
Și anul acesta, evenimentul numărul I al liceului din luna octombrie a fost Balul 
Bobocilor. Acesta a fost organizat la discoteca Ring, de către elevi și profesori ai 
liceului, cu sprijinul primarului Feieș, care a dorit ca balul să se desfășoare impe-
cabil, iar participanții să se poată bucura de o seară specială. 
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Sunteți primar al orașului nostru de mult timp, peri-
oadă în care la guvernarea țării s-au perindat multe 
partide. Care guvernare v-a dezamăgit cel mai mult?
Toate, fiindcă de atâţia ani, țara nu este administrată 
așa cum mi-aș dori, iar oamenii o duc tot mai rău. Toa-
te guvernele au făcut greșeli fatale din care oamenii au 
avut de suferit! Nu mai stau acum să vorbesc de guver-
nele de dinainte, să luăm spre exemplu guvernul actu-
al, respective USL. Ce au făcut ei până acum? Au ve-
nit la guvernare de câteva luni și le-a fost destul ca să-și 

bată joc de întrega ţară! Hidroelectrica este în faliment, 
vor să o vândă! Ei vorbesc de contractele de ener-

gie ale băieţilor deștepţi, dar aceste contracte 
s-au făcut în guvernarea Năstase, respective 
PSD, care a vândut și Petromul, cu toate re-
sursele ţării. Au băgat déjà în faliment total 
Oltchimul, au mâncat toţi banii din visterie 
și vor să se împrumute de la FMI, au oprit 
toate investiţiile în drumuri din ţară! Au 
minţit că măresc pensile și salariile, dar 
judecaţi și voi, au mărit toate preţuri-
le, cursul EURO și Dolar a crescut, iar 
la sfârșitul lunii oamenii rămân în bu-
zunar cu mai puţini bani ca mai îna-
inte.  Ba mai mult, la anul vor să mă-
rească impozitul pe venit de la 16% la 

32%, acesta fiind un proiect al lor pe care l-au publicat 
la un moment dat pe site-ul Ministerului De Finanţe. Şi 
atunci, care-i avantajul că este USL la guvernare? Nici 
unul, ba din contră, oamenii o duc mai rău, în timp ce 
la televizor sunt minţiţi în continuare că o duc mai bine. 
Mai îi crede cineva? Eu am avut pentru oraș un proiect 
de asfaltare a tuturor stăzilor rămase neasfaltate, din 
Donceni, Sălăjeni și Sebiș. Mi-a fost aprobat proiectul 
prin Programul Național De Dezvoltare a Infrastrucu-

rii( PNDI), am semnat predarea stră-
zilor spre asfaltare, ba mai mult, a fost 
desemnată și compania care să facă 
asfaltarea acestor străzi. Însă guver-
nul actual USL a oprit acest program 
național, iar noi în Sebiș am rămas cu 
străzile neasfaltate. M-au încurcat to-
tal! Dacă știam că vor face acest lucru, 
căutam alte soluții, încercam să găsesc 
variante alternative, însă m-am tre-
zit că acest ultim guvern USL oprește 
investițiile în infrastuctura din toată 
țara și ni se opresc și nouă, în Sebiș, as-
faltările! Tot acest guvern ne-a mai în-
curcat cu plata celor cu handicap și a 

însoțitorilor lor! Cum? Banii care se dau acestor cate-
gorii sociale vin de la guvern, ori guvernul nu ne-a dat 
sumele necesare, fapt pentru care acești oameni nu și-
au primit indemnizațiile. Așadar și acest guvern a ară-
tat că este unul mincinos, pe care-l interesează doar să 
fie la putere! Dovada? Cum s-au văzut la putere au și 
schimbat din funcții o mulțime de oameni, punându-i 
în loc pe alții a lor, doar așa de dragul schimbării și iată 
că au mințit încă o dată, fiindcă înainte spuneau că vor 
depolitizarea instituțiilor, însă ei le-au politizat și mai 
mult, împărțindu-și funcțiile între PSD, PNL, UNPR, 
PC. Practic, pe ei asta i-a interest, funcțiile, nu să guver-
neze în folosul țării! Aceasta este realitatea, adevărul gol 
goluț, indifferent că unora le place sau nu.
Din ce cauză credeţi că s-a ajuns în situaţia de a avea 
astfel de guvernări mincinoase?
Datorită oamenilor aleși în Parlament! Cea mai mare 
greșeală pe care cetăţenii au făcut-o la fiecare alegeri a 
fost că au votat partidul și nu omul. Din această cauză, 
în Parlament au ajuns oameni care nu au muncit nimic 
în viaţa lor, oameni care nu știu să facă nimic. Ei au ajun 
în Parlament fiindcă cetăţenii au pus ștampila pe Parti-
dul care era la modă în acel moment. Da, exact așa s-a 
întâmplat! 
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„Dacă voi fi senator, în 
primele șase luni vreau 

să obțin 100 miliarde 
pentru modernizarea 

totală a spitalului!”

Despre politică și alegerile din decembrie, 
de vorbă cu primarul Feieș, candidatul 
orașului nostru pentru funcția de senator!

Balul Bobocilor - Sebiș 2012

MISS BOBOC
MĂLINA 

DRĂUCEAN

MISTER BOBOC
ANDREI
CALTEA

ENDURO 
CHALENGE 

SEBIȘ

Motoare turate la maxim, adrenalină și multă pasiune. Asta am văzut în oraș cu 
ocazia evenimentului Enduro Chalenge Sebiș. Orașul s-a umplut de motociclete, 
motorete, ATV-uri, peste 300 de participanți venind să se înscrie în competiția 
de la noi, în acest an fiind prima ediție organizată în oraș. Traseul a cuprins peste 
60 KM prin pădure, precum și o probă specială desfășurată în Piața Tineretului.



Au fost 7 perechi de proaspeți 
liceeeni care și-au încercat 

forțele în a câștiga trofeul mult dorit, respectiv 
titlul de miss și mister boboc. Toate perechile au 
trecut prin probele inventate de organizatori, de 
la cultură generală, dans, probe speciale, fieca-
re încercând să impresioneze juriul care a fost 
atent la fiecare detaliu. În final, câștigătorii au 
fost aleși după discuții aprinse, miss boboc fiind 
aleasă eleva Mălina Drăucean, titlul de mister 
boboc revenind elevului Caltea Andrei. Galerii 
au fost multe și zgomotoase, fiecare susținându-
și favoriții. Ce mai, a fost o atmosferă de concurs 
adevărat, plină de emoții, suspans și adrenalină! 
Discoteca a fost arhiplină, veselia simțindu-se 
peste tot. O seară a tinereții, a liceenilor, o sea-
ră de neuitat. Primarul Feieș, cel care a susținut 
organizarea balului a fost și el pe baricade, în-
tinerind și bucurându-se împreună cu elevii de 
acest frumos și reprezentativ eveniment care 
marchează anii de liceu! L-am remarcat și pe 
Eusebiu Pistru, vicepreședinte al Consiliului 
Județean Arad, care a venit la bal pentru a fi ală-
turi de tinerii din Sebiș, la invitația primarului 
nostru. Prezentatorii și-au îndeplinit cu brio sar-
cina, Andreea Ancuța și Ardelean Flavius fiind 
cei care au avut această onoare, ei fiind asistați 
de Anita Dărău și Diana Pop. 
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BALUL BOBOCILOR
SEBIȘ 2012

Concurenții

Prezentatorii

Juriul

Asistentele
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Ilica Adelin 
și Rotar Mădălina

Coroi Cosmin 
și Nemeș Roxana

Boanchiș Darius
și Drăucean Mălina

Ardelean Flavius
și Ancuța Andreea

Pop Diana
și Dărău Anita

Staff-ul discotecii

Eusebiu Pistru și primarul Feieș

Petrilă Răzvan 
și Toma Lidia

Caltea Andrei 
și Boanchiș Cătălina

Mătuț Valentin
și Dărăștean Diana

Mihăiță Costin
și Mariș Carla
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Să nu-i uităm însă pe părinții care au venit să-și susțină junii sau junele 
(după caz) care au participat la concurs! Și ei au trăit emoțiile împreună 
cu copiii lor, părinții fetelor find cu ochii în patru să vadă care sunt băieții 
ce aruncă ocheade galeșe tinerelor domnișoare! Oricum, era întuneric și 
înghesuială, așa că nu credem că au reușit a spiona ceva! Să nu uite cum 
erau și ei la liceu, cum erau în perioada vieții când le clocotea sângele, când 
inima le juca feste, când cupidon era la modă! Să nu uite anii de liceu! Dar, 
vorba multă, sărăcia omului! Să lăsăm imaginile să vorbească în locul nos-
tru, căci ele spun multe despre seara de neuitat a balului.

Până acum am tot vorbit despre evoluția primei echipe a orașului, acest 
număr al ziarului îl dedicăm însă echipei secunde, Național Sebiș II, care 
evoluează în Seria B a ligii a VI-a. Echipa noastră ocupă poziția secundă în 
clasament și trage la promovare. Are șanse reale de trece în liga superioară, 
deoarece primele două locuri sunt promovabile. Evoluțiile echipei au fost 
pozitive, rezultatele favorabile, spre exemplu ultimul meci disputat în de-
plasare la Șilindia unde ne-am impus cu un categoric 12-0. Prea multe nu 
ar mai fi de spus, decât că le 
dorim succes componenților 
lotului și suntem alături de ei 
în încercarea de a accede în 
eșalonul superior. 

BALUL BOBOCILOR
SEBIȘ 2012

NAȚIONAL SEBIȘ II
LUPTĂ PENTRU PROMOVARE

Clasamentul Ligii a VI-a, 
Seria B

1 CS ŞOIMII LIPOVA 8 7 1 0 50-4 22
2	 CS	NAŢIONAL	SEBIŞ	II	 8	 6	 1	 1	 31-5	 19
3 AS HĂLMAGIU 8 4 2 2 26-8 14
- CS UNIREA GURAHONŢ 8 4 2 2 25-19 14
5 AS SINTEA MARE 8 3 2 3 21-25 11
6 AS CAPORAL ALEXA 8 3 1 4 18-19 10
7 AS VULTURUL CHERELUŞ 8 2 1 5 15-29 7
8 CS SPERANŢA CHIER  8 1 2 5 14-19 5
9 AS UNIREA ŞILINDIA 8 0 0 8 3-75 0

Evoluția echipei este atent monitorizată
de primarul Gheorghe Feieș

Atmosferă incendiară la Balul Bobocilor
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CONCURS DE DOVLECI, MĂŞTI ŞI 
COSTUME HALLOWEEN

Clubul copiilor din Sebiș, pe scenă la Ineu

În data de 31.10.2012 elevi din clasele I-IV și V-VIII 
au participat la o acțiune comună desfășurată în sala 
de sport a orașului, acțiune care a avut ca obiectiv 
stimularea creativității elevilor. Coordonatorii acțiunii 
au fost profesorii Schida Florin, Zbîrcea Simona, fiind 
format inclusiv un juriu care a trebuit să stabilească 
care au fost cele mai reușite costume și măști ale ele-
vilor. Juriul a fost format din: prof. Schida Florin, Zbîr-
cea Simona, Dinga Ciprian, iar clasamentul final a fost 
următorul: 
Clasa a II a A învăţător Bocu Ioan
Locul 1 pentru costume şi măști: Toader Alexandra
Locul 2 pentru costume şi măști: Iarina Brânda
Locul 3 pentru costume şi măști: Soare Eliza
Clasa a II a B învăţător Bun Arabela
Locul 1 pentru costume şi măști: Jurcă Riana ,Lazăr 
Andreea, Grozav Beatrice, Cesary Elisa, Ţole Dalia, 
Faur Melisa, Marc Cornea, Rus Riana, Coşa Marius
Locul 1 pentru cel mai reuşit dovleac : Bărdan Emanu-
el, Mircea Narcis, Lupuţ Robert, Ghiura Mihael
Clasa a III a A învăţător Ionescu Florica
Locul 1 pentru costume şi măști: Suba Cristina
Locul 2: Strava Dana, Barna Raul, Mureşan Andrei, 
Lazăr David
Locul 1 pentru cel mai reuşit dovleac: Galea Sergiu, 
Strava Dana, Petroşan Liana
Clasa a III a B  învăţător Oancea Rozalia

Locul 1 pentru costume şi măști: Achimeţ Luis
Locul 2 pentru costume şi măști: Voimereştean Maria
Locul 3 pentru costume şi măști: Feier Darius
Locul 1 pentru cel mai reuşit dovleac: Feier Darius
Clasa a IV a A  învăţător Luca Mărioara
Locul 1 pentru costume şi măști: Lunca Paul
Clasa a IV a B  învăţător Bun Teodor
Locul 1 pentru costume şi măști: Daşcău Lorena, 
Diş Bianca, Luluşa Carmen, Brihan Mara, Străuţ 
Sergiu, Rotar Darius, Felix Bejan
Locul 1 pentru cel mai reuşit dovleac: Negru 
Răzvan, Tămaş Paul, Daşcău Lorena
Clasa a V a A  diriginte Budea Adrian
Locul 1 pentru costume şi măști: Graure Marius
Locul 2 pentru costume şi măști: Stan Estera
Locul 3 pentru costume şi măști:Covaci Serafim
Clasa a V a B  diriginte Turnea Marius
Locul 1 pentru costume şi măști: Stancu Ştefania, Ba-
ranci Denis
Locul 2 pentru costume şi măști: Ignat Rodiana, Stan-
cu Denis
Clasa a VI a A  diriginte Barbatei Gabriela
Locul 1 pentru costume şi măști: Csonsik Ariana
Locul 2 pentru costume şi măști: Deliman Alex
Locul 3 pentru costume şi măști: Roşu Tudor
Clasa a VI a B  diriginte Toader Cosmin
Locul 1 pentru costume şi măști: Velea Daniel

Locul 2 pentru costume şi măști: Copian Denis
Clasa a VI a C  diriginte Andraş Dănuţ
Locul 1 pentru costume şi măști: Hoţopan Andrei
Locul 2 pentru costume şi măști: Bărdan Călin, 
Mureşan Florin, Vasica Alin
Clasa a VI a D  diriginte Drăgan Dorin
Locul 1 pentru costume şi măști: Ile David
Locul 2 pentru costume şi măști: Ardelean Dacian
Locul 3 pentru costume şi măști: Şeran Raul
Locul 1 pentru cel mai reuşit dovleac: Ile David, Şeran 
Raul
Clasa a VII a C  diriginte Susan Maria
Locul 1 pentru costume şi măști: Jidoi Darius
Locul 2 pentru costume şi măști: Drăgan David
Locul 3 pentru costume şi măști: Moise Dalian
Locul 1 pentru cel mai reuşit dovleac: Jidoi Darius

La Ineu, Grupul Școlar din locali-
tate a organizat „Balul Dovleacului”, 
eveniment la care orașul nostru a fost 
reprezentat de către Clubul Copiilor.
În cadrul acestei serbări s-a desfășurat 
un concurs pentru desemnarea celor mai 
frumoși dovleci de Halloween, elevii 
clubului nostru obținând premii meri-
torii, după cum urmează: Fechete Iosif 
- diplomă de participare, Fechete Alin - 
locul III, Dică Alexandru - locul I, Gulie 
Daniel - diplomă de participare.
Elevii noștri au fost însoțiți de doam-
nele profesoare - coordonatoare Șandru 
Doina, Delia Valea și Florica Pop. Să 
nu uităm de formația de dansuri a clu-
bului formată din Beseda Andrada, 
Mecea Raluca, Bortiș Roxana, Indreica 
Ștefania, Toader Florina, Goteciuc Ga-
briela, Surei Bianca și Țica Bianca. Ti-
nerele noastre dansatoare au interpretat 
pe scena din Ineu, mai multe dansuri 
moderne, întreaga sală aplaudându-le la 
finalul reprezentației. Putem spune fără 
modestie că am avut la Ineu un real suc-
ces. Felicitări tuturor!

Premianții și dovlecii lor

Prof. 
Șandru Doina

Pe scenă la Ineu
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A fost la modă PSD, oamenii au votat PSD, a fost la 
modă PNL sau PDL, oamenii au votat PNL sau PDL, 
fără să se uite la omul de pe listă, să vadă ce studii are 
acest om, a muncit el pe undeva pînă acum, a realizat 
el ceva în viaţă, este un om integru? Acum la modă este 
USL, sper însă că cetăţenii să se uite de această dată nu 
la numele partidului, ci la omul care este pe listă. În 
Parlament nu mai trebuie să ajungă oameni care ştiu 
doar să dea din gură, însă dacă-i pui să facă ceva, ha-
bar n-au de nimic!Dacă vrem să fie mai bine, atunci 
trebuie să ne uităm la cel pe care-l trimitem în Parla-
ment, doar aşa avănd şansa de a ajunge senatori şi noi, 
cei care am muncit atâţia ani pentru îmbunăţăţire con-
diţiilor de viaţă ale comunităţilor locale pe care le ad-
ministrăm şi care vrem să facem ceva constructiv, să lă-
săm ceva frumos în urma noastră!
Cetățenii orașuluii vor fi alături de dumneavoastră la 
alegerile din decembrie?
Cred că da! Spun asta fiindcă eu candidez la funcția de 
senator anume pentru a putea rezolva mult mai rapid 
modernizarea oraşului şi toți din Sebiş, Prunişor, Don-
ceni, Sălăjeni vor avea încredere în mine şi mă vor ale-
ge senator pentru ca şi Sebişul  să aibe în senat un re-
prezentant care să- i reprezinte interesele!Am constatat 
că dacă vreau să finalizez cât mai repede proiectele de 
dezvoltare pe care le am pentru Sebiş, atunci trebuie 
să candidez la alegerile parlamentare! De ce? Deoare-

ce până acum nu am avut nici un sprijin 
de la nici un parlamentar pentru a pu-

tea obține finanțări pentru lucrările de 
modernizare ale oraşului. Toți cei care 

au ajuns parlamentari până acum, 
au venit la Sebiş,  au promis ma-

rea cu sarea, s-au bătut cu 
pumnul în piept că ei fac şi 

dreg, doar ca să obţină vo-
turi, iar după ce  noi i-am 
ales, duşi au fost! Nu i-a 
mai văzut nimeni!Aşa am 
pățit la  fiecare alegeri par-
lamentare! Toți s-au jurat 
că mă ajută la dezvoltarea 
oraşului, însă au dispărut 
ca măgarii în ceaţă, la Bu-
cureşti, uitând de promi-
siunile făcute. Când am 
avut nevoie de sprijin par-
lamentar pentru a obţine 
finanţare pentru proiecte-

le de dezvoltare ale oraşului, am încercat să iau legătu-
ra cu aceşti parlamentari, însă iai de unde nu-s!Au ui-
tat tot ce au promis, iar eu, ca şi primar, a trebuit să mă 
descurc cum am putut pentru a moderniza oraşul. Nu 
a fost uşor, însă cu sprijinul cetățenilor şi cu ajutorul lui 
Dumnezeu am reuşit să pun în practică multe din cele 
ce mi-am propus pentru Sebiş. Și asta doar prin propri-
ile puteri, doar din bugetul oraşului. Mult mai uşor era 
dacă puteam obține finanțări guvernamentale, însă noi 
am fost singuri de fiecare dată, ne-am descurcat cum 
am putut. Ca atare, m-am decis să candidez la funcția 
de senator anume pentru a putea obține fondurile ne-
cesare finalizării lucrărilor de modernizare ale oraşului. 
De acolo, din parlament voi putea face mult mai multe 
pentru oraş, cetățenii oraşului sunt conştienți de acest 
lucru şi cu siguranță că vor fi alături de mine. Noi, cei 
din Sebiş ne-am unit de fiecare dată când a fost nevoie, 
am ştiut să fim alături unii de alții şi la bine şi la greu, 
iar când interesele oraşului au cerut, atunci ne-am mo-
bilizat exemplar şi am acționat în direcția bună. Pen-
tru noi, acum este important ca eu să ajung senator, ca 
să pot sprijinii proiectele oraşului. Nu vedeți, în ultima 
perioadă, cei din Pecica au avut parlamentari, iar ca ur-
mare a acestui lucru s-au investit o mulțime de bani în 
Pecica. Noi, cei din Sebiş, de ce să nu avem parlamen-
tarii noştri? Nu avem decât de câştigat ca şi oraş! Sunt 

sigur că toți cetățenii oraşului gân-
desc la fel şi se vor mobiliza în decem-
brie pentru a mă susține să ajung se-
nator. Iar dacă voi fi ale senator, atunci 
să vedeți câte investiții se vor face ăn 
Sebiş! Oraşul va deveni ceea ce eu 
îmi doresc: un adevărat pol de putere 
pentru această zonă a județului Arad!
Considerați  că aveți vreun dezavan-
taj la aceste alegeri?
Într-un fel mă dezavantajează faptul 
că nu candidez din partea USL. Eu 
sunt pe lista ARD, ori în acest mo-
ment, aşa după cum v-am mai spus, 
la modă este USL. Cred însă că toți 

din oraş ştiu că eu candidez la Senat ca reprezentat al 
oraşului Sebiş! Eu pentru asta vreau să ajung senator: 
pentru oraşul Sebiş! Că sunt pe lista de partid ARD 
pentru mine nu contează, oraşul Sebiş este cel pe care 
eu îl reprezint de fapt la alegeri! Toată viața mi-am de-
dicat-o modernizării oraşului şi din poziția de sena-
tor voi putea face o mulțime de lucruri benefice pen-
tru oraş
Care sunt primele lucruri pe care doriți să le obțineți 
pentru oraș dacă ajungeți senator?
În primul rând vreau să obțin 100 miliarde (lei vechi) 
pentru modernizarea toatală a spitalului! Cu aceşti 
bani vom putea mări spitalul, vom putea dezvolta o 
secție de chirurgie, vom face din spitalul din Sebiş unul 
modern, reprezentativ. Apoi vreau să obțin finanțare 
pentru asfaltarea străzilor care nu sunt încă asfalta-
te şi să văd că se termină lucrările la Casa de Cultură. 
Din poziția de senator voi putea obține aprobările, dar 
şi fondurile pentru forarea apei potabile de adâncime, 
apa de la Zugău fiind apă de izvor, acolo putânduse fora 
puțuri de adâncime pentru a o capta la rețeaua de apă 
din oraş. Aceasta este o lucrare majoră, pe care doar din 
fondurile noastre ale oraşului nu o putem face acum. 
Din poziția de senator însă, voi putea interveni pentru 
a demara şi aceste lucrări. Acestea sunt doar câteva din 
proiectele pe care doresc să le pun în practică urgent 
dacă voi fi ales senator! Bineânțeles, că din Parlament 
voi susține dezvoltare oraşului Sebiş, şi voi fi atent la fe-
care detaliu din oraş. Nu vreu să plec din Sebiş! Aici voi 
avea cabinetul senatorial şi în permanență voi avea gri-
jă ca dezvoltarea oraşului să meargă bine. 
Cu ce cuvinte aţi dori să încheiaţi acest înterviu?
Vreau ca din poziţia de senator să pot să-mi aduc şi 
mai mult contribuţia la dezvoltarea oraşului! Vreau 
să deschid un cabinet senatorial în Sebiş, iar cetăţenii 
oraşului să vină şi împreună să vedem ce mai putem 
face pentru Sebiş, Donceni, Sălăjeni, Prunişor! Să stăm 
cu toții pe o terasă în oraş şi să vedem cum oraşul pros-
peră! Căci doar împreună putem învinge, doar împreu-
nă putem face ca lucrurile să se urnească intr-o direcţie 
bună! Dacă va fi sau nu aşa, depinde de ceea ce vor ce-
tăţenii, dacă în decembrie, la alegeri, vor dori sau nu ca 
eu să-i reprezint ca senator în Parlament. Numai Dum-
nezeu ştie ce va fi până atunci!
Le urez tuturor să aibă parte numai de bucurii în via-
ţă, fiindcă necazuri avem cu toţii destule, de parcă nu 
se mai termină. Să vedem bunăstare, veselie şi bunătate 
peste tot! Este tot ce îmi doresc!

Eu candidez la Senat ca 
reprezentat al orașului 

Sebiș! Eu pentru asta 
vreau să ajung senator: 

pentru orașul Sebiș!

Despre politică și alegerile din decembrie, de 
vorbă cu primarul Feieș, candidatul orașului 
nostru pentru funcția de senator! >>> PAG. 1

Modernizarea orașului continuă!
Prioritate zero! Casa de cultură și trotuarele!
Chiar dacă suntem în pragul iernii, în oraș investițiile în lucrările de in-
teres general se desfășoară normal, continuu fără întrerupere. Primarul 
Feieș nu se abate deloc de la programul  său de modernizare a orașului, 
dovadă stând lucrările care merg în linie dreaptă și în acest moment. 
La Casa de Cultură s-au făcut și în această lună pași importanți spre 
finalizare, prin tencuirea interiorului și continuarea amenajării fațadei 
exterioare. Este important că aceste lucrări au o continuitate reală, deo-
arece investițiile de asemenea anvergură nu se pot face decât pas cu 
pas, după un program chibzuit de gestionare a bugetului. Continuă și 
amenajarea trotuarelor! Mulți cetățeni au crezut că aceste amenajări a 
trotuarelor vor fi stopate. S-au înșelat, primarul Feieș ținându-se de cu-
vânt și continuând lucrările la noile trotuare. Deja pe partea cu muzeul 
au fost cumpărate pavelele și s-a trecut la montarea acestora. Deviza 
primarului nostru este: nicio lună fără investiții în oraș!

Investițiile continuă



Mă bucur că am putut organiza acest 
bal la Sebiș, intenția mea fiind de a 
avea un eveniment în cinstea profe-
siei de dascăl, profesie pe care o re-
spect foarte mult. Aceată profesie este 
una specială, cei care o practică fiiind 
formatori de caractere, formatori de 
personalități, de oamnei. De ei de-
pinde viitorul fiecăruia, de ei depinde 
fiecare generație. Toți am fost cândva 
elevi, toți am fost îndrumați în viață de 
profesori, care și-au pus amprenta asu-
pra evoluției noastre viitoare. Astăzi, 
fiecare dintre noi suntem ceea  ce sun-
tem fiindcă am avut cândva educatori, 
învățători, profesori, care ne-au for-
mat, de care și acum ne aducem aminte 
cu drag. Respectul față de profesori 
este în inima fiecăruia și sunt fericit 
că am putut oferi aceast bal, pentru ca 
lumea să știe că în Sebiș dascălii sunt 
la loc de cinste!

Primar, Feieș Gheorghe
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Balul educației, o seară în cinstea profesorilor!

Evenimentul a avut loc în sala de sport, unde s-au aranjat mese pentru 
ca toată lumea să se bucure de o seară de neuitat. Invitați au fost pro-
fesori de peste tot: din Chișineu Criș, Mișca, Bârsa, Chisindia, Apateu, 
Bocsig, Ineu, Almaș, Beliu,Dezna, Șilindia, Buteni, etc, și nu în ul-
timul rând, dascălii noștri din Sebiș. Atmosfera de bal a fost susținută 
de “Mihai de la Oradea cu formația”, care a cîntat melodii pe gustul 
tuturor, melodii ce au ridicat lumea de la mese și i-au adus pe toți 
pe ringul de dans, la joc. Printe participanți i-am văzut și pe domnul 
Nicolae Ioțcu, președintele Consiliului Județean Arad dar și pe prima-

rii din Chisindia, Șilindia și Beliu, aceștia venind pentru a fi alături 
de primarul nostrum, dar și de dascălii din comunele lor, dascăli aflați 
la bal. Mâncare a fost destulă pentru toți, băuturi răcoritoare la fel, 
totul a fost gândit la detaliu, astfel încât nime nu a putut spune că i-a 
lipsit ceva! Când primarul Feieș organizează ceva, atunci totul este 
fără cusur, nu de alta, dar este vorba de imaginea orașului Sebiș, iar 
cînd este vorba de prestigiul orașului, totul trebuie să fie perfect! O 
seară închinată dascălilor, o seară pentru ei, un bal de cinstire a actului 
educațional! Și din nou orașul Sebiș a fost la înălțime!

Vineri, 26 octombrie 2012, Liceul 
Teoretic Sebiș a organizat un simpozi-
on intitulat ,,Ştiinţa e putere”, având că 
temă ,,Aplică ştiinţa”.
În cadrul acestui eveniment şi-au 
prezentat lucrările mai mulţi elevi 
din şcoala noastră îndrumaţi de pro-
fesorii coordonatori: Bărbătei Romu-
lus, Mariș Ramona, Popovici Sorina, 
Bărbătei Gabriela, Lazăr Olivia, Ilieș 
Elisabeta, Posa Mihaela, Ilieș Horia.
Sesiunea de comunicări ştiinţifice şi 
referate a avut la start un număr de 25 

de lucrări.
De asemenea trebuie să menţionăm 
faptul că atât juriul cât şi asistenţa au 
remarcat mai multe lucrări printre 
care: ,,Periscopul”, ,,Propagarea sune-
telor”, ,,Identificarea amidonului din 
alimente”, ,,Bubble sort”, ,,Plastidele-
punerea în evidență a clorofilei”, 
,,Ştiinţă şi distracţie-înalta tensiune”.
Odată ce toate prezentările s-au înche-
iat, toţi participanţii au fost felicitaţi 
şi răsplătiţi pentru munca depusă de 
către profesorii coordonatori.

,,Știinta e putere”- Sesiunea de comunicări științifice și 
referate ale elevilor aparținând Liceului Teoretic Sebiș

Imagini de la bal

Atmosfera a fost una destinsă și relaxantă
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BALUL PENSIONARILOR! 
O SEARĂ A TINEREȚII CELOR VÂRSTNICI!
De ziua internațională a pensionarilor s-a organizat în Sebiș o seară 
dedicată reprezentanților vârstei a treia, un bal în cinstea lor. Organi-
zator a fost Clubul Pensionarilor Sebiș, sprijiniți fiind în demersul lor 
de primarul Feieș, care la fel ca de fiecare dată, susține evenimentele 
dedicate acestor inimi tinere. Noi am ales titlul „O seară a tinereții 
celor vârstnici” fiindcă la bal am constatat că în ciuda vârstei toți se 
mișcau pe ringul de dans ca la prima tinerețe. 
Evenimentul s-a desfășurat în sala hotelului din centru, muzica fiind 
asigurată de formația fraților Țica. S-a dansat până târziu în noapte, 
sub stricta supraveghere a neobositei doamne Rodica Vekas, care cu 
zâmbetul pe buze și cu multă dezinvoltură a urmărit ca toată lumea să 
petreacă. Primarul Feieș, împreună cu Eusebiu Pistru, vicepreședintele 
Consiliului Județean Arad, au înmânat flori tuturor doamnelor venite 
la bal, ca un semn de cinstire a acestor dive ale orașului. Nu au fost 
uitați nici cei mai îndrăgostiți pensionari, care au împlinit 50 de ani de 

căsnicie, dragostea dintre ei rămânând la fel de vie și acum. Acestora, 
primarul Feieș le-a înmânat câte un dar simbolic, dar din suflet și cu 
stimă. 
Atmosfera a fost una de socializare, de bucurie a revederii, de trăire 
a momentului. Căci la această vârstă prezentul reprezintă totul. A trăi 
clipa înseamnă a fi fericit. Acești reprezentanți ai vârstei a treia din 
oraș merită să fie fericiți, au muncit o viață, cu demnitate în mese-
ria fiecăruia, și-au pus amprenta, prin activitatea lor, asupra orașului, 
merită cinstea și stima noastră a tuturor. 

Consider că balul a fost un moment de-
osebit, m-am simțit minunat și mulțumesc 
pe această cale primarului pentru spriji-
nul acordat în oferirea unor astfel de clipe 
de bucurie pentru pensionari. Promit să-l 
susțin în alegerile din decembrie, fiindcă 
merită!

Mulțumesc conducerii filia-
lei pentru organizare, dom-
nului primar pentru ajutorul 
financiar și moral. M-am 
simțit bine și am fost onorată 
de prezența domnului Euse-
biu Pistru - vicepreședinte CJ 
Arad, a primarului nostru și a 
domnului Costică Corodescu - 
Președintele Ligii Pensionarilor 
Arad.

M-am simțit bine, relaxată. 
Meniul și muzica au fost 
ireproșabile. Mă bucur că 
se organizează asemenea 
întruniri. Îl felicit pe pri-
mar pentru inițiativă!

Am rămas surprinsă de 
participarea masivă a pen-
sionarilor la acest eve-
niment. Felicit pe doamna 
Vekas pentru organizare, 
dar și domnului primar, 
care ne susține și ne ajută 
mereu. Primar ca la nostru 
nu mai este, voi fi alături 
de el și îl voi susține în 
candidatura pentru senat.

Iată impresiile câtorva
participanți la bal: 

BOCȘA NICULAIE TOLEA FLORICA

DIG TEREZIATOADER IOSANA

Pensionarii au petrecut ca la prima tinerețe



Dorința primarului Feieș de a transforma 
orașul Sebiș într-un centru reprezentativ 
pentru întreaga zonă a Văii Superioare a 
Crișului Alb s-a concretizat și prin organiza-
rea în Sebiș a primei ediții a „Chalege En-
duro Cup”. Spunem prima ediție deoarece 
edilul nostru dorește ca această competiție 
sportivă să se desfășoare an de an, și să 
devină o tradiție pentru oraș, la fel cum este 
și Festivalul de Muzică.
Ediția din acest an a competiției de enduro 
a fost un real succes, atât prin numărul mare 
de competitori care s-au înscris pentru a con-
cura, cât și prin afluența de spectatori, veniți 
în Sebiș cu această ocazie din întreaga zonă. 
Cea mai urmărită probă din concurs a fost 
cea specială, care s-a desfășurat 
pe platoul din fața Primăriei, 
unde concurenții au trebuit să 
treacă peste tot felul de obstacole, 
spre deliciul publicului prezent. 
Competiția însă a cuprins și un 
traseu prin pădure, în lungime de 
60 km, traseu de-a lungul căruia 
au avut loc și două accidentări sol-
date cu fracturi. 
Startul competiției a fost dat de 
primarul Feieș, care împreună cu 
Eusebiu Pistru, vicepreședintele 
Consiliului Județean au făcut și 
un tur al pieței cu un ATV. Prac-
tic au deschis competiția și au in-
trodus publicul în atmosfera plină 

de adrenalină a motoarelor turate. Am avut 
noroc de o zi cu soare, toată lumea venită să 
asiste la spectacolul moto putându-se bucura 
la maxim de întreaga competiție. 
În Sebiș „muzica” motoarelor a făcut legea 
în acea zi, Piața Tineretului umplându-se 
atât de pasionați ai acestui sport, cât și de 
privitori. Competiția s-a încheiat prin oferi-
rea premiilor celor mai buni concurenți, ur-
mând apoi un foc de artificii care a marcat 
sfârșitul evenimentului. Sebișul a fost din 
nou în prim plan, a fost din nou la înălțime! 
Avem de acum încolo încă un eveniment de 
anvergură care v-a deveni tradiție pentru 
oraș.
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CMYK

ENDURO 
CHALENGE 
SEBIȘ

- Orașul nostru avea odată o echipă competitivă la 
karting. Ce ne puteți spune despre acele vremuri?
- Eu m-am ocupat de acest sector o bună bucată de 
timp. Am fost și sunt un pasionat al aestui sport și am 
încercat să imprim această pasiune și copiilor, prin 
intermediul Clubului Elevilor din Sebiș, care evea o 
secție dedicată kartingului dispunând de două mașini. 
Am ajuns la un moment dat să avem în Sebiș între 
patru și șapte echipe de copii care preacticau acest 
sport. Făceam trasee cu copiii în curtea clubului, iar 
înainte de concursuri închideam câte o stradă și simu-
lam acolo un traseu. O mașină de karting poate ajunge 
până la 70 km/h, deci vă dați seama că acești copii 
care luau parte la competiție erau destul de talentați. 
Noi am avut înscriși chiar și 140 de elevi.
- Performanțe notabile în acest sport am avut?
- Pe arădeni spre exemplu i-am bătut la toate 
competițiile sportive, iar de fiecare dată când am par-
ticipat la câte un concurs ne-am clasat pe podium.
- Părinților nu le era teamă să-și trimită copiii să 
practice acest sport?
- Unii au fost mai reticenți, fiindcă așa după cum v-am 

spus o mașină de 
karting ajunge 
la o viteză 
considerabilă. 
Vă dați seama ce 
responsabilitate 
aveam eu față 
de copii, care 
aveau între 
8 și 14 ani. 
Mulțumesc lui Dumnezeu că nu am avut parte de 
accidentări.
- Credeți că orașul nostru va mai reveni pe harta 
concursurilor de karting?
- Este greu de spus, după pensionarea mea școala de 
karting din oraș desființându-se. Nu am mai găsit un 
înlocuitor care să preia de la mine această pasiune și 
să continue a preda copiilor acest sport. Este și mo-
tivul pentru care Clubul Elevilor din Arad ne-a pre-
luat cele două mașini pe care le aveam în dotare, în 
prezent nemaiexistând în Sebiș baza materială pentru 
pregătirea copiilor în tainele kartingului.

De vorbă cu profesorul Ilica Ioan, 
despre tradiția sportului cu motor la Sebiș.

Primarul Feieș a făcut 
turul pieței cu ATV-ul, 
dând startul competiției

A fost ziua cailor putere în Sebiș
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