
Recentele alegeri locale au arătat încă odată, 
fără drept de tăgadă, că suntem uniți în jurul 
primarului Feieș, care reprezintă pentru noi, 
cei din Sebiș, garanția că orașul va prospera 
în continuare. Toți cetățenii au dorit din nou 
ca primarul Feieș să-și continue proiectele 
de modernizare a orașului, să continue să 
reprezinte interesele orașului Sebiș. Un lucru 
firesc și normal, ținând cont de faptul că 
toate mandatele primarului Feieș au însemnat 
progres pentru oraș. Așadar, votul dat de 
cetățeni la actualele alegeri locale constituie 
un mesaj clar: la Sebiș, primarul susținut 
de către toată lumea este unul singur: Feieș 
Gheorghe. Alături de el au fost votați în 
majoritate și consilierii locali propuși pe lista 
sa, ceea ce face să existe și în actualul Consiliu 
Local o majoritate care să sprijine proiectele 
primarului. A avut deja loc ședința de validare 
a primarului și constituire a Consiliului 
Local, ședință care s-a desfășurat în prezența 
prefectului județului - domnul Cosmin Pribac, 
viceprimar fiind ales în continuare domnul Radu 
Demetrescu. Vă prezentăm câteva imagini de 
la această ședință de constituire, noi urându-le 
tuturor consilierilor locali multă înțelepciune, 
și să urmărească în toată activitatea lor, nuai 

binele orașului Sebiș. Noul Consiliu Local are 
următoarea componență: Radu Demetrescu 
- MC-L, Bătrâna Adriana Viorica - MC-L, 
Gavrilă Cornel - MC-L, Șchiop Iustin - MC-L, 
Sârb Cristian - MC-L, Toma Teodor - MC-L, 

Carpine Aurel - MC-L, Ilca Gheorghe - MC-L, 
Strava Daniel - MC-L, Șodinca Petru - MC-L, 
Zbârcea Isai Doru - MC-L, Barna Gheorghe 
- USL, Țolea Gheorghe - USL, Vanciu Pavel - 
USL, Țițirigă Ion - PP-DD.
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Stimaţi concetăţeni,
Doresc să vă mulţumesc tuturor, pentru că mi-aţi fost alături, aţi avut încredere în mine 
şi  mi-aţi acordat votul dumneavoastră de încredere pentru a continua şi în următorii 
patru ani ca şi primar al oraşului Sebiş. Aşa cum voi aţi avut încredere în mine şi m-aţi 
mandatat ca să vă reprezint interesele şi în următorii ani, doresc să vă asigur pe toţi că şi 
eu voi face tot ce-mi stă în putinţă pentru a nu vă dezamăgi şi a vă reprezenta interesele 

în cel mai onorabil mod. Voi continua prin toate mijloacele să-mi aduc contribuţia la 
prosperitatea şi dezvoltarea oraşului Sebiş, la implementarea de noi proiecte 

care să vină şi să aducă numai beneficii întregii noastre comunităţi. Prin 
votul dumneavoastră mi-aţi arătat încă o dată că noi cei din Sebiş suntem o 
familie unită, care la greu ştim să strângem rândurile, şi să ne unim forţele 
pentru binele oraşului nostru. Recentele alegeri locale s-au caracterizat din 
păcate şi prin atacuri necinstite ale unora la adresa mea, atacuri la persoa-
nă, de multe ori în limita penalului. Chiar dacă s-au întâmplat astfel de 
lucruri, eu doresc doar pace şi bună înţelegere, aşa cum şi Biblia ne învaţă. 
Ca atare, mă comport şi gândesc în acest spirit, respectiv să-mi iubesc vrăj-

maşii, să-i iert, căci doar un singur judecător există, şi acela este Dumnezeu. Interesele oraşului Sebiş sunt 
mai presus decât anumite atitudini umane negativiste, şi ca atare, voi proceda de a urmării realizarea în 
continuare a intereselor oraşului Sebiş. Pe această direcţie, şi în acest spirit voi administra oraşul nostru şi 
în acest nou mandat de primar pe care voi, cetăţenii oraşului, mi l-aţi încredinţat.
Vă mulţumesc încă o dată tuturor pentru încrederea acordată, şi să ne ajute Dumnezeu să putem în conti-
nuare să vedem împreună cum oraşul nostru prosperă pe zi ce trece. 

Al vostru primar, 
Feieş Gheorghe

Noi am votat pentru continuitate în administrație!

Ședința de constituire a consiliului local, de validare a primarului 
și alegere a viceprimarului
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Absolveții claselor a VIII-a - Promoția 2012
Elevii clasei a VIII-a A

Diriginte : prof. Vesa Mariţa 
Bala Alicia Gabriela, Bobu Adrian Mihai, 
Borteș Ana Maria Raluca, Boșcai Robert 
Laurențiu, Cofan Alberto Eugen, Condea 
Cristina Daniela, Costea Gabriela Diana, 
Deneş Barbara Maria, Dihel Andrei, 
Dila Andrei  Alexandru, Dobrei Darius 
Răzvan, Dronca Lorena Elena, Gaiţă 
Mădălina Andreea, Jula Paula Denisa, 
Lazăr Ioana Alexandra, Mateaș  Cătălin 
Darius, Popescu Cristina, Popovici Diana 
Ionela, Racz Ramona, Stan Smochin 
Ticușor, Ţolea Simona, Vați Paul 
Emanuel, Voiculescu Rebeca Andreea 
Octavia.

Elevii clasei a VIII-a C
Diriginte : 

prof. Buruiană Nicolae 
Cofan Daiana, Coroi M. Cosmin, 
Dobrei   Naomi, Hanc Rebeca, 
Hirina Mihaela, Iercan Simona, 
Ilica Florin, Lascău Iulian, 
Laslău Andrei, Lup Voichița, 
Mîneran Cristian, Nemeș 
Roxana, Pîslariu Ligia, Răpsigan 
Ana Maria, Rotar Mădălina, 
Sîrb Silviu, Tomuț Alisa, Tomuț 
Luciana, Untaru Emanuel

Berbecul are o 
lună mai bună, în 
ceea ce priveşte 
viaţa de cuplu. 

Ajunge în sfârşit la o înţelegere, 
la un punct comun de acord cu 
persoana iubită, astfel încât apar 
razele soarelui în acest domeniu.
În schimb, retrogradarea lui 
Uranus în propriul semn astral 
aduce un risc în ceea ce priveşte 
starea de sănătate, în a doua 
parte a lunii.

Racul îşi 
regăseşte vocaţia 
principală: cea 
de familist. Se 
înţelege mai 

bine şi chiar iniţiază diferite 
proiecte comune în primul rând 
cu părinţii, dar şi cu diferite 
alte rude, mai apropiate sau 
mai depărtate. Sunt şanse 
mari ca aceste proiecte să fie 
încununate de succes.

Fecioara e 
p r e o c u p a t ă 
de aspectul 
financiar şi o 
vom regăsi în 

mare parte a acestei luni făcând 
calcule, gândindu-se la investiţii 
care să îi aducă mai mulţi bani, 
dar şi cheltuind în stil mare.
Lucrurile merg ceva mai greu 
în ceea ce priveşte eventualele 
colaborări. 

S c o r p i o n u l 
acţionează pe 
cont propriu şi are 
destul de multe 

secrete. Greu va accepta colaborări şi 
parteneriate, indiferent de domeniu.
Dacă nu va putea să îşi ia concediu 
şi va trebui să lucreze pe parcursul 
acestei luni, va găsi diferite 
modalităţi neconvenţionale, nu 
tocmai ortodoxe, de a-şi rezolva 
problemele. 

Capricornul 
îşi vede, cu 
r ă b d a r e a 
caracteristică, 

de planurile care implică 
profesia. În timp ce alţii 
pierd timpul cu distracţia, 
el face paşi decisivi pentru 
atingerea scopurilor care ţin 
de promovări, avansări, paşu 
înainte în ceea ce priveşte 
viaţa socio-profesională.

Gemenii se 
bucură de 
răsfăţul zeului 
iubirii, Cupidon, 
pe parcursul 

acestei luni. O vacanţă alături de 
persoana iubită este, probabil, 
cea mai bună variantă pentru 
petrecerea acestui interval.
În schimb, relaţiile cu prietenii au 
de suferit. E şi normal, deoarece 
Gemenii nu vor avea ochi decât 
pentru o singură persoană.

Leul se plimbă 
destul de mult, 
în luna iulie, 
însă nu la mare 

distanţă. Pentru nativii acestei 
zodii, varianta ideală pare a fi 
cea a unei vacanţe petrecută 
într-un loc frumos din România.
Preocupările intelectuale nu 
sunt tocmai bine-venite, astfel 
că studiul trebuie lăsat pe 
altădată.

B a l a n ț a 
capătă energie 
s u p l i m e n t a r ă 
de la Marte şi 
o investeşte 

în folos personal. E posibil ca 
nativii să fie acuzaţi de egoism, 
de faptul că pun mereu în prim-
plan propria persoană.
În iulie, Balantele vor chiar mai 
preocupate decât de obicei de 
aspectul lor fizic şi de modul în 
care se îmbracă. 

Săgetătorul 
îşi petrece 
cea mai 
mare parte a 

timpului în mijlocul prietenilor. 
Şi, în această lună, îşi face 
o mulţime de prieteni noi, 
datorită unei deschideri 
fantastice faţă de aproape toată 
lumea.
În iubire, e posibil să aibă unele 
mici probleme, dar va trece cu 
uşurinţă peste ele.

Taurul munceşte 
din greu în 
această lună de 
vară, în care mulţi 
dintre cunoscuţii 

săi se odihnesc, se relaxează în 
diferite concedii. El, dimpotrivă, 
lucrează „zi de vară, până-n 
seară“, atât la locul de muncă, 
cât şi acasă, unde apar destul de 
multe treburi de rezolvat.

Elevii clasei a VIII-a B
Diriginte : prof. Turnea Marius 
Astanei Andrei, Avram Denis Bogdan, 
Bacer Ana Delia, Bochian Darius 
Petrişor, Dărăştian Diana Paula Nicoleta, 
Dărău Iulia Cătălina, Ilieş Cristina, Jurcă 
Andreea Mălina, Lazăr Ioan Andrei, 
Leahu Cantemir, Mariş Carla Bianca, 
Matiuţ Gheorghe Valeriu, Mecea Radiana 
Andrea,  Moţ Carmen Diana, Pagu 
Damaris Florina, Roşu Izabela Anita, 
Şorobetea Sebastian Flavius, Toader 
Bianca Loredana, Toader Raluca Diana, 
Vanc Denis Adrian, Vekaş Zoltan Carol, 
Verşigan Ana Maria Carina
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! Vărsătorul
e cuprins pe 
nepusă masa 
de setea de 
a-şi îmbogăţi 

cunoştinţele, de a cunoaşte cât 
mai mult, despre cât mai multe. 
Modalităţile prin care îşi poate 
satisface această nevoie sunt, 
în general, două: călătoriile în 
locuri inedite şi interesante sau 
studiul.

Peștii
se lansează în 
diferite afaceri, 
menite să le 
aducă bani 

repede. Joburile sezoniere pot 
reprezenta o opţiune, deşi nu 
vor să facă prea mult efort. În 
cele din urmă, vor primi bani 
mai mult de la alte persoane, 
decât să îi câştige singuri, prin 
muncă proprie. 



Proiectul LLP/LdV/IVT/RO/186/2011, a 
fost aprobat de Agenţia Naţională pentru 
Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei 
şi Formării Profesionale (ANPCDEFP) şi 
finanţat din fonduri europene; este pentru 
a doua oară când participăm cu elevii la un 
astfel de proiect în Spania şi reprezintă o 
mândrie pentru unitatea la care muncim.
Elevii participanţi la mobilitate şi-au 
desfăşurat stagiul de pregătire practică la 
restaurante de 3 şi 4 stele, lucrând alături de 
colegi spanioli şi învăţând să gătească şi să 
servească preparate cu specific spaniol; şi-

au îmbogăţit cultura prin vizite la muzee, 
monumente istorice, obiective turistice, 
observând dansul tradiţional, flamenco sau 
ascultând trubadurii din pieţe.
Două dintre participantele la mobilitate ne-au 
împărtăşit părerile lor, legate de experienţa 
trăită timp de trei săptămâni în Spania, 
elevele: Roman Ionela Adela din clasa a XI-a 
E şi Dabija Cosmina Isaura din clasa a XIII-a 
Turism şi Alimentaţie.
Ionela: „Pentru mine, a fost o experienţa 
nouă, a fost prima dată când am mers cu 
avionul, m-a impresionat vechimea unor 
construcţii , curăţenia din oraşe, grădinile 
pline cu flori, sculpturile în piatră şi ceramica 
lor colorată, străzile înguste în unele locuri, 
preparatele gustoase şi abundenţa fructelor, 
rafinamentul restaurantului unde am făcut 
practică. Am ajuns în locuri unde n-am visat 
vreodată, am gustat paella, tortilla, creveţi, 
am servit oameni de diferite naţionalităţi: 
chinezi, arabi, spanioli, germani şi am 
conversant cu ei în limba spaniolă. Sunt 
foarte încântată că am participat la acest 
proiect şi le mulţumesc tuturor celor care au 

fost alături de mine.”
Cosmina: „Granada reprezintă ceva 
deosebit, o şansă de a cunoaşte cultura, 
tradiţiile, legendele spaniole, am învăţat 
să preţuiesc mai mult mediul înconjurător, 
oamenii, să zâmbesc, să combin aromele, 
să lucrez în echipă cu oameni care vorbesc 
limbi diferite. Directorul de la restaurantul 
Alixares, unde am făcut practică, m-a 
felicitat pentru munca mea şi am primit două 
diplome: Certificatul Europass, Certificatul 
pentru competenţe lingvistice.
După cele trei săptămâni, m-am întors acasă 
mai ambiţioasă, cu încredere în mine, cu o 
mulţime de amintiri şi momente frumoase. 
Vreau să le mulţumesc celor din echipa 
de proiect, tutorilor ce m-au îndrumat la 
practică, directoarei Mari Carmen care ne-a 
organizat cazarea, masa şi transportul şi 
părinţilor care mi-au fost alături şi au avut 
încredere în mine.”
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Elevi din Sebiș în practică în Spania!
În perioada 8-28 mai 2012, şaisprezece dintre elevii Grupului Şcolar Industrial Sebiș, 
specializarea “Tehnician în gastronomie”, au participat la un program de mobilitate 
desfăşurat timp de trei săptămâni, în Granada, Spania.
Proiectul cu titlul “Gusturi româneşti cu arome europene” a fost scris de o echipă 
formată din, Crainic Mărioara, profesor de specialitate, responsabil de proiect; 
Demetrescu Dana, profesor de engleză, membru în echipa de proiect , Barbatei 
Romulus, director, monitor de calitate în cadrul proiectului; Gudiu Geta, director 
adjunct, responsabil cu diseminarea, Groza Lucia, contabil, responsabil financiar .

În practică, în Spania

Anunț important!
Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” Arad

Filiala Sebiș
Vă informează

Au început înscrierile pentru următoarele specializări:
- Facultatea de Științe Economice Sebiș (acreditată 
în conformitate cu normele legale), specializarea 

Economia Turismului, Serviciilor și Comerțului
- Masterate în specializarea „Audit și 

expertiză contabilă”, precum și „Marketingul și 
Managementul Firmei”

Înscrierile se fac zilnic la secretariatul filialei Sebiș 
a Universității „Vasile Goldiș”, de pe Bulevardul 

Victoriei, nr. 12.
Informații la telefon 0257/311.083



În urma recentelor alegeri locale, orașul nostru a reușit să trimită 
un reprezentant ca și consilier județean. Este vorba despre Cristian 
Feieș, care a obținut un mandat de consilier județean, lucru extrem 
de important pentru orașul Sebiș, care are acum un reprezentant la 
nivelul Consiliului Județean, care din această poziție poate influența 
deciziile la nivelul Consiliului Județean în folosul orașului nostru. 
După investirea oficială am stat de vorbă cu actualul consilier 
județean, Cristian Feieș, pentru a-i afla opiniile, precum și modul în 
care dorește să-și îndeplinească acest mandat. Iată discuția purtată: 
- Ați fost investit ca și consilier județean. Care sunt primele gânduri 
pe care doriți să le transmiteți cetățenilor orașului Sebiș?
- În primul rând doresc să le mulțumesc tuturor celor care m-au votat, 
le mulțumesc că au avut încredere în mine, și doresc să precizez că 
în calitate de consilier județean voi face tot ce-mi stă în puteri pentru 
sprijinirea proiectelor orașului Sebiș.
- Credeți că veți putea influența deciziile în Consiliul Județean pentru 
ca orașul nostru să poată beneficia de un sprijin consistent?
- Cu siguranță că voi acționa din postura de consilier județean pentru 
ca proiectele de dezvoltare a orașului Sebiș să se realizeze. Nici nu 
concep altfel. Sunt convins că voi avea un cuvânt de spus la nivelul 
Consiliului Județean, și voi urmări în permanență ca orașul nostru să 
poată să-și realizeze proiectele de dezvoltare. Vă voi ține la curent 
cu ceea ce se va discuta la nivelul Consiliului Județean cu privire la 

orașul nostru. 
Așadar, putem concluziona prin faptul că orașul Sebiș va fi reprezentat 
așa cum se cuvine la nivelul Consiliului Județean, Cristian Feieș, care 
după cum știm cu toții este un luptător, va avea grijă ca orașul nostru 
să fie inclus pe lista localităților care vor beneficia de finanțare din 
partea Consiliului Județean.
Noi îi transmitem domnului Cristian Feieș mult succes în această 
activitate și îl asigurăm de sprijinul nostru necondiționat, căci doar 
reprezintă orașul Sebiș!

Că la Sebiș fotbalul se mănâncă pe pâine, nu 
mai reprezintă o noutate pentru nimeni, după 
cum toată lumea știe că în spatele echipei de 

fotbal a orașului se află primarul Feieș, care 
dorește să vadă că Național Sebiș reprezintă, 

încetul cu încetul o forță pe scena fotbalistică din 
zona de vest. Numai ce s-a încheiat campionatul, printr-un ultim 
meci frumos, în care ai noștri au fost aplaudați la scenă deschisă, 
când toată lumea a început iarăși să discute despre Național Sebiș. 
Primarul Feieș a detonat o nouă bombă, care i-a lăsat pe toți mască: a 
început negocierile cu clubul din Baia Mare, prin care Național Sebiș 
să poată juca în viitorul campionat în liga a II-a. Face ce face primarul 
nostru și reușește de fiecare dată să-i lase muți de uimire pe mulți 
prin acțiunile sale surprinzătoare și extrem de curajoase, ducând din 
nou discuțiile din toată presa arădeană spre numele orașului Sebiș, 
arătând tuturor că la noi în oraș se acționează cu îndrăzneală pentru 
promovarea interesului orașului. La noi la Sebiș fotbalul se trăiește 
intens, iar dacă primarul nostru va reuși și această lovitură, vom 
vedea liga a doua de pe stadionul din oraș. Rămâne de văzut ce se va 
întâmpla, noi urmând a vă ține la curent.
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Cristian Feieș ne reprezintă în Consiliul Județean!

Toată lumea vorbește de „Național Sebiș”!

Cristian Feieș, la investirea în funcția de 
consilier județean

A fost un campionat plin de emoție Ultimul meci ne-a arătat o echipă competitivă

Se trăiește intens alături de Național Sebiș
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Ca o recunoaștere a meri-
telor pe care le-a avut în 
administrarea corectă a 
orașului, consilierii locali, 
au votat pentru ca domnul 
Radu Demetrescu să con-
tinue ca și viceprimar al 
orașului nostru. Este un lu-
cru normal, având în vedere 
că domnul Radu Demetres-
cu, în permanență, a depus 
toate eforturile pentru ca 
alături de primarul Feieș 
Gheorghe, orașul Sebiș să 
fie administrat cât mai bine, 

și să se exercite o administrație pentru cetățean. Îl felicităm pe domnul 
Radu Demetrescu, și îi felicităm și pe consilierii care au votat pentru 
ca dânsul să ne fie în continuare viceprimar. Vă prezentăm mai jos 
și mesajul viceprimarului Radu Demetrescu pentru cetățenii orașului: 
„Vă mulțuesc pentru încrederea acordată, vă mulțumesc pentru 
votul de la alegerile locale, și doresc să vă spun că voi încerca alături 
de domnul primar Feieș Gheorghe să exercităm o administrare cât 
mai benefică pentru oraș. Doresc să mulțumesc și consilierilor lo-
cali care m-au reales în funcția de viceprimar, și sper ca prin activi-
tatea mea să nu-i dezamăgesc. Multă sănătate tuturor și să ne ajute 
Dumnezeu”

Viceprimar Radu Demetrescu

Căldură toridă, soare arzător! Singura soluție este să ne răcorim cu 
toții la ștrandul din Sebiș, care este deschis zilnic de la orele 8:00 
la ora 21:00. Amplasat la ieșirea din Sebiș spre Prunișor, ștrandul 
oferă cele mai bune condiții de relaxare în aceste zile toride de vară. 
Apa este curată și răcoroasă, reciclată permanent prin pompele 
moderne achiziționate în acest scop. Este amenajată chiar și o mică 
plajă cu nisip. Găsiți și șezlonguri unde puteți trona liniștiți cu o 
bere rece în mână, privind fumusețile care se scaldă în apa rece din 
bazin. Dacă veniți cu copiii este și un bazin separat, dedicat celor 
mici. Găsiți aici și o terasă primitoare, unde puteți servi o băutură 
răcoritoare sau dacă vă este foame, o mulțime de preparate culinare. 
Totul este curat și bineîngrijit, așa că noi nu putem decât să vă dăm 
un singur sfat: veniți la ștrandul din Sebiș, și adăpostițivă de razele 
toride ale soarelui în apa răcoroasă a bazinelor. Obțineți și bronzul 
perfect prin care să atrageți toate privirile.

Masaje de relaxare, anticelulitice, faciale, detox-spa, vibromatique, 
pealing, sunt servicii pe care salonul de înfumusețare Gya le oferă 
doritorilor. Dacă vă înscieți și voi pe lista celor care-și doresc astfel 
de servicii, vă puteți programa la numărul de telefon: 0744.479.622, 
sau puteți merge direct la salon, zilnic între orele 10:30-18:30. Aici 
o veți găsi pe Gianina, care se va ocupa imediat de voi. Salonul îl 
găsiți pe centru în Sebiș, deasupra casei de pariuri sportive. Vă dăm 
și un sfat: dacă constatați că partenera este puțin supărată, oferiți-i 
cadou o ședință de masaj și veți fi surprinși să vedeți că ea vă va 
privi cu mult mai multă dragoste!

Viceprimar al orașului a fost 
ales în continuare

domnul Radu Demetrescu
S-a deschis ștrandul 

din Sebiș!

Salonul de relaxare și 
înfrumusețare „Gya”!

Domnul viceprimar 
Radu Demetrescu

Salonul GYA - loc de relaxare

Toată lumea la 
ȘTRAND
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Festivalul de Muzică Sebiș - un real succes!
Și ediția din acest an a Festivalului de 
Muzică s-a bucurat de aprecierea tuturor. 
Orașul Sebiș a devenit pentru trei zile 
neîncăpător în fața puhoiului de oameni 
veniți din tot județul, la deja tradiționalul 
Festival de Muzică. Platoul din centru s-a 
umplut în fiecare seară de oameni dornici 
să asiste la recitalurile artiștilor invitați. 
Sunetul muzicii a răsunat în oraș, după 
cum și focurile de artificii au brăzdat cerul 
nopții. Berea a curs râuri, iar grătarele au 
sfârâit necontenit. Trei zile de muzică, 
dans și voie bună. Trei zile în care orașul 
Sebiș a fost centrul județului. Un eveniment 
deosebit marcat cu această ocazie a fost și 
înmânarea primarului Feieș, ca reprezentant 
al orașului, a cheii prin care orașul Sebiș a 
fost numit „Cetate Culturală a Județului 
Arad”. Acestă distincție conferă orașului 
un statut special, respectiv se vor organiza 
în continuare o multitudine de evenimente 
culturale în oraș. 
Prima seară a festivalului a fost dedicată 
muzicii populare, dar a fost deschisă printr-
un concert de operă a unor tinere talente 
din orașul nostru. Prea multe nu am dori să 
sciem despre festival, preferând să vă lăsăm 
să vedeți cât mai multe iagini care reflectă 
mult mai în amănunt grandoarea și fastul 
evenimentului. Dorim doar să vă amintim 
câteva din numele sonore care au urcat pe 
scenă pe parcursul celor trei zile de festival: 
Ducu Bertzi, Paula Seling, Andra, Pepe, Fly 
Project, Andreea Bălan, etc. 
O atmosferă de neuitat pentru toți cei prezenți, 
la fel cum a fost la fiecare ediție a festivalului. 
Vă lăsăm pe toți în compania unor imagini 
surprinse pe parcursul celor trei zile ale 
festivalului. Cu speranța că ne vom revedea 
și la viitoarea ediție a acestui mare eveniment, 
desfășurat an de an în orașul nostru vă 
transmitem tuturor numai de bine.
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Festivalul de Muzică Sebiș - în imagini!
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CMYK

Carla, Gianina și Andreea
deschid sezonul estival

Carla, Gianina și Andreea împreună cu doamna Daniela 
ne prezintă tendințele modei pentru sezonul estival

Vă plac... rochiile, nimic mai 
simplu, mergeți în cen-

tru „La Mihaela” și puteți 
cumpăra oricare din mod-
elele prezentate! Găsiți și 

accesoriile dorite. 
Rochiile de zi sunt între 

15-65 lei, cele de seară între 
50-250 lei, iar pantofi sau 
sandalele între 55-68 lei 

Veniți și schibați-vă 
garderoba

Vara a venit cu noi tendințe în moda feminină. 
Reprezentantele sexului frumos din orașul nostru țin 
pasul cu noile tendințe, iar Carla, Gianina și Andreea 
vin să vă arate aceste tendințe. Noi suntem de părere 
că toate vestimentațiile prezentate de modelele noastre 
vă sunt pe plac. Dacă sunteți și voi de aceeași părere, 
trebie doar să mergeți la magazinul de pe centru din 
Sebiș, cunoscut de toți sub numele „La Mihaela”, unde 
puteți proba și cumpăra orice model pe care îl doriți. 
Desfaceți-vă portofelul și fiți în pas cu moda.
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