
Pâine făcută în cuptor sub forma de pasăre. Ochii îi are din bucăți 
de jar. Vă mai aduceți aminte cum ne făceau și nouă o dată bunicile? 
Acesta chiar că este un produs tradițional al nostru. Ne-am bucurat 
foarte mult când am văzut pe masă această pâine sub formă de pasă-
re fiindcă de când am fost copii nu am mai văzut acest produs. Oare 
peste zece ani de acum înainte va mai exista cineva care să facă astfel 
de pâine? Sau se va pierde și această tradiție?
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“Nu avem voie niciodată să ne 
renegăm obârșia. Tot tim-
pul trebuie să fim 
mândri de ceea 
ce suntem. 
Să nu ne 
uităm 
niciodată 
tradițiile, 
să nu 
pretin-
dem nici-
odată că 
am fi altce-
va decât ceea 
ce suntem cu 
adevărat. De aceea 
țin să felicit cadrele 
didactice ale școlii orașului 
nostru care s-au gândit să organizeze o 
prezentare cu produsele noastre tradiționale. 
Felicit și pe toți elevii școlii care au expus 
produse făcute la ei acasă, precum și pe 
părinții lor care i-au sprijinit în acest 
demers. Să fim mândri că ne-am născut, 
trăim și reprezentăm orașul Sebiș”

Al vostru primar, Feieș Gheorghe

Să ne respectăm tradițiile!
În luna octombrie cadrele didactice ale școlii din Sebiș, sub atenta co-
ordonare a doamnei director adjunct Gudiu Geta au organizat în Sebiș 
o expoziție de produse tradiționale specifice meleagurilor nostre. Am 
avut și invitați din Ugaria care la rândul lor și-au expus propriile 
produse. A fost o acțiune extrem de frumosă și binevenită, fiindcă 
avem cu ce ne lăuda și cu ce ieși în față. Ne-a impresionat faptul că 
la această acțiune au participat foarte mulți elevi ai școlii, care ajutați 
de părinți au venit cu o sumedenie de produse, de la zacuscă făcută în 
casă, la cozonaci și plăcinte de diverse feluri. 
Probabil că se vor găsi unii care să facă haz de asemenea lucruri. 
Acestora le spunem că trebuie să fim mândri de ceea ce avem și de 
ceea ce știm să facem. De aceea ținem în mod deosebit să felicităm pe 
toți cei implicați în organizarea acestui eveniment. 

Elevele de la Clubul Copiilor Sebiș care au participat la Festivalul Toamnei conduse de d-a 
prof. Florica Pop: Pavel Maluca, Mureșan Moisina, Pirv Mădălina, Moț Carmen, Jurca Giu-
lia, Trifan Roxana, Petrușe Raluca

PORTUL POPULAR DIN ZONA SEBIȘ
Poale din in țesute în război și cusute pe margini de mână cu ațe colorate; Spătoi țesut în război 
cu mâneci bufante cusute pe mijloc de mână cu ațe colorate; Laibăr din barson negru cusut cu 
islogi pe margini; Catrință țesută cu ațe colorate și tapetată cu islogi colorați; Sandale negre 
din piele, Cârpă de dalin roșie.

Elevă a școlii prezentând produse tradiționale

Produse tradiționale aduse de elevi

A fost o serie de momente inedite și deosebite la acest eveniment. Cel mai 
important a fost că au participat foarte mulți copii cu produse foarte diver-
sificate. Apoi am văzut că toată lumea a mâncat pe săturate și nimeni nu a 
băgat de vină, ceea ce ne face să credem că toate produsele au fost foarte 
bune. Toată lumea mânca cu poftă, mai că nu puteai vorbi cu nimeni. Vre-
mea nu a ținut cu noi, fiiindcă o ploaie mocănească insista să ne enerveze, 
dar totul a fost atât de reușit încât mai că nimeni nu a băgato în seamă. Cel 
mai repede s-a terminat mustul, care s-a produs chiar acolo pe loc. Foarte 
bun, l-am gustat și noi. Tot acolo la ceaun s-a preparat și balmoș. Până 
să se dezmeticească cei care l-au făcut s-a și terminat întreaga cantitate. 
Am avut parte și de un spectacol folcloric oferit de fetele Voichiței Suba. 
Organizatorul principal al evenimentului, doamna director adjunct Gudiu 
Geta era peste tot, să fie sigură că întregul eveniment se desfășiară în cele 
mai bune condiții. Și chiar așa a și fost...... continuare în pagina 3
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Național Sebiș continuă lupta în campionat!

Investiții, investiții și iarăși investiții

Ultimele rezultate obținute nu ne fac deloc cinste. Astfel de când 
nu ne-am văzut echipa noastră de fotbal a avut următorul par-
curs: Național Sebiș - Vladimirescu 4-0 (cei de la Vladimirescu 
au venit încrezători la noi la Sebiș, de ce? nu știm, însă le-am 
tăiat repede elanul dându-le patru goluri și trimițându-i acasă cu 
coada între picioare); Simeria - Național Sebiș 1-0 (a fost rân-
dul nostru să mergem la Simeria cu surle și trâmbițe, încrezători 
în obținerea unui rezultat pozitiv. Din păcate însă nu a fost așa. 
Am luat bătaie cu 1-0, lucru care a provocat o mare dezamăgire 
în tot orașul nostru); Național Sebiș - Gloria Reșița 0-1 (Asta a 
fost cireașa de pe tort. Echipa nu a arătat mare lucru și a reușit 
contraperformanța de a pierde acasa cu 1-0 în condițiile în care 
aveam mare nevoie de puncte). Acestea sunt ultimele rezultate ale 
echipei. Deloc mulțumitoare raportat la speranțele pe care le-am 
avut și la investițiile făcute. Rușinos pentru blazonul orașului. Și 
aceste rezultate nu puteau să aibă decât un singur deznodământ. 
Au umplut paharul și răbdarea primarului Feieș a ajuns la limită. 
Rezultatul: ne-am despărțit de antrenorul Dan Cuedan. Primarul 
Feieș a început să ia atitudine! Suntem convinși că lucrurile nu se 
vor opri aici. Avem prea mari așteptări de la această echipă, iar 
primarul Feieș nu poate accepta locul rușinos pe care ne aflăm în 
clasament. Suntem convinși că se va încerca revigorarea echipei. 
Toți trebuie să înțeleagă că la Sebiș se dorește perfomanță. Iar 
performanță fără o implicare totală nu se poate. Cine nu poate 
face performanță nu are ce căuta aici indiferent că vorbim de 
jucători, staff tehnic sau personal auxiliar. Dorim să vedem o nouă 
atitudine la echipă, fiindcă numele de Național Sebiș înseamnă 
ceva și dorim să vedem acest nume în vârful clasamentului și nu 
undeva pe la coadă. Cine nu poate să plece!

Acesta pare să fie motto-ul după care se ghidează primarul nostru 
Gheorghe Feieș. Nu ne putem explica altfel faptul cum de nu 
trece luna și să nu vedem noi investiții în oraș. În luna septem-
brie am asistat la inaugurarea finalizării lucrărilor de reabilitare-
asfaltare a drumului dintre Sebiș și Prunișor. O lucrare foarte 
importantă pentru orașul nostru. L-am auzit atunci pe primarul 
Feieș spunând că vor urma și alte lucrări de asfaltare. Bineînțeles 
că l-am crezut, fiindcă primarul nostru nu vorbește niciodată fără 
să aibă acoperire. Însă nu am fi crezut că aceste lucrări de as-
faltare de care vorbea atunci urmau să se facă imediat în luna 
octombrie. Practic nici nu s-a uscat cerneala de pe numărul tre-
cut al ziarului și suntem deja obligați să constatăm finalizarea în 
oraș a încă două lucrări mari de asfaltare. Până ne-am dumirit noi 
de asfaltarea drumului Sebiș-Prunișor, ne-am și trezit că au fost 
asfaltate drumurile de intrare în Sebiș dinspre Bîrsa și dinspre 
Buteni. Această acțiune în forță a primarului Feieș ne-a lăsat fără 
cuvinte. Credem că este un record absolut de eficiență. “Nu cum-
va să ne prindă vremea rea fără să avem finalizată infrastuctura 
orașului”, spunea primarul Feieș. Și așa a și fost. Noi am fost cei 
mai surprinși de rapiditatea cu care primarul a reușit să finalizeze 
și aceste noi lucrări de asfaltare, fiindcă după inaugurarea dru-
mului Sebiș-Prunișor am plecat la Arad, iar când ne-am reîntors 
în Sebiș după trei săptămâni ne-am trezit că intrăm în oraș pe 
un drum proaspăt asfaltat. Ce mai putem spune când investițiile 
în lucrări de anvergură pentru orașul nostru se derulează atât de 
rapid? Putem spune doar atât: Felicitări domnule primar, ne-ați 
surprins plăcut din nou!

1. CF Bihorul Beiuş 11 7  3  1  16-10  24
2. Millenium Giarmata 11 7  1  3  16-11  22 
3. ACS Recaş 11  6 3  2  15-7  21 
4. FC Timişoara II  11 6  2  3  27-15  20
5. Caransebeş 11 5  4  2  16-13  19
6. FC Hunedoara  11 5  3  3  13-8  18 
7. FC Şcolar Reşiţa 11 5  3  3  14-13  18 
8. CFR Simeria 11  5 2  4  14-12  17 
9. Jiul Petroşani 11  4 4  3  11-8  16
10. Flacăra Făget 11  5 0  6  16-24  15 
11. Naţional Sebiş  11 3  3  5  10-9  12 
12. Unirea Valea lui Mihai 11 3  3  5  11-12  12
13. CS Vladimirescu 11 3  1  7  15-23  10 
14. Mama Mia B. Mic 11 2  1  8  10-18  7
15. Gloria CTP Arad 11 1  4  6  7-17  7 
16. Gloria Reşiţa 10 1  3  6  5-15  6 

Clasament - Liga a III-a, Seria 5

Imagini de la meciul de acasă cu Vladimirescu

În doar o lună primarul Feieș a reușit 
finalizarea asfaltării a două noi drumuri din 
oraș: intrările dinspre Bârsa și Buteni!
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... continuare din pagina 1
La Grupul Şcolar Industrial din Sebiş se ,,Redescoperă 

tradiţia’’

În perioada 21-23 octombrie 2011, la Grupul Şcolar In-
dustrial Sebiş, s-a desfăşurat a VII-a ediţie a Proiectului 
Educaţional Internaţional ,,Redescoperă tradiţia”, etapă a 
proiectului la care au participat 3 cadre didactice şi 6 elevi 
din Gyula, Elek şi Szabadkigyos din Ungaria cât şi cadre 
didactice, părinţi şi elevi de la şcoala noastră.
Curtea şcolii  decorată autumnal de clasele  de la filiera 
tehnologică a găzduit sâmbătă expoziţiile culinare ale ele-
vilor din Ungaria şi ale gazdelor. Zeci de elevi , profesori 
şi părinţi au contribuit  cu  deosebite şi numeroase  produse 
culinare la realizarea  acestei expoziţii, care în final au fost 
degustate de toţi cei prezenţi. Balmoşul pregătit de elevii din 
clasa a-XIII-a TA şi mustul stors de către elevi  a întregit 
bucuria tuturor. 

Cântecele populare interpretate de cele două surori Suba , 
eleve ale şcolii noastre, au încântat sufletele celor prezenţi 
demonstrând că tradiţia se transmite din generaţie în 
generaţie şi pe această cale.
A fost o zi a bucuriei, prieteniei şi de redescoperire a 
tradiţiilor din Ţara Zarandului, pe care dorim să le sădim în 
inimile elevilor noştri spre moştenire.
Aşteptăm cu bucurie să ne întâlnim şi anul viitor!
Organizatori:
Director adjunct, prof. Gudiu Geta, Director educativ, prof. 
Ionescu Florica
PENTRU BUNA ORGANIZARE A ACTIVITĂŢILOR 
AU CONTRIBUIT:
VAŢ CRISTINA - prăjitura, FILIP NATALIA - intor-
suri, HĂRDĂUŢ NADINA - toardă cu mere şi nucă, VAŢ 
CRISTINA - întorsuri, plăcintă, ROŞU RAREŞ - intorsuri, 
MÂNERAN RAUL - compot, dulceaţă, BULC ANDREAS 
- prăjitură, JIDOI DAVID - melcişiori, paine de casă, GOIA 
ANDA - prăjitură, ARDELEAN LIGIA, ILE DAVID - 
cornuleţe, ARDELEAN DACIAN - cornuleţe, GUI DALIA 
- cozonac, GUI VANINA - cozonac, BUDĂU ŞTEFANIA - 

prăjitură tofofan, BURTĂ NICOLETA-prăjitură, CORNEA 
DIANA - prăjitură, OPRIŢOIU DARIUS - cornuri, dulceaţă, 
murături, VIOREANU VLAD - decor autumnal, FICA 
MĂLINA - compot, CREFELEAN EMANUEL - compot, 
dulceaţă, BOŞCAI ANDREEA - zacuscă,COVACI ZINA 
- dulceaţă, DRONCA DAIANA - prăjitură,LAZĂR GA-
BRIEL - porumb, DRONCA DAIANA REBECA - prăjitură, 
IENCIU SEBASTIAN - compot, PETRIŞOR PAUL - 
sandvişuri,HANEŞ ANDREEA - zacuscă, HULLERBRINK 
ASHLEY - dulceaţă, HĂLMĂGIAN IULIAN - ţuică, 
FEIER LUIZA - cozonac, BARAC OVIDIU – prăjitură, 
GRĂDINARU DARIUS-prăjitură, plăcintă cu varză, 
PĂIUŞAN BOGDAN - prăjitură, FARCAŞ PETRONELA 
- zacuscă,CRISTEA TOBIAS - prăjitură, VESELIE ADRI-
AN - prăjitură,HOGAŞ ANA - MARIA - inorsuri,BÎLC BI-
ANCA - murătură, zacuscă, BACOŞ CĂTĂLIN MARIUS-
zacuscă, dulceaţă, AMOAŞEI MARCEL - zacuscă, 
IORDĂCHESCU  TIMOTEI - dulceaţă, PETRIŞOR PAUL 
- sandvşuri, IRIMIE MARIUS-vin, POPOVICI DIANA-
compot, GAIŢĂ MĂDĂLINA-zacuscă, LAZĂR IOANA 
- prăjitură,POPESCU CRISTIANA - cozonac, NEMEŞ 
ROXANA - murături, fructe, MÂNERAN CRISTINA - 
murături, fructe, COFAN DAIANA - dulceaţă, nuci, dovleci, 
ROTAR MĂDĂLINA-dulceaţă, compot, murătură, porumb, 
lup luminiţa - coş cu mere, nuci, porumb, TOMUŢA ALI-
SA - porumb, nuci, dulceaţă, DOBREI NAOMI - murături, 
zacuscă, COROI COSMIN - murături, MÂNERAN CRIS-

TINA - prăjitură, COFAN ALBERTO - must, LASLĂU AN-
DREI - zacuscă, MARCU ANDREEA - dulceaţă, PĂIUŞAN 
DENIS – prăjitură, FAUR MARIA - gogoşi, BURDA 
ROXANA - ciurigi, REUŢ IOANA - compot, ONAGA 
DANIELA - compot, ADAM GIANINA - murătură, gem, 
FILIPEANU CRINA-cozonac, paine, RĂZBAN ADRIANA 
- dulceaţă, CIUCUR MANUEL - compot, BRAIŢI MA-
RIA - slănină, ştergar, zacuscă, ROBERT TRIPA - bulion, 
HANCIU EMANUELA - bulion, porumb, nuci, struguri, 
BUNDURUŞ GABRIEL - must, ORDACE NICULINA - 
vas de lut, zacuscă, CRIŞAN BIANCA - dulceaţă, LAZĂR 
GEORGIANA - dulceaţă, IRIMIE ANDREI - zacuscă, 
BAR MARIANA  - compot, ORDACE IONELA - tocană 
legume,GLIGOR ALIN - must, dovleac, DREUCEAN 
LARISA - smantână, nuci, RAŞCA CLAUDIA - dovleci, 
BERINDEI ADRIAN-branză, zacuscă, dulceaţă, compot, 
mere, nuci, BOTA FLORINA - suc, mere, banane, kiwi, 
prune, mandarine, CODRUŢ DENIŞ - plăcintă, FEIER 
RUBEN - cozonac, mere, porumb, FURDUI VLĂDUŢ 
- suc, zacuscă, întorsuri, JULA DARIUS - zacuscă, 
murătură,compot, MIHULIN FLORINA - cozonac,  POPO-
VICI - mere, compot, RADA FLORIN - compot, dulceaţă, 

ŞOROBETEA PAUL - cozonac, cornuleţe, ŢICA FLAVIUS 
- brânză, zacuscă, ZDRANCĂ MARIO - cornete, CRIŞAN 
MĂDĂLINA - bulion, LUCA CRISTINA-ardei iuţi, RAD 
SILVIU - bulion, compot, dulceaţă, TERPE PETRUŢA - 
compot, dulceaţă, STOIA LIANA - dovleac, GOTECIUC 
GABRIELA - porumb, dovleac, CANA ANDREI - tulei 
de porumb, DRĂGAN MIRABELA - pere, nuci, TOBU 
ZENO-EMILIAN - dovleac, DAN ROBERT - castane co-
mestibile, ovăz, HĂLMĂGEAN IOSIF - pere, mere, nuci, 
DRAGA MARIUS - frunze, dovleac, castane, SECHEL 
IASMINA - compot, NICHIFOREAC OANA - compot, 
nuci, ILLE ANDREEA - gem, castane, PETROMAN MAR-
CELA - ompot, dovleci, PETROMAN MARCEL - po-
rumb cu pănuşi, MARCU MARIA - intorsuri, RĂZBAN 
LARISA - întorsuri, JIDOI DANIEL - ciurigi, FORTON 
ANDRADA  - covrigi, LAVRIC LAURA - dovleci, oale 
de lut, PETROMAN ROXANA - compot, dulceaţă,TRIF 
CĂLIN - prosop, dulceaţă, POPA EMANUEL - intorsuri, 

VOZAR PATRICIA-bulion, compot, dulceaţă, PERVA 
MARIUŢĂ - mere,VELEA DINU - mere, FLORIAN BOG-
DAN - prsop, dulceaţă, BOROŞ MARGARETA - ciurigi, 
SAUCA DENISA - prăjitură, BÂLC NAOMI - prăjitură, ci-
urigi, BALC BENIAMIN - prăjitură, ciurigi, SIMION MA-
RIA - prăjitură, întorsuri, BOGDĂNEL DUMITRU - tele-
mea de oaie, LAZĂR ALINA DIANA - cozonac, prăjitură, 
GREC ŞERBAN - prăjitură, PUTAVEŢ TALITA - cozon-
ac, dovleci, TOADER DANIELA - doboş, GULIE IRINA 
- prăjitură, JULA RAUL - murături, zacuscă, TĂMAŞ 

IONUŢ - ţuică, bulion, zacuscă, ARDELEAN FLAVIUS - 
murătură, VĂRĂDEU IOAN - compot, zacuscă, gem, POPA 
ANDRADA-zacuscă, MUREŞAN MĂDĂLINA - com-
pot, HROMEI AURA - gem,NICULAI ALINA - răjitură, 
MUREŞAN DANIEL - prăjitură, NICULAI ALINA - 
cozonac, BOŞCAI IONEL - prăjitură, MARC MARIUS - ci-
urigi, PĂIUŞAN DALIANA - aranjament autumnal, CIUTA 
DANIELA - coş cu struguri, MĂRGĂIAN IUDITA - coş 
cu fructe, MICLEA ANDREEA - aranjament autumnal, 
ŢICULEAN TATIANA - coş cu smochine, RUS SIMONA-
zacuscă, ILIEŞ MĂDĂLINA - dulceaţă, compot, DELI-
MAN ANDREI - insoteşte elevii maghiari, ILCA DORIN 
- cornuleţe, CISMAŞ HANA-ceapă, cartofi, ardei, MARC 
DINU - întorsuri, NISTOR DANIEL - ardei, BONCHIŞ 
MARIANA - urcior,CRISTEA DANIEL - dovleci, DOGAR 
ALIN - ţuică, RAD MARIUS - prosop, MARC DINU - în-
torsuri, COLDEA BOGDAN - tulei de porumb, UGLEA 

CRISTIAN - a servit la masă, BUN AVRAM MARCEL 
- a servit la masă, interpret, NEAG ADELINA - prăjitură, 
RUS PAVEL, JELECUTEAN SORIN, ACHIMEŢ DAIAN, 
IORDĂCHESCU CLAUDIA, AVRAM ANA MARIA, 
HĂRDĂUŢ EMIMA, DABIJA COSMINA - prepararea 
balmoşului, JIDOI DANIEL, LENGYEL EDUARD, MOŢ 
ROBERTO ANDREI - interpret - au insoţit grupul elevilor 
maghiari în vizitarea staţiunii Moneasa, TOŢI ELEVII DE 
LA CLASELE FILIERĂ TEHNOLOGICĂ pentru decorar-
ea căsuţelor din curtea şcolii.

Director adjunct, prof. Gudiu Geta
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Sportul cu balonul rotund are continuitate în Sebiș

Echipa de juniori D - anul 1999 sau mai mici

Tânăra generație vine puternic din spate!
Tot timpul primarul Feieș a sprijinit activitatea sportivă 
în oraș, iar fotbalul a fost și este pe primul plan. Pentru 
a asigura continuitate fenomenului fotbalistic în orașul 
nostru, primarul Feieș nu se gândește doar la prezent ci 
și la viitor. De aceea o preocupare constantă a sa este 
susținerea juniorilor echipei. “Național Sebiș trebuie să 
existe și dacă eu nu voi mai fi. Este vorba de blazonul 
orașului. Sprijinul pe care îl acord formării grupelor de 
copii și juniori are ca idee tocmai faptul că trebuie să ne 
gândim la asigurarea existenței și în viitor a unei echipe 
de fotbabal reprezentativă a orașului. În acești tineri ne 
punem cu toții speranța.” Acestea sunt cuvintele simple, 
dar cu atât de adânci semnificații ale primarului Feieș. 
Și ca atare, în Sebiș avem trei grupe de mici aspiranți la 
rangul de viitori mari fotbaliști. În acest număr al ziaru-
lui vă prezentăm una dintre ele.

Primarul Feieș trebuie 
să mențină sus blazonul 
orașului, chiar dacă acum 
se află într-o mare dilemă 
datorită rezultatelor slabe a 
primei echipe de fotbal.



SEBIȘ EXPRES

CMYK

                                                     SEBIȘ EXPRES          pag. 5  

Domnul Lazea Claudiu,
coordonatorul acestei grupe

de juniori

Lotul complet al acestei grupe de juniori este: Popovici Denis, Borlea Radu, Manea Dănuț, Velea Daniel, Floruț Cătălin, Baranci Denis, 
Vidican Darius, Bulc Andreas, Helgiu Vlad, Copian Denis, Brand Marcu, Oneț Andreas, Gărdău Andrei, Dânga Antonius, Doța Dorin și 
Martinschk Denis. La grupa lor de vârstă se clasează în prezent pe locul 8.

de cât de frumos va arăta acest obiectiv al orașului Sebiș. Au fost 
deja montate geamurile termopan, s-au finalizat o parte din lucrările 
exterioare și se lucrează în continuare pentru ca în cel mai scurt 
timp posibil fotbaliștii echipei să fie cazați aici, în cele mai bune 
condiții. Totul pentru sport și oraș!
“Este de datoria noastră să asigurăm sportivilor toate condițiile 
necesare pentru a obține performanță. Ei trebuie doar să se dedice 
activității sportive și să obțină rezultate cât mai bune. Noi ne facem 
datoria, rămâne ca și ei să și-o facă pe a lor.”

Feieș Gheorghe, primarul orașului Sebiș

Pe zi ce trece, baza sportivă a orașului începe să 
prindă contur

Pas cu pas, în funcție de buget, primarul Feieș continuă lucrările de 
realizare a obiectivului de construcție și dezvoltare a bazei sportive 
a orașului. Asta înseamnă continuitate în administrație. Poți să-ți 
faci un plan pe termen lung, poți să-ți drămuiești resursele finan-
ciare în funcție de etapele pe care ți le propui, astfel încât în final 
să ajungi la rezultatul scontat. Așa a procedat și primarul Feieș. A 
început lucrările la acest hotel destinat sportivilor orașului cu mai 
mult timp în urmă, și încet dar sigur tot a pus câte o cărămidă la 
această construcție, astfel încât astăzi putem deja să ne dăm seama 
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Balul Bobocilor la Sebiș - la discoteca RING
Mare eveniment mare! Vuiește tot orașul! Se 
organizează Balul Bobocilor. Unii dau pro-
nosticuri, alții fac pariuri. Cine o să fie MISS 
Boboc? Cine o să fie MISTER Boboc? Apar 
invidiile: de ce el? de ce ea? Sunt caracteristici 
ale oricărui Bal al Bobocilor. Este un eveni-
ment cu adevărat important pentru elevii școlii 
și nu numai. În ziua în care am avut balul bob-
ocilor nu se mai găseau locuri la coafor. Toate 
fetele doreau să fie frumoase, unele pentru a 
lua ochii juriului, altele pentru a-și impresiona 
colegii. Cu ce haine să ne îmbrăcăm la bal? 
Era o altă temă a zilei. Balul bobocilor s-a 
organizat la discoteca Ring din oraș, reușind 
să o umple până la refuz. Un asemenea eve-
niment are multe părți pozitive: saloanele de 
coafură prosperă, magazinele de haine au și ele 
vânzări mai bune, patronii discotecii sunt și ei 
mulțumiți. Toată lumea e fericită. Seara balu-
lui a însemnat o migrație înspre discotecă. Fe-
tele erau care de care mai atrăgătoare, însoțite 
însă de ochiul vigilent al mamelor și ele venite 
la bal atât ca să-ți însoțească și supravegheze 
odraslele, dar și ca să-și aducă aminte de cum 
era odată, când și ele erau la aceeași vârstă. 
Au venit la bal inclusiv membrii ai galeriei 
Național Sebiș, care nu știau să urle decât 
două trei fraze pe care le repetau în contin-
uu ca un patefon stricat. Am avut de toate la 
bal: concursuri, dans, karaoke, dar și bătăi, 
asistând inclusiv la intrarea în comă alcoolică 
a unui tânăr. Ba mai mult, am fost înconjurați 
și de clasicul miros al micilor și cârnaților care 
sfârâiau pe grătar. Unde? Acolo la intrarea în 
discotecă. Una peste alta a fost o noapte reușită 
în care tinerii din Sebiș s-au simțit bine și s-au 
distrat exact așa cum le-a plăcut. Balul i-a avut 
ca organizatori pe elevii clasei a XI-a a liceu-
lui din Sebiș, prezentatorii au fost la înălțime, 
iar juriului i-a fost cam greu să aleagă datorită 
probelor propuse de organizatori. Juriul a fost 
compus din: patru elevi (Miclea Andreea, Per-
va Roxana, Şodinca Paul, Lengyel Eduard), 
doi profesori (Mariş Ramona şi Toader Cos-
min) şi un invitat de onoare: Cristian Feieş. 
Probele au fost mai multe: trei probe care au 
fost anunţate bobocilor (cultură generală, ka-
raoke şi dans) si trei probe surpriză: prima 
destinată ambilor parteneri în care aceştia au 
fost nevoiţi să transporte 6 tuburi de pe o masă 
aflată pe partea dreaptă a scenei până în partea 
cealaltă ţinând o portocală între frunţile lor. A 
doua a fost destinată doar fetelor. Acestea tre-
buiau să introducă 5 mingi de ping-pong într-
o găleată de la o distanţă de 3 metri. Ultima 
probă, aşa cum era de aşteptat a fost pregătită 
doar băieţilor, fiecare boboc trebuind să dea 
jos boabele de pe 5 ştiuleţi în 60 de secunde. 
Bobocii s-au descurcat neaşteptat de bine atât 
la probele cunoscute cât şi la cele secrete, toți 
luptând din greu și cu ardoare ca să câștige 
titlul mult râvnit. Și la final s-au aflat și 
câștigătorii: MISS BOBOC a fost desemnată 
Vasilache Lavinia, iar MISTER BOBOC a fost 
numit Gaşpar Marius. Nu le-a fost ușor findcă 
în concurs s-au înscris 11 perechi, adică 22 de 
boboci dornici de afirmare. Nouă ne-a plăcut 
mult întregul eveniment așa că vă prezentăm și 
vouă câteva frânturi din ceea ce s-a întâmplat 
acolo. Și mai ceva: discoteca Ring a arătat ca 
în vremurile bune. Să o umplem tot mai des, și 
cu alte ocazii!

MISS BOBOC - Vasilache Lavinia MISTER BOBOC - Gaşpar Marius

Perechile partipante la concurs:

Juriul concursului - Balul Bobocilor 2011

Prezentatorii concursului

Perechea 1: Petruse Larisa
                      Lupşa Sergiu

Perechea 7: Crişan Bianca
              Bunduruş Emanuel

Perechea 4: Adam Geanina
                 Birău Alexandru

Perechea 10: Beseda Andrada
                        Cristea Emil

Perechea 2: Luca Cristina
                      Bursuc Andrei

Perechea 8: Braiţi Maria 
                    Gurban Marius

Perechea 5: Vasilache Lavinia
                    Nica Alexandru

Perechea 11: Cornea Emilia 
                        Gaşpar Marius

Perechea 3: Sechel Iasmina
                      Rad Silviu

Perechea 9: Ţolea Ioana 
                  Popovici Răzvan

Perechea 6: Tamaş Geanina
                      Gotiş Paul



În luna octombrie nu s-au distrat doar tinerii din Sebiș, ci și pensionarii. Astfel, la începutul lunii 
octombrie, cu ocazia zilei internaționale a pensionarilor, un grup de 78 de pensionari în frunte cu 
a lor președintă, Vekaș Rodica s-au deplasat la locația deja stabilită cu scopul clar și binedefinit 
de a se distra pe cinste. Nu de alta, dar era ziua internațională a pensioanrilor. Supravegheați 
atent de doamna Vekaș, pensionarii orașului nostru s-au îmbarcat și s-au deplasat la locul de 
distracție, acolo unde tradițional s-a mai organizat acest chef al pensionarilor. Noi bănuim că 
lucrurile s-au desfășurat după următorul tipar: când au “descălecat” acolo pensionarii din orașul 
nostru, doamna Vekaș le-a spus doar două cuvinte “rupeți rândurile” și atunci să te ții nene, 

s-au pus pensionarii noștrii pe joc și voie bună până 
târziu în noapte, de numai ce duduia podeaua. Și au 
mâncat și au băut și s-au distrat cum numai cei din 
Sebiș știu să o facă. Au avut și un program artistic, 
la eveniment fiind invitată inclusiv formația de dan-
suri Pădureanca din Chisindia, care i-au încântat pe 
ai noștri cu dansuri populare tradiționale din zona 
noastră. A fost o petrecere pe cinste în care și cei 
de vârsta a treia s-au simțit bine și au mai uitat așa 
de grijile de zi cu zi. Îi felicităm că sunt încă bine 
dispuși și le dorim un călduros La Mulți Ani!
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Imagini surprinse la Balul Bobocilor Întregul eveniment a avut sprijinul financiar al Primăriei 
Sebiș, care a asigurat achiziționarea tuturor celor necesare 
organizării balului bobocilor.

Domnul primar Feieș alături de profesorul 
Silviu Sgârcea, coordonatorul evenimentului

Veselie mare de Ziua Internațională a Pensionarilor
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CMYK

Modă şi stil în Sebiș
Toamna a venit! De la culorile vii ale 
verii am trecut la pastelurile roșiatice 
ale toamnei. Florile s-au închis în ele, 
astfel încât nu ne mai putem delecta 
cu imaginea lor frumoasa și plină de 
prospețime. Întreaga natură devine 
încetul cu încetul tot mai mohorâtă. 
Carla, Geanina și Andreea sunt 
hotărâte însă să păstreze spiritul verii. 
Iată-le prezentându-vă acum rubrica de 
modă și stil din acest număr al ziarului. 
De această dată au fost în vizită la un 
alt magazin din Piața Tineretului din 
Sebiș. Este vorba de magazinul care 
aparține societății SC Cama Vision 
SRL, unde ajutate de domnișoara Ca-
melia Ilca, au găsit o mulțime de haine, 
care de care mai elegante și pe gustul 
lor. Vă lăsăm pe voi să hotărâți care 
vestimentație vă place mai mult. 

pantofi - 55 lei; blugi - 75 lei; bluză - 35 lei;
poșetă - 50 lei

rochie - 150 lei; pantofi - 55 lei
rochii - 50 lei/buc.; 

pantofi stânga - 50 lei; pantofi dreapta - 35 lei
rochie stânga- 350 lei; rochie centru - 280 lei; rochie 

dreapta - 150 lei; poșete - 30 lei/buc.

pantofi - 35 lei; blugi - 55 lei; bluză - 45 lei;
poșetă - 15 lei

pantofi - 50 lei; blugi - 75 lei; bluză - 28 lei;
poșetă - 15 lei

Împreună cu domnișoara Camelia Ilca

SC Cama Vision SRL

Acoperișul internatului școlii a fost refăcut în totalitate!

“Vreau ca toți elevii care învață în instituțiile școlare din oraș să se 
bucure de condiții de școlarizare la cel mai înalt nivel, astfel încât 
singura lor preocupare să fie a învăța și a se pregăti profesional cât 
mai bine.” 

Feieș Gheorghe, primarul orașului Sebiș 
Continuând pe linia asigurării unor condiții de învățământ cât mai 
bune pentru toți elevii înscriși la instituțiile de învățământ din Sebiș, 
primarul Feieș a reușit alocarea resurselor financiare necesare pentru 
rezolvarea problemelor care au existat înainte la acoperișul inter-
natului școlii din orașul nostru. Astfel, pentru a nu intra în iarnă cu 
un acoperiș vechi și care avea deja unele probleme, s-au demarat 
lucrările de reamenajare a acoperișului internatului. Acum toți elevii 
care sunt cazați aici beneficiază de cele mai bune condiții de locuit. 
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