele din mahală şi centru 
ieşeau în martie cu firul la gât.
...Vântul uşurel de martie, care împestriţă pleoapele, nasul şi bărbia, 
se numea mărţişor şi, că să fie luat râul în pripă, şnurul de mătase era 
pus la zintii de marţ. Dacă mai spunem că firul era şi roşu, înţelegem 
că el ferea şi de vânt, dar şi de deochi.”
Menţionăm că la geto-daci anul nou începea la 1 martie. Astfel, luna 
Martie era prima lună a anului. Calendarul popular la geto-daci avea 
două anotimpuri: vară şi iarnă. Mărţişorul era un fel de talisman me-
nit să poarte noroc, oferit de anul nou împreună cu urările de bine, 
sănătate, dragoste şi bucurie

Semnificația zilei de 8 Martie
Ziua de 8 Martie este recunoscută pe întreg Mapamon-
dul ca sărbătoarea internaţională a femeii. Ziua mamei 
se sărbătorea încă de pe vremea zeilor din Olimp când 
există un festival dedicat mamei tuturor zeilor şi zeiţelor 
pe nume Rhea în Grecia Antică. în 1910, la Copenha-
ga apare pentru prima dată ideea zilei femeii când se 
sărbătorea mişcarea femeilor pentru egalitate în drepturi 
şi egalitate de şanse. 7 ani mai târziu se naşte şi ziua 
de 8 Martie cu prilejul grevei muncitoarelor din Sankt 
Petersburg. Ziua femeii a fost recunoscută că sărbătoare 
internaţională în 1977, devenind o tradiţie în majori-
tatea tarilor din Europa şi în SUA, fiecare sărbătorind-o 
aşa cum o simte. în România în ziua de 8 Martie se 
sărbătoreşte Femeia, bucuria vieţii noastre şi motivaţia 
de a trăi. Orice femeie aşteaptă cu nerăbdare ziua femeii, 
zi în care îşi doreşte să fie răsfăţată atât de iubit, soţ, cât 
şi de copii, rude şi chiar colegi. Este ziua în care femeia 
este sau ar trebui să fie ridicată pe piedestalul unei regine, 
să primească flori în semn de respect şi mulţumire.

Să vedem ce așteaptă domnișoarele din Sebiș de 8 martie
Vine ziua de 8 martie, la ce cadouri te 
aștepți din partea admiratorilor? 
Nu sunt pretențioasă. Un buchet de flori ar fi 
suficient. Sau poate un parfum, o ciocolată, 
un gest tandru. 
Cum sunt băieții din Sebiș? Știu să fie ro-
mantici sau nu?
Este mult loc de mai bine. Să-i vedem cum 
se prezintă de 8 martie. 
Vrei să spui că nu sunt pregătiți pentru a 
onora cum se cuvine ziua de 8 martie?
Eu sper că da.
Cum vrei să-i vezi de 8 martie?
Cu un buchet de flori în mână, trandafiri în 
special, dar merge și altceva, gestul contează.

Hanaș Adina

Au apărut mărțișoarele în Sebiș

La săniuș Toată lumea la muncă

S-a lucrat în permanență pentru deszăpezirea orașului
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Sfaturi de 8 martie Dați fuga la florărie și cumpărați buchete pe gustul 
jumătății voastre - Florăria Crinul vă așteaptă

Puteți aranja cu 
coafezele să sponsorizați 

voi coafura dorită de 
iubită

O altă alegere poate fi finanțarea de către voi a unui 
masaj de relaxare pentru muza voastră

Cabinetul de Balneo-Fizioterapie din clădirea dispensarului

La cabinetul de fizioterapie 
unde expert în masaje este 

domnul Bumb Adrian

Fiindcă se apropie 8 martie, le dăm băieților 
și fetelor niște sfaturi care s-ar putea să le 
prindă bine: 
Atenție băieți! Cadoul pe care îl oferiţi de 8 
Martie, este ca o carte de vizită. Cel puţin 
aşa susţin experţii. Nu este nevoie neapărat 
de un cadou scump ca să impresionaţi o 
domnișoară, ci de unul original. Şi nu uitaţi! 
Cu o floare nu se face primăvară, ci cu un 
buchet! Ideea cu parfumul nu este rea. Asta 
in condiţiile în care ştiţi exact ce parfum îi 
place. Dacă nu sunteti sigur, mai bine evitaţi 
aceste daruri. Cu parfumurile este foarte uşor 
să o dai în bară.
Atenție fetelor! Fiți pretențioase și nu vă 
lăsați ușor impresionate!

Așa sunteți și voi câștigați. Dați un ban, dar 
iarăși stați în față. Pe lângă faptul că persoana 
iubită este mulțumită de gestul vostru, ea va 
arăta și exact cum vă doriți, având tunsoarea 
pe care voi ați aleso, deci nu are cum să nu vă 
placă. Umblați unpic la portofel fiindcă veți 
avea cu siguranță din partea femeii de lângă 
voi un 8 martie fericit.

Găsiți în oraș variantele optime de saloane de masaj unde vă puteți trimite muza, bineînțeles că 
pe cheltuiala voastră, ca să beneficieze de un masaj de relaxare, de tonifiere a mușchilor, contra 
celulitei și câte și mai câte. Cu siguranță că va fi mulțumită de alegerea voastră. Sau de ce nu, 
mergeți chiar voi la salonul de masaj pentru a vă recupera și a vă tonifia, astfel încât atunci când 
vine 8 martie să fiți relaxați și veseli, pentru a fi o prezență plăcută în fața partenerei de viață, 
spre bucuria și fericirea ei.

Puteți face aici toate ti-
purile de masaj pe care le 
doriți. Programul de lu-
cru este între orele 08:00 
- 10:00 și puteți face aici 
inclusiv electroterapie, 
ultrasunete, magneto 
terapie, împachetări cu 
parafină, proceduri de 
slăbire. Totul pentru 
binele vostru.

Aici la cabinetul domnului Bub Adrian, 
chiar am găsit doi domni care se relaxau 
la o ședință de fizioterapie și masaj. Cabi-
netul are program zilnic între orele 10 și 
20 și aici poți beneficia de masaje clasice, 
de întreținere corporală, pentru prevenirea 
și combaterea celulitei, electroterapie, re-
flexoterapie. Este un cabinet de fizioterapie 
complet.

Colo-n centru găsiți  florăria de care facem vorbi-
re și unde doamna Dărău Rodica vă poate da chiar 
și sfaturi cu privire la florile din care să compuneți 
buchetul dorit. Iar când acest buchet este de primă 
clasă, el merge direct la inima persoanei iubite, iar 
recompensa va fi pe măsură. Aveți aici la florărie 
toate soiurile posibile. Trandafiri, garoafe, ger-
bera, frezii, lalele, etc. Programul de lucru este zil-
nic între 8:00 și 17:00. Acestea sunt orele la care 
puteți să vă prezentați la florărie și să întâmpinați 
astel ziua de 8 martie cum se cuvine.

La coafor la Irina, doamnele 
și domnișoarele sigur vor fi 

mulțumite de tunsoare aleasă
Păiușan Teodora

Doamna Dărău Rodica

Cabinetul beneficiază de ce le mai noi 
dotări din domeniu

La cabinetul de fizioterapie al domnului Bumb Adrian

Petrică Georgeta



Cel mai de valoare lu-
cru pe care un om îl are 
în viață este bagajul 
de cunoștințe acumu-
lat în timpul anilor de 
învățătură. Grădinița 
reprezintă primul 
pas în procesul 
de învățământ 
al tuturor. Mă 
bucur când văd 
că avem în 
Sebiș copii 
cu aplec-
are spre 
învățătură și părinți care fac eforturi 
de a-și îndemna copiii spre a învăța. Doar așa pot spera 
la un viitor mai bun pentru copiii lor. Avem în Sebiș 
educatoare bine pregătite, care știu să traseze copiilor 
o linie bună de conduită și să-i facă să îndrăgească 
învățătura încă de mici. Așadar, să avem încredere în 
doamnele educatoare și să fim conștienți că prin trim-
iterea copiilor la grădiniță nu facem altceva decât să-i 
ajutăm în a găsi un drum mai neted spre succesul lor 
viitor. Învățătura este calea pentru fiecare copil de ași 
făuri un viitor cât mai bun.

 Primar Feieș Gheorghe
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Copiii de la Grădinița din Sebiș

Domunul primar Feieș Gheorghe

GRUPA MARE PREGĂTITOARE
Toţi adulţii trec prin copilărie, dar nu toţi copiii ajung adulţi educaţi.
Un copil în devenirea sa umană este supus unui mecanism complex de influenţe şi unei intense presiuni edu-
cative. Şansa sa este determinată de un complex de împrejurări, despre care pedagogii au generat o veritabilă 
literatură de specialitate.
Ereditatea? Mediul? Educaţia? Fără a minimaliza importanţa fiecărui factor, stabilirea unui procent de deter-
minare este, oricum, aleator. Ce fel de personalitate vizăm să formăm copilului în grădiniţă? Nu multilateral 
dezvoltată, dar nici incapabilă de a se adapta la schimbările multilaterale din domeniul socio- economic.
Într- un asemenea proces complex, delicat, onorabil, onest, obligatoriu, am desfăşurat în grădiniţa cu program 
normal din Sebiş, la grupa mare- pregătitoare, activităţi care să asigure devenirea „instructiv- educativă” a 
copiilor.
Programul grădiniţei este astfel organizat, încât ponderea instructivului şi ponderea educativului se diferenţiază, 
activităţile în completare plus activităţile informale, în afara programului idactic obligatoriu, dar sub organiza-
rea instituţiei preşcolare.
Grupa mare- pregătitoare de la Grădiniţa cu program normal din Sebiş este frecventată cu plăcere de către toţi 
copiii, deoarece aici ei stabilesc relaţii de joc, se redescoperă şi îşi afirmă multiplele laturi ale personalităţii.
Ca educatoare am un prilej remarcabil de observare şi încurajare a dinamicii în creativitate, sentimentalitate, 
empatie, asertivitate, de promovare a unor programe de cunoaştere a persdonalităţii copiilor pentru a- i pregăti 
pentru activitatea şcolară. I- am învăţat pe copii să aibă grijă de ceea ce au, să arate frumos, să nu facă altuia ce 
lor nu le place, să comunice, să se joace în echipă, să se respecte. Comunicarea, toleranţa, empatia şi asertivita-
tea sunt „condimente” care întreţin gustul coexistenţei, plăcerea de a convieţui civilizat şi decent într- o scurtă 
existenţă dată de către Dumnezeu. Am sădit cu dragoste în sufletul acestor tinere mlădiţe bună creştere, aleasă 
educaţie, conduite elegante, moralitate, camaraderie, vocaţia muncii şi a prieteniei.
Aşa se ierarhizează dascălul şi instituţia în care lucrează, în rândul celor mai căutate şi apreciate grădiniţe.

Educatoare la grupa mare- pregătitoare
Lidia Gomoi

Copiii din Grupa Mare Pregătitoare alături de doamna educatoare Lidia Gomoi

Bogdan Cristiana

Volosciuc Ana

Dandea Ionuț

Cîrpaci Alexandra

Hurelbrink Anabelle

Feier Andrei

Somogy Andreea

Condea Ana Maria Țica Lorena

Pele Florina

Chira Alexia

Barbu Vlad

Cristina Pop

Covaci Lambing Iosif

Conta Roberto

Dobrei Andrada

Kovacsinszki Adrian

Dobrei Eunice

Mîneran Andrei Budean Vlad
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Copiii de la Grădinița din Sebiș

GRUPA MIJLOCIE
„Jocul este o pregătire pentru viaţa de mai târziu, dar mai presus de toate, el este însăşi viaţa copilului” ( Mc. Dougall)
Preşcolarizarea reprezintă un moment important în dezvoltarea psohosocială a copilului şi în pregătirea sa 
pentru adaptarea şi integrarea şcolară. Activităţile educaţionale desfăşurate în grădiniţă au un caracter variat 
şi au drept scop integrarea cât mai armonioasă a copilului în colectivitate şi învăţarea normelor şi regulilor de 
convieţuire în societate. Disciplinele la care participă copilul urmăresc să descopere abilităţi şi să furnizeze 
cunoştinţe cât mai variate care să- i ofere acestuia mai multe posibilităţi de acţiune şi de alegere.
Majoritatea activităţilor care se desfăşoară în grădiniţă au la bază jocul. Acesta constituie încă din primul an 
de viaţă una dintre modalităţile cele mai simple de a observa cum se dezvoltă copilul nostru. Oricum s- ar juca 
un copil, el redă în joc fragmente din activităţile lumii înconjurătoare şi treptat îşi îmbogăţeşte limbajul, îşi 
dezvoltă mişcările, stabileşte relaţii cu prietenii, îşi modelează anumite aspecte ale conduitei după ceea ce a 
observat în jurul său. Jocul este un mijloc de destindere, distracţie, cunoaştere, de însuşire de noi cunoştinţe, 
împlinind în acelaşi timp şi rolul de şcoală, de formare a interesului, trăsătură importantă a personalităţii co-
piilor. La dezvoltarea acesteia contribuie în aceeaşi măsură şi cei doi factori: familia şi unităţile în care sunt 
instituţionalizaţi copiii. În jocurile lor, copiii îi imită pe membrii familiei, persoanele cunoscute şi îndrăgite de 
ei, aşa cum sunt sau, de cele mai multe ori, aşa cum ar dori să fie.
Jocul este o „şcoală deschisă”, cu un program tot atât de bogat precum este viaţa. Prin joc, viitorul este anticipat 
şi pregătit. Se apreciază că jocul îndeplineşte în viaţa copilului de 3- 6/7 ani acelaşi rol ca şi munca la adulţi. 
Este forma specifică în care copilul îşi asimilează „munca” şi se dezvoltă. Analiza jocului pune în evidenţă 
statutul mintal, cel afectiv, cel sănătos al copilului, dar şi structura experienţei şi a mediului de cultură.
În grădiniţă copilul este integrat în activităţi de cunoaştere a mediului, activităţi matematice, dezvoltarea lim-
bajului, educaţie muzicală, educaţie pentru societate, educaţie fizică, educaţie estetică, activităţi practice. Fiec-
are dintre aceste activităţi vizează dezvoltarea unui anumit palier al personalităţii şi al gândirii copilului şi se 
pot desfăşura sub forma unor jocuri.
În concluzie, prin joc copilul învaţă cu plăcere, devine interesat de activitatea care se desfăşoară, cei timizi 
deevin cu timpul mai îndrăzneţi, mai curajoşi şi capătă mai multă încredere în capacităţile lor.

Prof. înv. preşcolar, Măruşteri Angela

În conformitate cu prevederile Calendarului înscrierii în clasa pregătitoare şi clasa 
I pentru anul şcolar 2012-2013, Anexa la ordinul MECTS nr. 3064/2012, perioada 
de evaluare psihosomatică a copiilor este 20-29 februarie 2021.
Categoriile de copii cărora le va fi evaluat nivelul de dezvoltare psihosomatică 
sunt:
• Copilul care are 6 ani împliniţi la 31 august 2012 inclusiv (născut între 1 sep-
tembrie 2005 şi 31 august 2006) şi nu este înscris sau nu a frecventat grupa mare, 
pregătitoare pentru şcoală şi părintele doreşte înscrierea în clasa I;
• Copilul care are 6 ani împliniţi între 1 septembrie 2012 şi 31 decembrie 2012 
(născut între 1 septembrie şi 31 decembrie 2006, inclusiv) şi părintele solicită în-
scrierea în clasa pregătitoare;
• Copilul care are 6 ani împliniţi între 1 septembrie 2012 şi 31 decembrie 2012 şi 
părintele solicită înscrierea în clasa I;

• Copilul care are 7 ani împliniţi până la 31 august 2012 inclusivşi părintele solicită 
înscrierea în clasa pregătitoare;
• În cazul în care există solicitări de înscriere în clasa pregătitoare a copiilor care 
împlinesc 6 ani după data de 31 decembrie 2012, solicitarea poate fi soluţionată 
doar în situaţia în care evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea copi-
lului pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare.
 Înscrierea copiilor în clasa pregătitoare şi în clasa I se face la sediul unităţii şcolare 
în perioada 5 martie- 16 martie 2012, de către părintele copilului sau tutorele legal 
instituit, pe baza următoarelor documente:
• Cerere-tip de înscriere care se completează la secretariatul unităţii;
• Fotocopia certificatului de naştere a copilului;
• Fotocopiile actelor de identitate ale părinţilor;
• Rezultatul evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului, dacă este cazul. 

Înscrierea copiilor în clasa pregătitoare şi în clasa I pentru anul şcolar 2012-2013

Copiii din Grupa Mijlocie alături de doamna educatoare Mărușteri Angela

Manci Cristian

Indreica Silvio

Oprică Victoria

Cornea Lucas

Zbîrcea Andra

Guti Luiza

Feier Andreea

Kovacsinszki Ana

Ardelean Alicia

Pop Antoniu

Volosciuc Andreea

Toader Sarah

Bulboacă Rebeca

Bun Ianus

Laslău Dănuț

Țica Denis

Baniciu Laura

Galofca Cristian

Dan Daniel
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CMYK

Ce facem? Retrogradăm?
Nu pot concepe așa ceva. Am venit aici 
tocmai pentru a evita acest lucru. Vrem 
să jucăm fotbal și să facem la Sebiș 
performanță.
Ați reușit să găsiți formula de bază?
De asta jucăm atâtea amicale. S-au adus 
mulți jucători la echipă, încercăm să-i 
identificăm pe cei care ne sunt utili cu 
adevărat și care pot să aducă un plus de 
valoare echipei.
Câte etape credeți că o să rămâneți la Sebiș?
Aici administrația locală investește mult, asigură totul, fapt pen-
tru care nu acceptă eșecul. Dacă vrei să rămâi la Sebiș trebuie să ai 
performanță. Cum eu cred că ne vom atinge obiectivul, și anume evita-
rea retrogradării, pot face afirmația că împreună cu principalul Lucian 
Tetileanu, vom rămâne pe bancă până la finalul returului.

HANDBALUL ŞCOLAR MEREU LA ÎNĂLŢIME LA SEBIŞ

În căutarea echipei optime!

Duminică, 26.02.2012, la Şc. Gen. Nr.5 din Arad, a avut loc 
etapa judeţeană la şah. Grpul Şcolar Industrial Sebiş a par-
ticipat cu elevul Pop Andrei din clasa XI-a C, care a ocupat 
un meritoriu loc V.

“La cald” cu antrenorul Lucian Tetileanu

Întrebări de 10 puncte 
pentru secundul Lucian Ciba

Constatăm că sub îndrumarea doamnei Dir. Adj. Prof. 
Gudiu Geta, sportul școlar obține perfomanțe, reușind 
o continuitate a rezultatelor bune și a atragerii elevilor 
spre practicarea sportului. Astfel, recent au fost obținute 
noi rezultate pozitive. 
În luna februarie a anului şcolar 2012, la Arad, s-au 
desfăşurat etapele judeţene ale Olimpiadei Naționale a 
Sportului Şcolar la handbal liceu. Grupul Şcolar Indus-
trial Sebiş a fost prezent la turneul final atât cu fetele 
cât şi băieţii , ambele echipe ocupând locul al III-lea. 
(profesori: Gudiu Geta la echipa de băieţi şi  Andraş 
Dănuţ la fete). 
Turneele finale au fost foarte bine organizate, oferind 
elevilor un cadru optim desfăşurării întrecerilor, la fi-
nalul competiţiei elevii premiaţi primind cupe, medalii 
şi diplome din partea Inspectoratului Şcolar Judeţean 
Arad.

ANUNT
Persoanele care detin acte de identitate cu termenul de valabilitate expirat, acte de identitate 
deteriorate sau care nu detin acte de identitate, sunt rugate sa se prezinte la Serviciul Public 
Comunitar de Evidenta a Persoanelor Sebis, aflat in incinta Primariei orasului Sebis, pentru 
punerea in legalitate.                            S.P.C.L.E.P. SEBIȘ

La Național Sebiș se continuă căutarea pentru a găsi primul 11 care să ne 
reprezinte în retur și să reușească ieșirea din zona retrogradării. Au fost 
aduși jucători noi și se încearcă închegarea echipei pentru a se putea re-
aliza unitatea vestiarului, astfel încât în teren jucătorii să se poată găsi cu 
ușurință și să fim o adevărată echipă. Până acum amicalele nu ne-au arătat 
ceea ce am fi dorit să vedem. Însă, după cum am mai spus și în alte dăți, 
nu amicalele contează, ci rezultatele obținute în meciurile oficiale. Trăim 
cu speranța că vom vedea în retur o echipă Național Sebiș care să se ridice 
la nivelul dorit de către toți din oraș.

Spunem “la cald” fiindcă discuția cu antrenorul Naționalului 
am avut-o la finalul unui meci amical de acasă, în care am 
pierdut la scor de neprezentare.
Supărat domnule antrenor?
Vesel n-am cum să fiu. După jocul de azi trebuie să scăpăm 
de 4-5 jucători. Pur și simplu sunt unii jucători care nu se 
ridică la nivelul pretențiilor noastre. Și pe lângă asta, mulți 
jucători nu depun efortul necesar obținerii performanței. 
Nu mai fiți așa  dur, acum sunteți supărat pentru că am 
pierdut. Întrebarea este Scăpăm de la retrogradare, 
fiindcă meciurile oficiale sunt cela care contează?
Cu siguranță. Voi lua toate măsurile necesare pentru ca obi-
ectivul de evitare a retrogradării să poată fi îndeplinit. Bineînțeles că dacă jucăm ca și astăzi nu 
vom avea nici o șansă. Însă voi scăpa de jucătorii care dau dovadă de lipsă de valoare, precum 
și de cei leneși care nu arată în teren că se ridică lanivelul solicitat. Dacă administrația locală din 
Sebiș oferă condiții extrem de bune și se implică total pentru ca jucătorilor să nu le lipsească nimic, 
atunci și jucătorii trebuie să dea tot din ei pe teren. Sunt sincer dezamăgit de cum s-au prezentat 
astăzi unii jucători. Chiar dacă a fost un amical, nu accept o evoluție atât de slabă. Nu am timp de 
experimente și voi căuta soluțiile optime pentru a îmbunătăți jocul echipei și a-l aduce la ceea ce 
este necesar, astfel încât să-mi ating obiectivul pentru care am venit la Sebiș.

 

Nr.
Crt 

NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI CLASA ANUL ŞI DATA 
NAŞTERII 

1. BORTIŞ PETRU XC 1994.08.20 
2. SIRBAN VOICU-ANDREI XA 1995.04.17 
3. TOADER  LAURIAN IXC 1996.10.31 
4. CÎRNAŢ ADRIAN FLORIN XI D 1994.02.24 
5. MAXINAN OVIDIU-ALEXANDRU XC 1995.11.23 
6. DOBREI DAVID XC 1994.11.21 
7. DRONCA DENIS-GABRIEL XIID 1993.01.30 
8. HANDRO ROMEO DARIUS -NELU XII D 1993.05.13 
9. LAZĂR MIHAI -IULIAN XC 1995.07.02 
10. IACOB MARCO XIC 1994.05.12 
11. MUSTEAŢĂ RAUL -FLORIN XC 1995.01.09 
12 ŢOLE LAURENŢIU-LUCIAN XC 1996.02.24 
13 STĂNILĂ DAVID-SEBASTIAN XA 1995.05.02 
14 RAD MARIUS-FLORIN XII D 1993.03.27 
15 POP CIPRIAN-IOAN XI B 1994.08.04 
16 GAG IOAN -IULIAN XC 1995.09.03
17 URS DANIEL-CRISTIAN XE 1995.10.04 

Echipa de Handbal Băieți Dir. Adj. Prof. Gudiu Geta

Elevul șahist Pop Andrei alături de Dir. Adj. Prof. Gudiu Geta

Lucian Tetileanu

Lucian Ciba

La antrenament
Viceprimarul 

Radu Demetrescu bucuros 
când Național Sebiș înscrie
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