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Apare lunar, şi se distribuie g ratuit în Orașul Sebiș și localitățile Donceni, Pr unișor și Sălăjeni

Votul liber exprimat:
Un drept al democrației!

Primar Interimar
Radu Demetres cu
Stimați sebișeni,
S-au încheiat alegerile europarlamentare și de aceea doresc
ca în acest număr al ziarului să
vă vorbesc despre importanța
participării la alegeri.
Nu fac acest lucru din punct
de vedere politic, deoarece consider că a alege este dreptul fiecăruia de a hotărî pentru viitorul său, a familiei sale, a copiilor
sau nepoților săi.
Dragii mei concetățeni din
Sebiș, Prunișor, Donceni și Sălăjeni, doresc să vă mulțumesc
tuturor celor care ați venit
la vot! Tuturor celor care ați
înțeles importanța exprimării
libere a votului. Pentru ca astăzi să putem alege liber au murit oameni! Înaintașii noștri au
luptat și s-au jertfit pentru acest
ideal! Nu este de ici de colo! Au
făcut sacrificiul suprem pentru
a trăi în democrație, iar dreptul fundamental al democrației
este libertatea de a gândi, libertatea de exprimare, libertatea
de a alege!
De fiecare dată când sunt scrutinuri, alegeți cu inima, cu mintea,

cu speranța de mai bine! Alegeți,
exprimați-vă votul, este dreptul
fiecăruia de a avea propria opinie și părere, arătați că vă pasă
de viitorul României, viitorul
familiilor voastre!
Democrația înseamnă libertate de opinie, înseamnă vot și
alegeri libere în viață.
Vă recomand tuturor cu căldură să mergeți la vot de fiecare
dată când vi se oferă acest drept,
să vă exprimați liber acest important drept al democrației.
Participați activ la alegerile
organizate în România, arătați
că vă pasă de viitorul familiilor
voastre. Un viitor care depinde de alegerile pe care le faceți
de fiecare dată când puneți
ștampila de vot.
Orașul Sebiș a arătat și la aceste alegeri europarlamentare că
este un oraș unde democrația
este respectată, unde cetățenii
își exercită liber dreptul fundamental de a alege pentru viitorul lor. Un viitor pe care doar
împreună îl putem clădi! Prin
implicare, prin spirit civic, prin
unitate, prin responsabilitate
colectivă.
Vă mulțumesc pentru prezența la vot, vă mulțumesc pentru
că din nou ați dat dovadă de
responsabilitate civică, alegerile în oraș desfășurându-se fără
incidente nedorite.
Primar Interimar
Radu Demetrescu

„Sebiș Enduro Challenge”
o nouă ediție de succes
Deja consacratul concurs de enduro
„Sebiș Enduro Challenge” a ajuns luna
trecută la o nouă ediție plină de adrenalină, ediție care a adus din nou în oraș
zgomotul motoarelor turate la maxim,
arătând sebișenilor ce înseamnă acest
frumos, dar și periculos sport.
Organizat ca de fiecare dată de către Cătălin Mocuța, cu susținerea Administrației Orașului și a Consiliului
Local Sebiș, concursul a adunat la start
peste 100 de concurenți atât din țară cât
și din străinătate, etapa de la Sebiș fiind
înscrisă în programul federației de specialitate.
Am avut parte la Sebiș de o zi în care
motoarele și ATV-urile au putut fi văzute pe străzile orașului, primarul interimar Radu Demetrescu dorind astfel
să realizeze o continuitate în programul cultural și sportiv al Sebișului, prin
consolidarea evenimentelor devenite
tradiție pe meleagurile noastre.

Ca atare, Cătălin Mocuța a găsit sprijin și în acest an la administrația locală a
orașului, fapt ce a dus la posibilitatea organizării unei noi ediții „Sebiș Enduro
>>> pag. 4
Challange”.

Rămas bun viață de Liceu!

Ne luăm rămas bun de la încă o generație de
liceeni! Astfel, am asistat la lieul din Sebiș la ultimul careu la care a participat actuala generație
de liceeni.
Un moment plin de emoție pentru cei care
au părăsit băncile liceului, dar și pentru profesorii ce i-au îndrumat atâția ani! >>> pag.6

Parohia Ortodoxă Prunișor- o parohie activă!

Șezătoare la Prunișor
În contextul „Anului omagial al satului
românesc (al preoților, învățătorilor și primarilor gospodari)” în Patriarhia Română,
parohul Florin-Ioan Avram împreună cu tinerii din localitatea Prunișor, județul Arad,
au organizat un eveniment cultural-artistic,
dedicat satului de odinioară și obiceiurilor

strămoșilor.
Activitatea dedicată „Anului omagial al
satului românesc (al preoților, învățătorilor
și primarilor gospodari)” a fost o șezătoare
după tipicul celor care aveau loc în satele din
vechime.
„Șezătoarea este văzută ca fiind un loc de
comuniune și împreună-lucrare a celor care
se adunau.
>>> pag.3
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Parohia Ortodoxă Prunișor- o parohie activă!
Etapa eparhială a concursului naţional cultural-artistic „Hristos: Suﬂetul Satului Meu“

Joi,18 aprilie, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Timotei, Arhiepiscopul
Aradului, a avut loc la Arad
etapa eparhială a Concursului Naţional Cultural-Artistic „Hristos: sufletul satului
meu”.Concursul desfășurat
în contextul Anului omagial
al satului românesc în toate
eparhiile Patriarhiei Române,
a fost implementat în Arhiepiscopia Aradului, în cele
patru protopopiate ale eparhiei, prin Biroul de catehizare
a tineretului din cadrul Sectorului Cultural-Învăţământ

și s-a desfășurat conform
calendarului propus la nivel
naţional, cu începere în luna
decembrie a anului 2018 și
cu finalitate în luna aprilie a
acestui an.
La Centrul eparhial din
Arad, o comisie aprobată de
Chiriarhul nostru, a jurizat
lucrările copiilor și tinerilor
câștigătoare de la fiecare protoierie, desemnând ocupanţii
primelor trei locuri pe eparhie, conform criteriilor din
metodologia de concurs.
În urma jurizării, locul I l-a
ocupat grupul catehetic al Pa-

rohiei Prunișor, Protopopiatul Sebiș, coordonat de către
Părintele paroh Florin-Ioan
Avram. Reprezentanţii grupului vor participa la ceremonia
de premiere din data de 21
mai 2019, care va avea loc la
București, cu ocazia hramului
Catedralei Patriarhale.
Tuturor elevilor li s-au acordat diplome din partea Centrului Epahial, iar câștigătorii
vor fi premiaţi în cadrul proximei consfătuiri a profesorilor de religie din cuprinsul
judeţului Arad.
Protos. Iustin Popovici

Procesiune cu sălcuțe în Parohia Prunișor

În sâmbăta premergătoare marii sărbători a Intrării
Domnului Iisus Hristos în
Ierusalim, s-a îndătinat în
această parohie să se organizeze un eveniment care să reitereze și totodată să reamintească de acest mare praznic
cunoscut în popor sub denumirea de Duminica Floriilor.
La inițiativa preotului paroh
și al tinerilor parohiei s-a organizat o procesiune, la care
au participat 25 de copii și
tineri. Aceasta a început din
fața bisericii, mergându-se
până la una din troițele satului, unde au fost pregătite
sălcuțele. După ce s-a ajuns la
locul special amenajat pentru
acest eveniment, s-a rostit de
către toți rugăciunea „Tatăl
nostru”. Mai apoi crenguțele
SEBIȘ EXPRES

de salcie au fost împărțite
de către preot fiecărui participant, aceștia ținându-le în
mână și aclamând: „Osana!
Binecuvântat este Cel ce vine
întru numele Domnului”
(Ioan, 12, 13). Pe tot parcursul procesiunii s-au intonat
cântări specifice acestei perioade, amintind „Cu noi este
Dumnezeu, Sfinte Dumnezeule, etc”.

Prin acest eveniment, copii
și tinerii au trăit acele momente de bucurie și de entuziasm al mulțimii care l-a
văzut pe Mântuitorul Iisus
Hristos intrând pe mânzul
asinei în cetatea Ierusalimului, înțelegând astfel că bucuria aceea poat fi trăită în fiecare moment al vieții.
Pr. Florin-Ioan Avram

Câştigătorii concursului
naţional catehetic
„Hristos: Suﬂetul Satului
Meu” din arhiepiscopia
aradului, au fost premiaţi
de Patriarhul României

Pe scena din curtea Catedralei Patriarhale, la finalul slujbei de marți, 21 mai
2019, Preafericitul Părinte
Daniel, Patriarhul României a premiat câștigătorii
Concursului naţional catehetic „Hristos: sufletul
satului meu” și ai Concursului naţional de folclor
„Tradiţie și spiritualitate
în satul românesc”. Tinerii
misionari câștigători din
fiecare eparhie, însoțiți de
cei care i-au îndrumat, au
fost premiați de Preafericirea Sa cu diplome, medalia
omagială și premii în bani.
Concursul național de
folclor „Tradiție și spiritualitate în satul românesc”
și Concursul național catehetic „Hristos: sufletul satului meu” au fost
organizate de Sectorul
teologic-educațional al Patriarhiei Române și Biroul
de catehizare a tineretului
din cadrul acestui sector,
în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale
cu prilejul Anului omagial al satului românesc

(al preoților, învățătorilor
și primarilor gospodari).
Concursurile s-au adresat
șco¬larilor, liceenilor, elevilor seminariilor și liceelor teologice ortodoxe din
cadrul Patriarhiei Române, iar lucrările înscrise în
etapa națională vor intra
într-un proces de selecție
pentru publicare într-un
volum.
Concursul Naţional catehetic ,,Hristos: sufletul satului meu” s-a desfășurat și
în acest an în eparhia Aradului, cu purtarea de grijă
și binecuvântarea ÎPS Părinte Dr. Timotei Seviciu,
Arhiepiscopul Aradului.
Din partea Arhiepiscopiei
Aradului au fost prezenți
la Festivitatea de premiere Părintele Florin-Ioan
Avram, din Parohia Prunișor, Protopopiatul Sebiș însoțit de unul dintre
tinerii Grupului catehetic
al Parohiei Prunișor, câștigători ai locului I la nivel
eparhial.
Protos. Iustin Popovici
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Parohia Ortodoxă Prunișor- o parohie activă!
Șezătoare în satul Prunișor
>>> pag.1 Filele de is-

„Săptămâna aceasta s-a ortorie consemnează faptul ganizat o astfel de șezătoare
că aceste șezători se orga- într-o casă amenajată în stinizau îndeosebi în perioada lul de odinioară al caselor de
iernii, ajungându-se până țărani, fiind înfrumusețată
înainte de începerea Pos- cu icoane, ștergare țesute
tului Sfintelor Paști. Con- în război, pături cu diferite
form unei file de cronică, motive tradiționale etc. Au
șezătorile în această loca- participat la această manilitate se desfășurau astfel: festare 35 de copii, care au
«Fetele și nevestele de pe fost îmbrăcați în port popuaceiași uliță se înțelegeau la lar specific zonei. De asemecare dintre ele să se întâl- nea, fetele au avut în mâini
nească, anunțau și feciorii. furci, cu ajutorul cărora au
Seara după cină, începeau să tors, altele au croșetat. Fiecasosească, aducându-și fieca- re copil a avut de rostit câte
re materialul pentru lucru, o replică, care a făcut mult
de care aveau trebuință. Se mai frumoasă șezătoarea.
așezau în rând pe scăunele În același timp, aceasta a
și începeau munca. Torceau, fost mult mai atractivă prin
coseau, cântau, spuneau prezența unor tineri care
snoave, ghicitori, povești. au încântat sufletele ceCând era munca în toi, so- lor prezenți, prin intonaseau și feciorii, care intrau rea unor cântece populare.
în vorbă cu fetele. În timpul Totul s-a încheiat printr-o
șezătorii se serveau plăcin- horă la care au participat
te, care erau aduse de fete. toți tinerii. Bucuria copiilor
Mai exista tradiția ca gazda s-a observat și pe chipurile
să fiarbă boabe de porumb părinților și bunicilor, care
până acestea înfloreau»”, și-au amintit de aceste moconform pr. Florin-Ioan mente frumoase pe care leAvram.
au petrecut și aceștia”, a spus
Grupul catehetic al Paro- pr. Florin-Ioan Avram.
hiei „Sfinții Arhangheli Mi- Șezătoarea din satul arăhail și Gavriil” din Prunișor dean Prunișor a avut ca scop,
a încercat să reînvie această „în primul rând redescopetradiție.
rirea valorilor perene ale saA
avut
loc
așadar
ultimul careu al acestei
>>> pag. 1
generații de liceeni a anului 2019, un careu al emoțiilor, la
care toate clasele a XII-a au participat cu lacrimi în ochi, de
acum încolo pentru ei rămânând doar frumoasele amintiri
ai acestor ani petrecuți la liceul din Sebiș.
Ceremonia de rămas-bun a fost una solemnă, cu participarea părinților, a dascălilor, dar și a generațiilor elevilor de
gimnaziu, cu toții salutându-i pe acești liceeni care au pornit
pe un alt drum al vieții, urmând a păși spre facultatea mult
dorită. S-a încheiat astfel un ciclu din viața acestor elevi, un

tului românesc de odinioară. Al doilea scop al șezătorii
a fost acela ca tinerii din
zilele noastre să înțeleagă
că obiceiurile au ca rol, solidaritatea și iubirea față de
aproapele”, conform parohului din Parohia Prunișor,
Arhiepiscopia Aradului.
Parohia Prunișor, se află
în apropiere de orașul Sebiș,
satul datând din 1405. Până
în anul 1926, a purtat denumirea de Kertes (Chertiș),
abia după aceea și-a schimbat denumirea în Prunișor.
Satul este situat la jumătatea
de est a judeţului Arad, la
intrarea în depresiunea Zărandului. Spre nord-est este
delimitat de dealul Hotar,
care desparte Prunișorul de
Cărand; la nord-vest este pârâul Teuz; la sud-est pârâul
Sauzaș care desparte Prunișorul de Ignești și Susani; în
sud și sud-vest Teuzul desparte Prunișorul de Sebiș;
de la sud la nord se află comuna Bârsa și satul Răpsig
spre nord – vest, conform
Arhiepiscopiei Aradului.
Locuitorii din Prunișor au
avut locul pentru biserică
din vremurile vechi. Înainte de anul 1800, cei care
locuiau în crângul Hălmăgeni aveau o bisericuţă de
lemn în apropiere de Vadul

Onii, pe locul numit până
astăzi Bisericuţa. De asemenea, mai exista o biserică din lemn la intrarea în
cimitir. După ce s-a stabilit
noua vatră a satului, biserica
a fost vândută locuitorilor
din Rănușa, construindu-se
o biserică din piatră albă cu
turnul de lemn și acoperită
cu șindrilă. Această biserică
a fost reparată în mai multe
rânduri, până în anul 1944
când a fost grav avariată în
timpul luptelor dintre armatele române și cele maghiare, fără a se mai putea
repara. În toamna anului
1944, în localul fostei școli
confesionale a fost amenajată o capelă în care s-a oficiat
serviciul religios, până la 1
noiembrie 1981. Construcţia actualei biserici a început
în anul 1951, realizându-se
doar fundaţia și soclul. A început, apoi, zidirea pereţilor
care au fost înălţaţi aproximativ cu un metru deasu-

pra soclului. Fără fondurile
necesare, lucrările au fost
întrerupte, zidurile au fost
acoperite cu scânduri și carton asfaltat, pentru a fi ferite
de intemperii. Abia în anul
1974 s-a primit autorizaţie
pentru construire de biserică. S-au demolat zidurile
care se învechiseră. S-a făcut
un nou plan și deviz de către
arhitectul Tritaler Francisc
din Arad. Lucrarea a fost angajată de Cooperativa Sebișana, secţia construcţii, care
a fost trecută la Întreprinderea Judeţeană de Construcţii, lotul 5 Sebiș. Ca zidari
s-au angajat Vasile Rusu,
Isaia Boșcai și Bogdan Damaschin, toţi din Prunișor.
Construcţia s-a început în
luna aprilie 1974. Zidirea a
fost acoperită în 1975, iar în
anii următori a fost tencuită.
Actul de târnosire datează
din anul 1981, conform Arhiepiscopiei Aradului.

Rămas bun viață de liceu!
ciclu frumos, în care Liceul din Sebiș le-a fost cămin atâția
ani!
Atmosfera evenimentului a fost una specială, ca în fiecare
an, momentul despărțirii de liceu având un loc aparte în
inima fiecărui absolvent de clasă a XII-a. Rămân însă amintirile unice ale vieții de liceu, amintirile frumoase petrecute
>>> pag. 6
la Sebiș alături de colegi și dascăli!
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„Sebiș Enduro Challenge”- o nouă ediție de succes
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Ziua destinată
competiției a început cu înscrierile
concurenților pe tabloul concursului, înscrieri ce s-au desfășura în
perimetrul special amenajat pentru acest moment prealabil startului, mai precis lângă pensiunea
„ONYX” , peste Valea Dezna, locul
de unde s-a dat practic startul concursului de enduro.
Anul acesta, competiția a cuprins
un traseu bine definit prin pădure, traseu care a însumat peste 100
km, mai bine zis trei ture prin pădure, fiecare tură având 60 km. Un
traseu lung și anevoios, pe care fiecare concurent a trebuit să-l parcurgă pentru a nu fi descalificat și
pentru a obține o poziție cât mai
bună în clasamentul național de
specialitate.
Putem spune că această etapă
de la Sebiș a fost una pe cât de
spectaculoasă, pe atât de dificilă,
dar toți concurenții s-au declarat

mulțumiți de frumusețea traseului
și a Sebișului în general, ceea ce
este un lucru pozitiv pentru oraș,
căci prin acest concurs Sebișul a
fost promovat peste tot, pe toate
canalele media.
Despre toate acestea, organizatorul Cătălin Mocuța ne-a precizat:„ este un lucru îmbucurător
că am avut și anul acesta sprijinul autorităților locale pentru
a continua organizarea la Sebiș
unei noi etape din campionatul
național de enduro, deoarece sunt
convins că spectacolul oferit prin
acest concurs a fost unul deosebit,

de care locuitorii Sebișului s-au
putut bucura, iar pe lângă aceasta, competiția găzduită de oraș
reprezintă un mod important de
promovare media a Sebișului”.

„Național Sebiș”- 11 partide fără înfrângere!

Vremea bună și evoluțiile
pozitive ale echipei noastre
din ultima perioadă a readus
la Sebiș bucuria suporterilor
de a fi prezenți în număr tot
mai mare la stadion.
Am văzut în acest retur o
echipă „Național Sebiș” așa
cum ne dorim, ambițioasă,
unită. hotărâtă, rezultatele
bune din acest retur de campionat confirmându-ne că
echipa orașului are valoare,
are potențial, lucru demon-

„Național Sebiș” a avut un parcurs excelent în retur, având ultimele 11 meciuri fără înfrângere, ceea ce spune mult. Practic,
echipa noastră a avut cea mai lungă serie fără înfrângere din
Liga a IV-a!
În prezent Naționalul ocupă poziția a VI-a din clasament.

strat prin zestrea de puncte
cumulată în acest retur, când
alb-albaștrii au obținut victorii importante contra adversarilor.

„NAȚIONAL SEBIȘ”- 2019
SEBIȘ EXPRES
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Lucrările de modernizare a Sebișului
merg în linie dreaptă
Se lucrează la reabilitarea clădirii
căminului cultural din Prăjești

Încă de luna trecută au început lucrările de
renovare a clădirii căminului cultural din
Prăjești, clădire ce era într-o avansată stare
de degradare.
Lucrările de renovare sunt în desfășurare,
fiind reabilitat exteriorul clădirii, acum lucrându-se la amenajarea interiorului, a sălii
centrale, holului, grupurilor sanitare etc.

Construirea podului din zona ANL
se apropie de ﬁnal

Se lucrează și la podul din zona ANLurilor, lucrare începută acum câțiva
ani și care este prevăzută a fi finalizată
anul acesta, pentru a facilita tranzitul
în zona respectivă din Sebiș.
Lucrările se apropie de final, fiind turnat covorul asfaltic, urmând ca după
terminarea ultimelor finisaje să se dea
drumul la circulațe .

Primar Interimar
Radu Demetrescu
În calitate de primar interimar, cu
susținerea consilierilor locali și împreună cu aparatul Primăriei, ne vom
implica în orice proiect care vine să
aducă prosperitate și bunăstare pentru orașul Sebiș, iar anul acesta avem
din nou asemenea proiecte, după
cum vom gândi mereu adminsitrarea
orașului pentru binele comunității
noastre locale.
După cum se poate vedea în oraș,
avem deschise o serie șantiere prin
care dorim continuarea modernizarării Sebișului:
- se lucrează la construirea clădirii
destinate atelierelor școală la liceu
-tot la liceu a fost amenajată prin pavare o alee către sala de sport
- se amenajează prin pavare trotuarul
de pe Republicii
- se lucrează la podul din zona ANLurilor, lucrările fiind pe final
-se continuă lucrările la cosnstrucția
noii clădiri a spitalului
- a fost amenajată parcarea de la Biserica Ortodoxă din Donceni, unde s-au
construit și alei pavate, inclusiv trotu-

arul din față
-este în lucru renovarea clădirii Căminului Cultural din Prăjești
-s-a amenajat interiorul clădirii școlii
din Prăjești
-a fost renovată la exterior clădirea
școlii din Donceni, fiind amenajată
aici și o parcare pavată
- s-au amenajat noi trotuare
Toate acestea sunt lucrări necesare
pentru Sebiș, lucrări prin care continuăm investițiile în modernizarea
orașului.
Pot să vă spun că punerea în practică
a cât mai multor proiecte cu impact
în dezvoltarea orașului Sebiș reprezintă fundamentul modului în care
privesc administrarea orașului, după
cum deschiderea administrației către
cerințele sebișenilor și nevoilor de
progres ale comunității noastre locale constitue principul de bază după
care mă ghidez în luarea deciziilor
administrative.
Mergem înainte pentru Sebiș și
sebișeni!
În încheiere vă transmit gândurile mele bune și vă aștept la „Festivalul de Muzică” pentru a sărbători
împreună pe parcursul celor trei
zile dedicate orașului nostru. Avem
invitați artiști de seamă, care sper
să vă încânte cu programele pe care
le vor prezenta în cadrul sărbătorii
orașului Sebiș.
Primar Interimar Radu Demetrescu

Alee pavată la Liceu
O altă investiție publică demarată anul acesta este cea de amenajare
prin pavare a aleii centrale de la liceu,
care face legătura cu sala de sport din
curte. Aleea a fost pavată după modelul pavajelor amenajate în oraș.
Este o investiție cerută de conducerea
liceului, care, iată, acum se pune în
practică, prin această investiție asigurându-se tranzitarea curții interioare
către sala de sport.

Parcare și trotuare amenajate
la Biserica Ortodoxă din Donceni
Lucrări de reabilitare a clădirilor
școlilor din Prăjești și Donceni

De lucrări de renovare au beneficiat și
clădirile școlilor din Prăjești și Donceni.
Astfel, la Prăjești s-a lucrat la renovarea interioară, inclusiv a grupurilor sanitare, în
tim ce la Donceni s-a renovat clădirea pe
exterior, după cum se vede și din imaginile
alăturate.

La Biserica Ortodoxă din
Donceni s-a lucrat la amenajarea trotuarelor și a parcării pavate. Din nou investiții
pentru amenajarea infrastructurii orașului, investiții
mai mult decât necesare, făcute pentru asigurarea unor
condiții optime pentru comunitatea creștină ortodoxă
de la acest lăcaș de cult din
Donceni.
SEBIȘ EXPRES
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Partida orgoliilor
la Prăjești!

Sfintele Sărbători de Paște au
fost sărbătorite la Prăjești prin
fotbal așa cum se păstrează
obiceiul de mulți ani. Chiar
dacă meciul a început cu întârziere din cauza condițiilor
atmosferice
nefavorabile,
acest aspect nu a descurajat
jucătorii să-și etaleze cunoștinţele fotbalistice și să ofere
un spectacol fotbalistic pe
cinste.
Pe o ploaie mocănească și
având parte de sprijinul celor
20 de suporteri, jucătorii au
început meciul cu mari orgolii de ambele părți. Practic,
la pauză Bătrânii conduceau
cu 3-1 după ce echipa tinerilor a ratat câteva ocazii bune
la poarta lui Marc. A doua
repriză a început cu alte câteva ocazii ale Tinerilor care
s-au dovedit a fi mult mai

proaspeți din punct de vedere fizic și care au și înscris
ulterior, ducând scorul la 3-2.
Punctul psihologic al meciului s-a dovedit a fi în momentul în care tinerii puteau
egala, dar au ratat o lovitura
de la 11 m, după ce fundașul
stânga al Batrânilor a comis
un henț imprudent în careu.
Nu a trecut mult timp și la
un contraatac suținut al Bătrânilor aceștia au înscris din
nou și astfel s-au distanțat la 2
goluri diferență față de tineri,
care spre finalul meciului au
reușit să mai înscrie un gol
stabilind astfel scorul final de
4-3 pentru echipa Bătrânilor,
care de mai bine de 5 ani este
neânvinsă.
După ce meciul s-a încheiat
toți ce prezenți au continuat
printre stropii de ploaie cu

Partida de fotbal dintre Tineri si Batrani s-a desfasurat si in acest an la
Prăjești cu ocazia Sfintelor Sărbători de
Paște, asa cum a ramas obiceiul de peste
30 de ani.
Meciul a fost ca intotdeauna foarte
disputat cu orgolii mari de ambele părți,
iar după terminarea partidei a urmat
„repriza a III-a” mult așteptată de jucători, unde lumea s-a relaxat și a socilaizat
într-o atmosferă de prietenie adevărată.

“repriza a III-a” în care s-au
delectat cu gustări culinare
preparate de antrenorul Bătrânilor - Șchiopu Ciprian zis
și Goanga Spulberătoru’.
Dorim să mulțumim pe
această cale conducerii echipei de fotbal Național Sebiș
ptr susținerea cu materiale
ptr amenajarea terenului de

Rămas bun viață de liceu!
>>> pag. 3 Încheiem articolul nostru cu acest imn al absolvenților,
nu înainte de a ura foștilor liceeni mult succes
în tot ceea ce-și propun pentru viitor.

fotbal.

Echipele
Tinerii : Coraș Lucian –
Bacoș Cătălin, Bacoș Vasile,
Vanc Denis, Șimon Remus –
Feieș Cristian, Scrofan Adrian-Daniel, Floruț Darius,
Kloos Daniel – Dudaș Valentin, Marc Vlad ….a mai jucat
Groza Vasile (Antrenor-Juca-

Gaudeamus Igitur

Gaudeamus igitur
Iuvenes dum sumus
Post iucundam iuventutem
Post molestam senectutem
Nos habebit humus
Ubi sunt qui ante nos
In mundo fuere?
Vadite ad superos
Transite in inferos
Hos si vis videre
Vita nostra brevis est
Brevi finietur
Venit mors velociter
Rapit nos atrociter
Nemini parcetur

SEBIȘ EXPRES

tor)
Bătrânii: Marc Ciprian –
Floruț Dorin, Șandru Ovidiu,
Bacoș Cornel, Popoviciu Razvan - Feieș Claudiu, Scrofan
Adrian, Vanc Marius, Raț Flavius, Marc Ștefan – Binchici
Bogdan. Antrenor (Bucătar)
Șchiopu Ciprian
A arbitrat - Helgiu Cosmin

Vivat academia!
Vivant professores!
Vivat membrum quodlibet;
Vivant membra quaelibet;
Semper sint in flore
Vivant omnes virgines
Faciles, formosae
Vivant et mulieres
Tenerae, amabiles,
Bonae, laboriosae
Vivat et res publica
Et qui illam regit
Vivat nostra civitas,
Maecenatum caritas
Quae nos hic protegit
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Rămas bun viață de liceu!

Încep emoțiile
pentru elevi!
Calendar Bacalaureat
Încep emoțiile pentru toți absolvenții clasei a XII-a!
Înscrierile la prima sesiunea a examenului de Bacalaureat încep luni și se vor încheia vineri, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei Naţionale. Vă
prezentăm calendarul Bacalaureatului 2019.
Cursurile pentru clasele a XII-a se încheie vineri, 31
mai 2019.
Înscrierile pentru susținerea examenului de Bacalaureat 2019 în prima sesiune au început de luni, 27 mai 2019
și au continuat până în data de 31 mai 2019.
Examenul de Bacalaureat 2019 începe pe data de 3 iunie cu probele orale.
Calendar Bacalaureat 2019 – Proba orală
Conform calendar BAC 2019, proba orală va avea loc
în perioada 3-13 iunie 2019, după cum urmează:
3-4 Iunie 2019 – Examen oral de Limba Română – proba A;
5-6 Iunie 2019 – Examen oral de Limba Maternă – proba B;
7, 10 – 11 Iunie 2019 – Evaluarea Competențelor digitale – proba D;
12-13 Iunie 2019 – Examen oral de limba străină – Proba C;
Calendar Bacalaureat 2019 – Proba scrisă
Conform calendar BAC 2019, proba scrisă se va
desfașura în perioada 1-4 iulie 2019, după cum urmează:
1 Iulie 2019 – Limba și Literatura Română – proba Ea
– examen scris;
2 Iulie 2019 – Limba și Literatura Maternă – proba Eb
– examen scris;
3 Iulie 2019 – Proba obligatorie a profilului – proba Ec

”Susțin liceul în toate activitățile pe care le organizează, considerând că
instituțiile de învățământ
sunt fundamentale pentru
comunitatea locală.
Școala și liceul au un rol
esențial și vital în dezvoltarea comunității noastre, fiindcă pregătirea tinerei generații este unul din
obiectivele majore a oricărei comunități responsabile și serioase. Elevii și liceenii
de azi sunt viitorul Sebișului,
ei sunt cei care vor veghea ca
pe viitor orașul să se dezvolte
și să prospere. De aceea, pregătirea școlară trebuie privi-

tă cu mare seriozitate, neexistând un viitor bun pentru
tineri decât printr-o pregătire constantă și fundamentată.
Festivitatea de premiere a claselor a XII-a din Sebiș mi-a
arătat că există seriozitate,
că există preocupare pentru
învățătură, motiv pentru care
felicit liceenii pentru rezultatele bune obținute și le doresc
să continue să învețe cât mai
bine pentru a avea un viitor
cât mai bun. De ei depinde
ceea ce-și doresc în viață, eu
însă le doresc să reușească în
tot ceea ce-și propun.
De asemenea, felicit dascălii și conducerea școlii pen-

– examen scris;
4 Iulie 2019 – Proba la alegere a profilului și specializării
– proba Ed – examen scris;
Calendar Bacalaureat 2019 – Când se afișează
rezultatele
Afișarea primelor rezultate de la BAC, depunerea
contestațiilor și afișarea rezultatelor finale, vor avea loc,
conform calendar BAC 2019 după cum urmează: 8 Iulie
Afișarea rezultatelor, până la ora 12:00 și depunerea
contestațiilor între ora 12:00 și 16:00; 9-12 Iulie 2019 –
Rezolvarea Contestațiilor; 13 Iulie 2019 – Afișarea rezultatelor finale.
Cum se calculează media la Bac 2019
Pentru a calcula media finală a examenului de bacalaureat, trebuie să faci o formulă foarte simplă.
Mai exact: Media aritmetică – suma unui număr de
variabile împărțit la numărul lor. Media aritmetică =
(a+b)/2.
În cazul examenului de BAC se susțin trei probe scrise,
astfel că vor exista trei note. Media de BAC se va calcula:
(a+b+c)/3.
Prin urmare, dacă un elev a obtinut următoarele note la
examenul național de bacalaureat: Limba Română – 8,5
Matematică – 8 Chimie 9,40 Media la BAC se calculează
în felul următor. (8,5+8+9,40)/3= 8,63
A două sesiune de Bacalaureat
A doua sesiune de Bac sau Bacul din toamnă din
anul școlar 2018-2019 are următoarea structură.
– 15-19 iulie-înscrierea candidaților;
– 26 iulie-înscrierea candidaților care au promovat
examenele de corigente;
– 21 august-limbă și literatură română-probă Ea)probă scrisă;
– 22 august-limbă și literatură maternă-probă Eb)probă scrisă;
– 23 august-probă obligatorie a profilului-probă Ec)probă scrisă;
– 26 august-probă la alegere a profilului și specializării-probă Ed)-probă scrisă.

Primar Interimar
Radu Demetrescu
tru munca depusă în pregătirea didactică, merită respectul
tuturor, fiindcă s-au preocupat în permanență să construiască la Sebiș un climat propice
învățăturii.”
Primar Interimar
Radu Demetrescu

Evaluare Națională
clasa a VIII-a

Examenul de Capacitate 2019, numit și Evaluare Națională, se va desfășura după modelul celui de anul trecut și va începe în data de 18 iunie
2019. Repartizarea la liceu va avea loc în data
de 12 iulie.
Media de admitere, pe baza căreia se realizează
înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților
învățământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la capacitate (Evaluarea naţională), care are o pondere de
80%, și media generală de absolvire a claselor a
V-a – a VIII-a, care are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere.
Calendarul examenului de Capacitate 2019
3 – 7 Iunie 2019: Înscrierea absolvenților
18 Iunie 2019: Proba scrisă limba și literatura română
20 Iunie 2019: Proba scrisă matematică
21 Iunie 2019: Proba limba și literatura maternă –
pentru elevii care au studiat această disciplină
25 Iunie 2019: Până la ora 12:00 – Afișarea rezultatelor
25 Iunie 2019: Intervalul orar 14:00 – 20:00 Înregistrarea contestațiilor
29 Iunie 2019: Afișarea rezultatelor finale
Calendarul admiterii la liceu în 2019
3 – 7 Iulie 2019: Completarea opţiunilor din fișele
de înscriere pentru admiterea la liceu
4 – 8 Iulie 2019: Verificarea de către părinţi și candidaţi
a fișelor, corectarea greșelilor în baza de date computerizată și listarea fișelor corectate din calculator
12 Iulie 2019: Repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a
SEBIȘ EXPRES
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Primar Interimar
Radu Demetrescu

pag. 8

În serile zilelor de 7-8-9 iunie, vă invit la
„Festivalul De Muzică Sebiș” , festival devenit tradiție a orașului nostru.
Pentru acest an avem pregătite trei zile de spectacole,
cu ansambluri, trupe și artiști cunoscuți, care sperăm să fie pe placul dumneavoastră,
concetățenii mei din Sebiș, Prunișor, Donceni și Sălăjeni.
Conform tradiției, fiecare seară se va încheia cu un grandios foc de artificii!
Primar Interimar Radu Demetrescu
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