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„Festivalul de Muzică”, o nouă edițe de succes!
Zilele de 2-3-4 iunie au reprezentat pentru Sebiș 

trei zile de spectacol. Trei zile pe parcursul cărora s-a 
desfășurat a XVIII-a ediție a deja consacratului eve-
niment anual intitulat sugestiv „ Festivalul de Muzică 
Sebiș”. 

Da, ați citit bine: anul acesta a fost cea de-a XVIII-a 
ediție a acestei ample manifestări culturale a orașului.

  O ediție, care, la fel ca și cele de dinainte, a fost una 
la superlativ, pe scena montată în Piața Tineretului 
urcând nume de marcă ale muzicii, soliști consacrați, 
anume chemați pentru a încânta prin muzică și dans 
spectatorii prezenți în număr mare. 

Festivalul a făcut ca Sebișul să devină pentru cele trei 
zile punctul de atracție al județului Arad, rămânând și 
pentru acest an cel mai mare eveniment de acest gen 
din tot județul. Un eveniment care este o tradiție a 
Sebișului, este un brand al orașului, este un nume de 
rezonanță județeană, dar și națională. >>> pag.2

Hramul Bisericii Ortodoxe 
de pe Satu Nou-„Sfânta Treime”

Biserica Ortodoxă de pe Satu Nou 
și-a sărbătorit Hramul, acesta � ind 
„Sfânta Treime”! Cu această oca-
zie de mare cinstire pentru biserică, 
preotul paroh Rus Cătălin, alături de 
Consiliul Parohial și întreaga comu-
nitate creștină ortodoxă de pe Satu 
Nou au sărbătorit Hramul Bisericii 

într-un mod deosebit, printr-o slujbă 
religioasă specială: o� cierea S� ntei 
Taine a Maslului! Aceasta a avut loc 
în după-amiaza zilei de luni, 5 iunie, 
cu începere de la ora 17:00, când la 
biserică s-a săvârțit slujba Tainei Sfân-
tului Maslu, cu participarea întregii 
comunități. >>> pag.4
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„Festivalul de Muzică”, o nouă edițe de succes!
Respectând tradiția, festivalul a fost 

structurat și de această dată pe secțiuni distincte. Ast-
fel, ziua de vineri a fost dedicată spectacolului folclo-
ric autentic, pe scenă urcând ansambluri de marcă, 
precum și interpreți consacrați, ceea ce a făcut ca toți 
iubitorii muzicii și dansului popular românesc să se 
poată bucura de un spectacol de excepție, atracția se-
rii fiind concertul susținut de starul Fuego.

>>> pag. 1

Pe tot parcursul festivalului, centrul orașului s-a 
umplut de terase, a devenit o zonă a forfotei, a bucurie 
și veseliei, căci aceasta a fost atmosfera! Una a voioșiei, 
toată lumea putându-se distra în voie.

Au fost de toate pentru toți: spectacol artistic deose-
bit, mici și bere din belșug, jocuri diversi� cate pentru 
copii, cu alte cuvinte, oricine a venit la festival a avut 
cum petrece și cum să se bucure de aceste trei zile de 
spectacol.

Iar ca totul să � e perfect, așa cum ne-a obișnuit, în 
� ecare zi a festivalului, în jurul orei 11:00, Sebișul s-a 
luminat de  spectaculoase focuri de arti� cii!

Festivalul de Muzică, rămâne așadar, un eveniment 
major pentru județul Arad și nu numai, � ind în con-
tinuare singurul eveniment al județului de acest gen 
� lmat de TVR și care este transmis pe postul național 
de televiziune. >>> pag. 3
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„Festivalul de Muzică”, o nouă edițe de succes!
Sâmbătă și duminică Sebișul a fost 

cuprins de ritmurile muzicii ușoare, dintre numele 
invitate la eveniment amintind: Feli, Ducu Bertzi, 
Vescan, Mateo, Sore, Ioana Ignat, Fuego. Sunt câțiva 
dintre artiștii consacrați care au încins atmosfera în 
cele două zile. Totul, pentru ca Sebișul să petreacă, 
totul, pentru ca publicul să se întâlnească cu aceste 
nume ale muzicii românești. 

A fost un spectacol de marcă, un spectacol a cărei 
frumusețe trezește încă amintiri plăcute tuturor celor 
care au fost la Sebiș în cele trei zile ale festivalului.

>>> pag. 2

Nu dorim să vă reținem prea mult 
cu descrierile noastre, � indcă totul 
a fost atât de frumos că nu poate �  
prezentat prin cuvinte. De aceea, 
preferăm să vă lăsăm a vedea câte-
va imagini de la festival, pentru a 
vă reintroduce în atmosfera celor 
trei zile ale „Festivalului de Muzică 
Sebiș”-ediția a XVIII-a.

Spațiul publicației locale este in-
su� cient pentru a putea pune în 
pagini toate imaginile preluate pen-

tru dumneavoastră, de aceea, vă 
informăm că în � ecare lună, pe pa-
gina WEB a primăriei veți putea găsi 
toate imaginile, de la toate eveni-
mentele importante din oraș, imag-
ini pe care le și puteți descărca gra-
tuit pentru a avea amintiri plăcute 
care să vă rămână în arhiva proprie. 
Actualizarea SITE-ului primăriei se 
face la � nalul � ecărei luni, sau de 
câte ori este nevoie.
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Hramul Bisericii Ortodoxe de pe Satu Nou- „Sfânta Treime”
Tot cu această ocazie a 

avut loc și Cercul Pastoral Misionar, ast-
fel că putem spune că Hramul Bisericii a 
fot sărbătorit cu mare fast, � ind prilej de 
bucurie pentru toți enoriașii acestei fru-
moase și reprezentative biserici din Sebiș. 

Preotul paroh Rus Cătălin a arătat și de 
această dată că are într-adevăr har întru 
preoție, � ind mereu alături de comuni-
tatea pe care o păstorește, biserica � ind 
plină de credincioșii veniți anume pentru 
acest important eveniment.

>>> pag. 1

Sărbătoarea Hramului Bisericii s-a bucurat și de 
prezența primarului Feieș Gheorghe și a președintelui 
Consiliului Județean Arad, domnul Iustin Cionca, care 
au dorit să � e alături de părintele Rus Cătălin și de co-
munitatea ortodoxă a bisericii la acest moment de mare 
însemnătate pentru biserică.

Încheiem a� rmând că Biserica Ortodoxă de pe Satu 
Nou rămîne un reper al orașului Sebiș, o biserică cu o 
comunitate unită, păstorită de un preot paroh cu har și 
iubire pentru Cele S� nte.
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S� nţii Apostoli Petru şi Pavel sunt 
prăznuiţi de către Biserica Ortodoxă 
la data de 29 iunie a � ecărui an. 
Aceştia sunt sărbătoriţi împreună 
datorită faptului că ambii s-au săvârşit 
la Roma. Sfântului Apostol Pavel i s-a 
tăiat capul iar Sfântul Apostol Petru 
a fost răstignit cu capul în jos. Con-
form Sinaxarului, moaştele celor 
doi apostoli au fost puse împreună. 
Conform cercetărilor recente, Petru 
a fost răstignit în anul 64, iar Pavel 
a fost decapitat în anul 67. Petru şi 
Pavel sunt, de asemenea, autori a 
unor epistole incluse de către Biserică 
în textele canonice ale Noului Testa-
ment (Pavel -14; Petru – 2). Aceştia 
sunt consideraţi ca � ind printre cei 
mai importanţi oameni care au luat 

parte la Biserica lui Hristos. 
Sfântul Apostol Petru provine din 

oraşul Betsadia, localitate situată pe 
malul nordic al lacului Ghenizaret, 
astăzi cunoscută sub numele de El 
Aradsch, situată în Siria. Numit la 
naştere Simon, Petru era fratele Sfân-
tului Apostol Andrei. De asemenea, în 
Sfânta Scriptură este pomenit faptul că 
Petru, în momentul în care şi-a început 
activitatea, era căsătorit. Acesta devine 
ucenic al Mântuitorului în urma unei 
partide de pescuit. Acela este momen-
tul care marchează renunţarea lui Pe-
tru la toate averile materiale şi decide 
să îl urmeze pe Iisus, devenind astfel 
„pescar de oameni”. 

Sfântul Apostol Pavel s-a născut în 
jurul anului 7, într-o familie de evrei 

provenind din Tarsul Ciliciei. Numele 
său la naştere a fost Saul. Acesta ajunge 
să înveţe sub îndrumarea rabinului 
Gamaliel. Totuşi, Pavel nu l-a cunoscut 
pe Hristos cât timp acesta din urmă a 

luat formă pământeană. În schimb, 
a fost martor la martirizarea Sfântu-
lui Ştefan. Acest lucru îl determina 
să devină unul dintre cei mai aprigi 
apărători ai credinţei în Dumnezeu. 
Pavel este botezat de către episcopul 
Damascului, un om pe nume Anania, 
moment care marchează schimbarea 
numelui sau din Saul în Pavel.

29 iunie – S f i n t i i  A p o s t o l i  P e t r u  s i  P a v e l
Sărbătorile lunii iunie 

Cu ocazia sărbătoririi pe data 
de 29 Iunie a Sfi nților Petru și 
Pavel, urăm încă de pe acum 
tuturor cetățenilor care își vor 
serba cu această ocazie ziua de 
nume, un sincer și călduros

LA MULȚI ANI!
Primar, Viceprimar, 

Consiliul Local

La Mulți Ani de 
Sfi nții Petru și Pavel

Construit prin sudoarea și voința sebișenilor, 
născut din ideea de a asigura un viitor mai 
bun generațiilor viitoare, liceul orașului este o 
instituție de bază, fundamentală a Sebișului, 
a comunității, asigurând nu doar pregătirea 
tinerilor, dar implicându-se activ în viața 
socială și culturală a orașului.

Vedem, cu bucuria respectului lucrului 
bine făcut, o preocupare constantă a cadrelor 
didactice de a se implica în organizarea unor 
evenimente deosebite, în a iniția activități 
extracuriculare, activități prin care, împreună 
cu elevii, dau un su� u aparte, dinamic, plin 
de prospețime sistemului de învățământ al 
orașului.

Învățământul, calea succesului în viață!
Vă prezentăm elevii care au reprezentat liceul la concursurile și olimpiadele școlare.

Handbal băieţi, 
locul II,

 prof. Gudiu Geta
Dărău Alexandru XI-C 
(Cea mai buna extrema 
ONSS � nala), Coşeri Dar-
ian Beniamin IX- C; Ga-
lofca Sebastian XII-C; 
KozakIulian Ovidiu XI-E; 
Stanciu Bogdan Sebas-
tian XII-C; Filipeanu Crinu 
Emanuel X- B;

Geogra� e Mica Olimpiada
Dragoş Sabău Alexandru, clasa a 
V-a, locul II ,prof. Cornea Mariţa

Şah, mentiune 
Cross locul III 

Sidor Petruţa Geanina XII- A, 
prof. GudiuGeta

Olimpiada de germană
etapa judeteana

Borlea Alexandru XII-B, 
menţiune, prof. Susan Mia 

Olimpiada Educatie Civica , 
locul III, etapa judeteana

Şulţ Sanda IV- B, Posa David IV- 
B prof. Turnea Irina

Târgul judeţean al � rmelor , locul II, secţiunea Stand 
Bortiş Roxana, XI- F; Matei Melisa XI- F; Pop Lorena X-I F, 

prof. Vulpeş Titiana

Regionala de dezbateri educative, premiul II pe echipe
Lucaci Diana XI- C; Hurrelbrink Ashley Malina XII- C;

 Dărău Alexandru XI-C, prof. Sgârcea Silviu

Olimpiada limba romana ,
faz ajudeteana,locul III

Braiţiu Natalia, 
prof. SgârceaSilviu

Premiul II, 
vorbitor individual

Dărău Alexandru XI-C 
prof. Sgârcea Silviu

 Lucaci Diana  XI- C, 
premiul III,
Naţionala 

de dezbateri 
educative , 

prof. 
Sgârcea Silviu. 

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR
Face un apel către toți cetăţenii pentru veri� carea 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 
modi� cări privind schimbarea numelui, schimbarea domiciliului, pierdere, furt, distrugere, deteriorare.
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„Festivalul de Muzică”, o nouă edițe de succes!
Ediția din acest 

an a adus din nou privirile tutu-
tor asupra Sebișului, la fel cum 
s-a întâmplat de ani buni când 
s-a organizat Festivalul de Muzi-
că. Nu de alta, dar de fi ecare dată 
Festivalul a reprezentat și repre-
zintă un punct de referință, nu 
doar pentru Sebiș, ci pentru în-
tregul județ și de ce nu pentru în-
treaga țară. 
După Cerbul de Aur și Festiva-

lul de la Mamaia, primul oraș din 
România care a organizat un eve-
niment de o asemenea anvergu-
ră a fost Sebișul. Totul se întâm-
pla acum 19 ani, când primarul 
Feieș a inițiat Festivalul de Mu-
zică. Sebișul a fost deschizător 
de drum pentru toți ceilalți. La 
vremea când s-a organizat pri-
ma ediție a Festivalului de Muzi-
că din Sebiș, nici un alt oraș sau 
comună din județ nu mai organi-
zase vreodată o zi de sărbătoare 
dedicată muzicii și dansului, bu-
curiei în general. 
După noi s-au luat apoi și 

ceilalți, pentru ca azi să vedem 
zile de sărbătoare organizate și 
în alte diverse orașe sau comune. 
Sebișul a fost așadar primul care 
a încetățenit o asemenea sărbă-
toare dedicată orașului, prima-
rul Feieș reprezentând și pe acest 
plan, cel cultural, modelul după 
care s-au luat ceilalți. Meritul cel 
mai mare însă rămâne anvergu-
ra la care a fost și este organizat 

Festivalul de Muzică. Trei zile 
de muzică, dans și voie bună, în-
cheiate de fi ecare dată prin im-
presionante focuri de artifi cii, 
trei zile care împreună alcătu-
iesc ca un tot unitar Festivalul de 
Muzică din Sebiș. Dupa 19 ani, 
Festivalul de Muzică rămâne cel 
mai mare eveniment cultural-ar-
tistic al județului, după Arad. Ni-
meni nu ne-a putut egala în toa-
tă această perioadă, și se pare 
că atâta timp cât îl avem primar 
pe Feieș nici nu se va întâmpla 
acest lucru. 
Atmosfera creată în oraș pe par-

cursul celor trei zile a fost una 
specifi că unei mari sărbători, toți 
cei veniți putându-se distra și 
simți bine după bunul plac. Te-
rasele cu mici, grătare și bere au 
fost mereu arhipline, iar cei mici 
s-au putut bucura din plin de mul-
titudinea de jocuri aduse special 
pentru ei. 
Trei zile în care atmosfera săr-

bătorii a plutit în Sebiș, trei zile 
de neuitat! Festivalul de Muzică 
a fost din nou la înalțime, un eve-
niment de anvergură, care doar în 
Sebiș poate fi  văzut. Și cum cu-
vintele sunt de prisos vă lăsăm în 
compania imaginilor surprinse pe 
parcursul celor trei zile ale festi-
valului, imagini care cu siguranță 
vă vor răscoli plăcut amintirile 
multora dintre voi.

 „Am dorit ca orașul 
Sebiș să găzduiască un 
eveniment cultural-artis-
tic de anvergură care să 
scoată in prim-plan nu-
mele Sebiș. Așa am luat 
hotărârea, acum mulți 
ani, să infi ințez Festiva-
lul de Muzică. Încă de 
la prima ediție am cău-
tat să aduc pe scenă la 
Sebiș nume reprezentati-
ve ale muzicii populare și 
ușoare românești, nume 
care să dea rezonanța 
națională Festivalului. 
Cred că am reușit acest 
lucru, pe scena din Sebiș 

venind de-a lungul tim-
pului nume importante 
ale muzicii, care au făcut 
din acest Festival unul de 
prestigiu național. Do-
vadă stă și faptul că an 
de an, Festivalul de Mu-
zică este singura mani-
festare de acest gen din 
județ care este fi lmată iar 
apoi difuzată de postul 
național de televiziune. A 
fost destul de greu să țin 
festivalul la același nivel 
ridicat toate edițiile, însă 
afl uența publicului mă 
face să cred că am reușit. 
Le mulțumesc tuturor 

concetățenilor orașului 
Sebiș că au avut de fi eca-
re dată încredere în mine 
și sper din tot sufl etul că 
le-a plăcut și ediția din 
acest an a Festivalului”.

Primar Gheorghe Feieș

>>> pag. 3
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În baza Ordinului comun 
nr 45/1991 al Ministerului 
Agriculturii şi Alimentaţiei, 
privind unele măsuri pen-
tru protecţia familiilor de al-
bine împotriva intoxicaţiilor 
cu pesticide , a Legii nr. 
383/ 2013 a apiculturii şi 
a OG.4/1995 actualizată, 
vă comunicăm obligaţiile 
ce revin celor implicaţi în 

această acţiune. 
Obligațiile 

producătorilor agricoli
Producătorii agricoli care 

execută sau bene� ciază de 
tratamente � tosanitare cu pes-
ticide au următoarele obligaţii: 

- să înştiinţeze în scris, cu cel 
puţin 48 de ore înainte de efec-
tuarea tratamentului, consiliile 
locale pe teritoriul cărora se 
găsesc suprafeţele ce urmează 
a �  tratate, precum şi cele ale 
căror limite teritoriale se a� ă 
la mai puţin de 5 km de aceste 
suprafeţe. trebuie speci� cat: 

■ locul tratamentului; 
• data inceperli şi durata trata-

mentului; 
• denumirea produsului folos-

it şi remanenţa acestuia; 
• metoda de aplicare şi mij-

locul cu care se execută; 
- să efectueze tratamente cu 

insecticide numai pe timp 
liniştit, fără vânt şi numai asu-
pra culturilor auricule entomo-
� le sau pomilor fructiferi care 
nu se a� ă în stadiul de în� orire, 
iar pentru situaţii excepţionale 
se vor utiliza numai produsele 
de protecţia plantelor care 
manifestă selectivitate faţă de 
insectele polenizatoare (albine 
şi bondari),în conformitate cu 
O.G.4/1995 actualizată, art.27: 

În scopul reducerii riscului de 
impact asupra sănătăţii oame-
nilor şi a animalelor, precum şi 
pentru protecţia albinelor şi a 
mediului înconjurător, sunt in-
terzise: 

-aplicarea tratamentelor la 
plante melifere,cât şi la cele 
care îşi realizează polenizarea 
cu ajutorul albinelor, cu pro-
duse toxice pentru albine,în 
perioada în� oritului.

Unele tratamente se pot face 
numai în cazuri deosebite, cu 
aprobarea şi sub controlul o� ci-
ilor � tosanitare,al � lialei silvice 
şi al agenţiei judeţene pentru 
protecţia mediului; Nerespec-
tarea acestui articol consti-
tuie contravenţie sancţionată 

cu amendă conform art.31 
,pct.4.lit.g: sau amendă de la 
4.000 de lei la 8.000 de lei: 

- aplicarea tratamentelor la 
plantele melifere, precum şi la 
cele care îşi realizează poleni-
zarea cu ajutorul albinelor, cu 
produse toxice pentru albine, 
în perioada în� oritului, fără 
aprobare. 

O mare atenţie trebuie să 
acorde şi fermierii care seamănă 
seminţe tratate cu produse de 
protecţie a plantelor din spe-
cia nennicotinoidelor.În acest 
sens, fermierii au şi obligaţia 
de a anunţa Primăria şi O� ciul 
Fitosanitar judeţean precum şi 
de a semnaliza cu plăcuţe de 
avertizare parcelele respective 
(vezi articolul respectiv). 

Consiliile locale vor lua măsuri 
pentru anunţarea în scris sau tele-
fonic, cu cel puţin 24 ore înainte. a 
tuturor culturilor care au vatră de 
stupină staţionară/permanentă 
sau temporară/pastorală situate 
în raza teritorială a localităţii, 
precum şi circumscripţia sanitar-
veterinară, despre locul, data în-
ceperii şi mijloacele cu care se 
execută tramentele cu insecti-
cide. 

Obligaţiile apicultorilor
- să comunice autorităţilor 

administraţiei publice locale în 
a căror rază teritorială se a� ă 
stupina, locul de amplasare al 
acesteia, perioada utilizării ve-
trei de stupină, numărul fami-
liilor de albine, sediul sau ad-
resa deţinătorului de stupi, 
asigurând evidenţa acestora, dar 
şi protecţia familiilor de albine 
împotriva tratamentelor � tos-
anitare; 

- să închidă sau să indeparteze 
la o distanţă de peste 5 km de 
suprafeţele supuse tratamentu-
lui, familiile de albine, atunci 
când au fost înştiinţaţi. Interval-
ul de timp în care este necesar ca 
familiile de albine să � e închise 
sau îndepărtate, poate �  de 48 
ore la erbicide şi insecticide,24 
ore la fungicide şi acaricide. 

- să sesizeze imediat în 
scris circumscripţia sanitar-
veterinară în cazul produce-
rii intoxicaţiilor la famili-
ile de albine situate în raza 
teritorială a localităţii, pre-
cum şi circumscripţia sanitar-
veterinară, despre locul, data 
începerii şi mijloacele cu care 
se execută tramentele cu insec-
ticide. 

Măsuri pentru protejarea albinelor 
la aplicarea tratamentelor � tosanitare

Una dintre frumoasele tradiții ale comu-
nei noastre este reprezentată de sfi nțirea 
ogoarelor cu ocazia marii sărbători de 
Rusalii! Este o tradiție veche a comunei, 
care se înfăptuiește an de an de Rusalii.
 Astfel și anul acesta, preotul paroh 

Rus Cătălin, înconjurat de enoriași, s-au 
deplasat în alai la crucea din capătul 
orașului, unde s-a ofi ciat slujba de 
binecuvîntare a recoltelor din acest an, 
totul defășurându-se după canoanele 
bisericești și după tradițiile locului.
Am fost și noi prezenți,cu scopul de  a 

imortaliza pentru posteritate acest mo-
ment, astfel încât putem să vă prezentăm 
câteva imagini a acestui eveniment im-
portnat al Sebișului.

„RUGA” la Sebiș

Hramul Bisericii Ortodoxe de pe Satu Nou 
„Sfânta Treime”- imagini de neuitat
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 Cu privire la rezul-
tatele notabile obținute de liceu de-a 
lungul anilor, acestea s-au concre-
tizat în proiecte educaționale câș-
tigate, în participări meritorii la 
olimpiadele și concursurile școlare. 
În acest număr al ziarului local, avem 
plăcerea de a vă prezenta elevii care 
anul acesta au reprezentat liceul, 
orașul Sebiș, la competițiile sportive 

organizate în județe, precum și la 
concursurile școlare.

Putem doar concluziona, că avem 
la Sebiș o viață educativă ac-tivă, 
îndreptată spre formarea pro-
fesională a tinerilor, punându-se însă 
și un accent deosebit pe formarea 
caracterelor, personalităților elevilor, 
a liceenilor. Nu putem spune decât 
atât: felicitări!

Învățământul, calea succesului în viață!

Oină ,loculII, prof, Gudiu Geta, 
Ardelean Adrian Daniel XIC; Bortiş Nicuşor Claudiu XII D; 
Dărău Alexandru XI C ; Doţa Dorin Geanin XI D; Dronca Daian 
Laurean IX D; Truţă Alexandru Orlando XI D;Coseri Darian Be-
niamin IX C; PopaTeodor Emanuel XI C;Feher Eduardo Valentin 

IX D; Filipeanu Crinu Emanuel X B;Nicoara Andrei Vasile XI E; 
Dronca Emanuel X B; KozakIulian Ovidiu XI E; Gomoi Marius 
Andrei X D; CostinDaianFelician IX F; Laslău Simion Valentin 
XII F; Lazăr Gabriel Marius X E; TolTeo� l Laurenţiu X A; GUlie 
Teodor Daniel XI D; Avram Sebastian Marius IX D; Bene Paul 
Robert IX B; Bisorca Antonio TEodor IX D

Felicit toți elevii care 
au participat la con-
cursurile și olimpiadele 
școlare, deoarece au 
demonstrat că sunt 
preocupați de învăță-
tură, cea mai de preț co-
moară pe care tinerii o 
pot dobândi. 

Avem la Sebiș un liceu cu 
cadre didactice dedicate 
profesiei, preocupate de 
implementarea unui sistem 
de învățământ performat, 
lucru pe care î-l dorim 
toți sebișenii, deoarece 
generațiile de azi vor 

asigura viitorul și evo-
luția orașului. 

Fără o pregătire cores-
punzătoare a tinerilor 
de azi, Sebișul nu poate 
avea viitor ca și oraș, ca 
și comunitate. 

De aceea, felicit dascălii 
pentru implicarea de 
care dau dovadă în 
pregătirea elevilor, iar 
pe părinți îi asigur 
că vom continua să 
investim în sistemul 
de învățământ, pentru 
a asigura o optimizare 
graduală a condițiilor de 

școlarizare și a facilităților 
oferite elevilor, lucru pe 
care l-am făcut an de an 
de când sunt primar al 
orașului Sebiș.   

 Primar 
Ec. Dr.Feieș Gheorghe

Olimpiada de religie ortodoxa, faza judeţeană : 
Todea Tania,clasa IX B; Luluşa Carmen VIII B; Brădean Maria VIII B; Braiţ Iulia VIII 
B; Cimil Sergiu XI B; Nagy Roxana XI A; Prof  Dragoş Violeta

Handbal fete l, locul II, prof. AndraşDănuţ
 Ciocan Diana X F; BrandaDenisa IX A; PîrvMădălina IX A(Celmai bun pivot al tur-
neului � nal); Spiac Adriana XI C ; BoşcaiAndreea XI C; Bâlc Bianca XII B; Rechten-
vold Patricia XII A; Sandulachi Naomi VIII B; Farc Agnes X F

Concursul de comunicări tema 
geogra� e, etapa judeţeana, Locul II 
 Nagy Roxana XI A; OanceaCiprian 
XII F, prof.  Oancea Marius

Geogra� e , sectiunea
 Geogra� a mediului inconjurator

 Nica Rareș XI A; Motora Darius XI A, 
premiul III,prof. Cornea Mariţa

Concurs Matematica , prof. Costea Angela
Hurrelbrink Ashley Malina, XII C,premiul III, Ardelean Denis Daniel, XII C, premiul 
III, Tabuia Adeline XII C,premiul III, Galofca Sebastian XII C,mentiune, PopaGelu XII 
C,mentiune, PanteaIoanaDaciana, XII C, mentiune

Engleza faza judeteana
Lela Alice VII A,mentiune, prof.Zbîrcea Costinela; Iacob Matias, V-B, mentiune, Stan 
Eduard Voicu VIII- A, mentiune, Crişan Gabriel X- C mentiune, prof. Şandru Doina

Olimpiada de biologie faza judeţeana
Negruţ Matei IX- C premiul II, Irimie Darius IX- B premiul III,Tol Patricia IX- B pre-
miul III, Moş Imelda IX- C premiul III , Braiţiu Natalia VII-a mentiune, Cev Alexandru 
VIII-a mentiune, prof Luluşa Cristina

Olimpiada 
delimba 
Engleza

 Negruţ Matei IX- 
B, premiul II; 

Rauca Ionatan X- 
A, premiul III, 

Urs Marius X- A,
 mentiune ; 

prof. Ţole Adina 

FELICITĂRI!
 MULT SUCCES ȘI PE MAI DEPARTE!

>>> pag. 5

Primar 
Feieș Gheorghe


