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„Festivalul de Muzică”, cel mai de anvergură eveniment din județ!
Zilele de 27-28-29 mai au reprezentat pentru Sebiș 

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

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

  O ediție, care, la fel ca și cele de dinainte, a fost una 
la superlativ, pe scena montată în Piața Tineretului ur-
când nume de marcă ale muzicii, soliști consacrați ,an-
ume chemați pentru a încânta prin muzică și dans spec-
tatorii prezenți în număr mare. 

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

Oricine vorbește de Sebiș, are ca ima-
gine în fața ochilor edifi ciul Palatului 
Administrativ, un simbol de neegalat al 
orașului. Impunătoarea clădire are date 
în folosință două, dintre cele trei struc-
turi principale: Partea care găzduiește 
administrația orașului- Primăria și partea 
ce găzduiește Finanțele Publice.
Acum, după ani de eforturi, de investiții, 

a venit rândul de a fi  dată în funcțiune și 
cea de-a treia latură a edifi ciului- Casa de 
Cultură a Sebișului.

În două săptămâni,
Casa de Cultură este gata

Partida orgoliilor 
la Prăjești!

Fete frumoase, galerii 
hotărâte, pasiune în te-
ren, vreme însorită! Așa 
am putea descrie pe scurt 
„El Clasico” de Prăjești, 
partidă tradițională, care 
an de an se organizează 
de Paști!

S p i t a l u l  d i n  S e b i ș
a  o b ț i n u t  a c r e d i t a r e a !

>>> pag.4

>>> pag.8

O realizare de importanță colosală 
pentru Sebiș este obținerea acreditării 
spitalului orășenesc!
Procedura de obținere a acreditării a 

fost destul de grea, de două luni, la spi-
tal fi ind realizate controale și supracon-
troale din partea reprezentanților Mi-
nisterului Sănătății, pentru a inspecta 
îndeplinirea criteriilor de calitate ceru-
te pentru acordare acreditării spitalului.
Din cele 100 de puncte maxime ce pot 

fi  obținute în cadrul acestei proceduri 
specifi ce, spitalul orașului a obținut 93, 
un califi cativ exepțional! >>> pag.4
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„Festivalul de Muzică”, cel mai de anvergură eveniment din județ!
Respectând tradiția, festivalul a fost 

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

Sâmbătă și duminică Sebișul a fost cuprins de rit-
murile muzicii ușoare, dintre numele invitate la 
eveniment amintind: Smiley, Antonia și Alex Velea, 
Ducu Bertzy, Trupa de Serviciu, Today. Sunt câțiva 
dintre artiștii consacrați care au încins atmosfera în 
cele două zile. Totul, pentru ca Sebișul să petreacă, 
totul, pentru ca publicul să se întâlnească cu aceste 
nume ale muzicii românești. 

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

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

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

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

Festivalul de Muzică, rămâne așadar, un eveniment 
major pentru județul Arad și nu numai, � ind în con-
tinuare singurul eveniment al județului de acest gen 
� lmat de TVR și care este transmis pe postul național 
de televiziune. >>> pag. 3

>>> pag. 1
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„Festivalul de Muzică”, cel mai de anvergură eveniment din județ!
Nu dorim să vă mai reținem cu 

descrierile noastre, � indcă totul a fost atât de 
frumos că nu poate �  prezentat prin cuvinte. De 
aceea, preferăm să vă lăsăm a vedea câteva imag-
ini de la festival, pentru a vă reintroduce în at-
mosfera celor trei zile ale „Festivalului de Muzică 
Sebiș”-ediția a XVII-a.

Spațiul publicației locale este insu� cient pentru 
a putea pune în pagini toate imaginile preluate 
pentru dumneavoastră, de aceea, vă informăm 
că în � ecare lună, pe pagina WEB a primăriei 
veți putea găsi toate imaginile, de la toate eveni-
mentele importante din oraș, imagini pe care le 
și puteți descărca gratuit pentru a avea amintiri 
plăcute care să vă rămână în arhiva proprie. Ac-
tualizarea SITE-ului primăriei se face la � nalul 
� ecărei luni, sau de câte ori este nevoie.

>>> pag. 2
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Lucrările de cons-
trucție-amenajare a Casei de Cul-
tură sunt aproape fi nalizate!
Biblioteca orășenească s-a mutat 

deja în locația special amenajată în 
acest edifi ciu al orașului, grupurile 
sanitare sunt fi nalizate, holul este 
pavat cu gresie, s-a amenajat sala 
biblionetului, iar la înterior, în sala 
mare, s-a montat sistemul de sono-
rizare, s-a fi nalizat amenajarea ta-
vanului, fi ind montat și sistemul de 
iluminat interior.

S-a tre ut la punerea mochetei, 
scaunele sunt achiziționate și s-a 
]nceput montarea lor. S-a dat co-
manda și pentru draperiile scenei.
Casa de Cultură a orașului, cea 

mai mare construcție de acest gen 
de după Revoluție din România, cu 
o capacitate de 500 locuri este gata 
în cel mult două săptămâni!
Deschiderea ofi cială se va face cu 

un concert de operă și operetă de 
mare valoare artistică, fi ind deja 
lansată invitația operei de stat!

În două săptămâni,
Casa de Cultură este gata!

>>> pag.1

S p i t a l u l  d i n  S e b i ș
a  o b ț i n u t  a c r e d i t a r e a !

Reușita obținerii aces-
tei acreditări înseamnă enorm: spitalul 
din Sebiș este recunoscut astfel ca uni-
tate medicală de mare importanță la ni-
vel național, fi ind integrată pe următo-
rii ani în sistemul public național, prin 
relația cu Casa de Sănătate.
Această acreditare este o mare reali-

zare pentru oraș, venind ca urmare a 
investițiilor constante realizate la spita-
lul din Sebișși cel din Prăjești, ambele 
unități benefi ciind de ample investiții: 
de la renovarea clădirilor, până la des-
chiderea unor noi secții: radiologie, 
ginecologie, dechiderea laboratoru-
lui medical, a ambulatoriilor etc. Dacă 
stăm să analizăm, doar investițiile în 
noile ambulatorii s-a ridicat la suma 
de 23 miliarde lei vechi, bani obținuți 
printr-un proiect european.
Rezultatul acestor investiții se vede 

astăzi, prin obținerea acreditării, în ca-
drul procedurii de evaluare, contând 
mult și prestația cadrelor medicale, pe 
care le și felicităm cu această ocazie.

P a r c u l  c e n t r a l ,
î n  r e a m e n a j a r e  t o t a l ă

>>> pag.1

În ultima perioadă s-au derulat lucrări 
majore de reamenajare a parcului din 
spatele Casei de Cultură. Întreaga zonă 
a intrat în reconstrucție: s-au amplasat 
noi locuri de joacă pentru copii, s-a in-
trodus iluminatul ornamental, s-a tre-
cut la amenajarea aleilor, la plantarea 
de arbuști ornamentali etc.

S t r a d a  d e 
l a  a u t o g a r ă , 

a s f a l t a t ă
S-a reușit asfaltarea zonei autogării, 

făcând referire la strada principală, 
stradă care era degradată și care nece-
sita astfel de intervenții.
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Săptămâna de dinaintea vacanței 
de primăvară a fost una deosebită. 
Elevii și profesorii au uitat de cărți, 
de caiete și de cataloage și au ales să 
facă orele ,,altfel”. 

Aceștia au dat frâu liber 
creativității, jocurilor de cunoaștere 
și de socializare și au realizat nume-
roase activități cu caracter nonfor-
mal, care au avut drept scop valori-
ficarea talentelor și competențelor 
elevilor în domenii cât mai diverse.

În acest scop, au fost realizate 
activități cultural artistice, tehnico-
științifice, sportive, activități dedi-
cate abilităților de viață. 

Astfel, elevii și profesorii au avut 
ocazia să deseneze, să picteze, să 
încondeieze ouă pentru Sfinte-
le Sărbători de Paște, au avut loc 
ateliere de pictură și educație teh-
nologică, activități de ecologizare, 
scompetiții sportive etc.

Una dintre activitățile ,,gustate” 
de participanți a fost cea dedicată 
unui stil de viață sănătos, unde ele-
vii au putut realiza salate de fructe 
sau de legume, au învățat cum să 
pregătească torturi sau prăjituri sau 
cum să facă diferite aperitive. 

Nu au lipsit nici activitățile reali-
zate în parteneriat cu poliția unde 
elevii au aflat că violența este dova-
da slăbiciunii noastre sau că, pen-

tru a fi un bun participant la trafic, 
este necesar să respectăm niște re-
guli de circulație bine stabilite.

Toate activitățile s-au desfășurat 
într-o atmosferă caldă, prietenoa-
să, elevii și profesorii propunându-
și ca săptămâna  ,,Școala altfel: Să 
știi mai multe, să fii mai bun! ” să 
fie una a solidarității și prieteniei.

La toate aceste activități au parti-
cipat toți elevii, aflați sub îndruma-
rea cadrelor didactice, noi reușind 
în paginile ziarului local să surprin-
dem doar  câteva dintre acțiunile 
desfășurate în cadrul acestui pro-
gram educativ, motiv pentru care 
ne și cerem scuze  dacă omitem, 
fără să dorim, o activitate anume, 
sau un colectiv de elevi, dar spațiul 
nu ne permite să publicăm imagini 
de la tot ce s-a petrecut la școală în 
această perioadă.

Programul „Școala Altfel” la Sebiș

Săptămâna 18 – 22 aprilie 2016 a fost dedi-
cată activităților educative extracurriculare și 
extrașcolare. În această săptămână, preșcolarii și 
elevii de la Liceul Teoretic Sebiș au participat la 
diferite tipuri de activităţi, cum ar � :

•„Cultura și arta înnobilează omul” – activități 
cultural-artistice

•„Sportul – element de bază al dezvoltării ar-
monioase” – activități sportive

•„Dar din sufl et” – activități pentru promova-
rea valorilor umanitare (voluntariat)

•„Sunt cetăţean român!” – educație pentru 
cetățenie democratică, multiculturală

•„Drogurile și infl uenţa lor negativă asupra 
sănătăţii”  – educație pentru cetățenie demo-
cratică

•„Profesor pentru o zi” – implicare activă  în 
societate, responsabilitate socială, relații și co-
municare

• „Sănătatea este bunul cel mai de preţ” – 
educație pentru sănătate și stil de viață sănătos

•Periplu printre discipline-”Pro și contra” aditivi 

alimentari – activitate tehnico-știinţifi că, dez-
batere, experimente

•„Reciclare creativă” – ateliere de creaţie, acti-
vităţi de interes comunitar

•”Cu viaţa mea apăr viaţa!” – activităţi de edu-
caţie rutieră, educaţie pentru comportare corec-
tă în situaţii de urgenţă

•„Primăvara în natură” – activităţi de cunoaș-
tere a mediului, drumeţii în aer liber 

•„Meseria mea” – activităţi de orientare școlară 
și profesională

•„Eu știu!” – concursuri tematice
•„Vreau să știu mai mult!” – excursii tematice
•„Primăvara în natură” – activități de  

cunoaștere a mediului
• „Tradiţii Pascale” – ateliere de creaţie, expozi-

ţii cu lucrările realizate de elevi
În ultima zi din această săptămână, 22.04.2016,  

s-a desfășurat Concursul regional transdisci-
plinar: „Știinţa, arta și economia – dialoguri 
transdisciplinare” –inclus în Calendarul Activită-
ţilor Educative Regionale și Interjudeţene 2016

Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel sunt prăznuiţi 
de către Biserica Ortodoxă la data de 29 
iunie a fiecărui an. Aceştia sunt sărbătoriţi 
împreună datorită faptului că ambii s-au 
săvârşit la Roma. Sfântului Apostol Pavel i 
s-a tăiat capul iar Sfântul Apostol Petru a fost 
răstignit cu capul în jos. Conform Sinaxaru-
lui, moaştele celor doi apostoli au fost puse 
împreună. Conform cercetărilor recente, Pe-

tru a fost răstignit în anul 64, iar Pavel a fost 
decapitat în anul 67. Petru şi Pavel sunt, de 
asemenea, autori a unor epistole incluse de 
către Biserică în textele canonice ale Noului 
Testament (Pavel -14; Petru – 2). Aceştia sunt 
consideraţi ca fiind printre cei mai importanţi 
oameni care au luat parte la Biserica lui Hris-
tos. 

Sfântul Apostol Petru provine din oraşul 

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

Sfântul Apostol Pavel s-a născut în jurul 

anului 7, într-o familie de evrei provenind din 
Tarsul Ciliciei. Numele său la naştere a fost 
Saul. Acesta ajunge să înveţe sub îndrumarea 
rabinului Gamaliel. Totuşi, Pavel nu l-a cunos-
cut pe Hristos cât timp acesta din urmă a luat 
formă pământeană. În schimb, a fost martor 
la martirizarea Sfântului Ştefan. Acest lucru îl 
determina să devină unul dintre cei mai apri-
gi apărători ai credinţei în Dumnezeu. Pavel 
este botezadat de către episcopului Damas-
cului, un om pe nume Anania, moment care 
marchează schimbarea numelui sau din Saul 
în Pavel.

29 Iunie- sărbătorim pe
S� ntii Apostoli Petru si Pavel
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Emoții mari pentru absolvenții clasei a 
XII-a, care au de întâmpinat examenul ba-
calaureatului, examen decisiv pentru viito-
rul � ecăruia dintre ei. 

O nouă generație  de liceeni își ia zborul 
de la Liceul din Sebiș, o nouă generație 
părăsește băncile liceului, îndreptându-și 
pașii către o nouă prioadă din viața � ecăru-
ia, perioadă ce începe imediat după exame-
nul maturității- Bacalaureatul.

Nouă nu ne rămâne decât să urăm aces-
tor absolvenți de a XII-a succes în ceea ce-și 
propun, amintindu-le să nu uite  liceul din 
Sebiș, unde au trăit clipe plăcute, cu care nu 
se vor mai reîntâlni niciodată în viață!

Rămas-bun absolvenților 
clasei a XII-a!

Absolvenții clasei a XII-a A:
Bacer Ana Delia, Bădău  Paula Gianina, Boanchiș  Cătălina Ionela, Bobu  

Adrian Mihai, Bortiș  Lorena, Boșcai Robert Laurenţiu, Burtă  Iulia Daniela, 
Cherecheș, Alexandru Ionuţ, Dărăștean  Diana Paula Nicoleta,Deneș  Barbara 
Maria, Dronca Lorena Elena, Ilica  Adelin Florin, Irimie  Andreea Ionela, Mi-
hăiţă  Costin Valentin, Moţ  Carmen Diana, Nemeș Roxana Georgiana, Păiușan  

Ionela Patricia, Popescu Simina Daniela, Precup  Andreea Maria, Rauca Titus 
David, Rotar  Mădălina Daiana, Sbîrcea Traian Andrei, Sida Gabriel Mirel, Si-
mina  Denisa, Stupu  Mircea, Suiugan  Iulian Dumitru, Toader Bianca Lore-
dana, Tomșa  Ionuț, Ţolea Simona, Vekaș  Zoltan Carol, Voiculescu Andeea 
Rebeca

Diriginte Sgârcea Silviu

Absolvenții clasei a XII-a B:
Avram  Denis Bogdan, Bogdan, Amalia Cristina, 

Bojor  Emanuel Gabriel , Borteș  Ana-Maria Raluca, 
Bortiș  Daciana Romina, Cati F. Alexandru Florin, 
Condea  Cristina Daniela, Costea . Gabriela Diana, 

Dila  Andrei Alexandru, Duma  Mădălina Roxana, 
Dumitru Aurenţiu Gabriel, Hanc Rebeca, Iercan  Si-
mona Ana, Laslău  Andrei Dorin, Lei  Ioana Diana 
Carina, Mariș  Mădălina , Mateș  Nicoleta Iulia, Mecea  
Radiana Andrea,Miclea  Daniela Mădălina,Mîneran 

Cristina Roxana, Mureșan  Malvina Narcisa, Oneţ 

Flaviu Marius, Popovici  Diana Ionela, Rus Vanina 

Mădălina, Toader  Raluca Diana, Toma  Diana Livia

Diriginte Vesa Ramona

Absolvenții clasei a XII-a C:
Astanei Andrei, Dărău  Paul Adrian, Dărău  Iulia Cătălina, Dobrei Naomi Ște-

fania, Draga, Cristian Ioan, Drăucean Ionelia Mălina, Faur Mălina Georgiana 
Carmen, Ilieș Cristina,Jurcă Andreea Mălina, Lazăr Ioana Alexandra, Leahu 

Cantemir, Lupan Cristian Damian, Mariș Carla Bianca, Mateaș Cătălin Darius, 
Pagu Damaris Florina, Petrișor Mălina Andreea, Popescu Cristina, Stan Smo-
chin Ticușor, Stănilă Miriam Roxana, Șorobetea Sebastian Flavius

Diriginte Pele Tamara
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Liceul Teoretic Sebiș din judeţul Arad a organizat în 
data de  22 aprilie 2016, Concursul  Regional  Transdis-
ciplinar “ȘTIINŢA, ARTA ȘI ECONOMIA – DIALOGURI 
TRANSDISCIPLINARE”, aflat la a treia ediţie. Concursul 
a fost organizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar 
Judeţean Arad, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” 
din Arad – Facultatea de Știinţe Economice, Centrul 
Județean de Resurse și Asistență Educațională și Primă-
ria Orașului Sebiș. 

Concursul a fost inclus în Calendarul Activităţilor Edu-
cative Regionale și Interjudeţene (CAERI) 2016, poziţia 
96 și a avut ca scop abordarea transdisciplinară a cu-
noștinţelor dobândite pentru formarea competenţelor 
necesare orientării elevilor spre o profesie de succes în 
viață.

Evaluarea lucrărilor înscrise în concurs  s-a făcut pe 
secţiuni și pe cicluri de învăţământ de către un juriu de 
specialitate format din reprezentanţi ai partenerilor și 
din cadre didactice.

 Aprecierea lucrărilor s-a făcut pe baza unor criterii de 
evaluare stabilite în concordanţă cu cerinţele din regu-
lamentul de participare.

Concursul s-a desfășurat în două secţiuni:
In prima secţiune s-a desfășurat concursul de fotogra-

fie și creaţie plastică (desene, grafică, picturi) cu tema: 
“Frumuseţea plaiurilor natale”.

La concursul de fotografie au participat elevi din ciclul 
gimnazial și liceal, iar la concursul de creaţie plastică au 
participat preșcolari și elevi din ciclul primar și gimnazial 
din ţară, precum și elevi din Serbia și din Franţa.

Cu cele  peste 350 de lucrări ale participanţilor s-a 
amenajat o expoziţie care a fost vizitată de elevi, cadre 
didactice și invitaţi, lucrările preferate putând fi votate 
de către vizitatori. 

Pe lângă premiile acordate de juriu, lucrările cele mai 
votate, pe secţiuni și cicluri de învăţământ au primit pre-
miu de popularitate.

La secţiunea a II-a a avut loc un concurs de referate cu 
tema: “Dialoguri transdisciplinare”.

La această secţiune au participat elevi din învăţămân-
tul liceal din 10 judeţe. Direct au fost prezentate 14 lu-
crări din 43 înscrise la această secţiune. 

Lucrările au abordat teme interesante, interdisciplina-
re sau transdisciplinare din toate domeniile: informati-
că, fizică, chimie, electromecanică, matematică, educa-
tie fizică, economie, biologie, educaţie rutieră ,educaţie 

antreprenorială, ș.a.
Lucrările au fost premiate, pe secţiuni și pe cicluri de 

învăţământ, urmând să fie publicate într-o revistă elec-
tronică.

Cele peste 400 lucrări și participanţi arată că tema 
propusă de organizatori a fost o temă  de impact  în 
educaţie.

Proiectul educativ  propus și derulat la Liceul Teoretic 
Sebiș și-a  atins  scopul și obiectivele, fapt dovedit prin 
numărul mare de elevi și  cadre didactice  implicate  și 
prin diversitatea temelor abordate.

Coordonatorii proiectului au fost:
Prof Costea Angela Delia – 

Directorul Liceului Teoretic Sebiș
Prof. OarceaViorica –

 Coordonator de proiecte și programe educative

Absolvenții clasei a XII-a E:
Albac Adrian Laurenţiu, Alda 

Paula, Birău Paul Andrei, Braiț 
Alexandru Leontin, Burda 
Cristian, Coșa Remus Andrei, 
Dașcău Iasmina Oana, Dobrei 
Darius Răzvan, Galdău Irinel 
Florin, Golomici Raul Lauren-
ţiu, Irina Eduard Alexandru, 
Mercea Ionel Gheorghe, Nă-
iţă  Alexandra Iasmina, Ros 
Marius,Vaţi Paul Emanuel

Diriginte Schida Florin

Absolvenții clasei a XII-a D:
Bochian Darius Petrișor, Buia Ionuţ, 

Bursuc Flavius Mihăiţă, Cofan Daiana 
Maria, Coroi Cosmin Tedy, Dihel Andrei, 
Dumitru I. Georgian Ioan, Feher Manu-
el Ștefan, Filip Cătălina, Hanciu Alice 
Miruna,Herman Bogdan Laurenţiu, Jula 
Paula Denisa, Mătiuţ Gheorghe Valeriu, 
Mihulin Florina Andrada, Petrila Răzvan 
Teodor, Racz Ramona, Sulinceanu Dai-
ana Nicoleta, Tipei Iosua Daniel, Turc 
Floarea Ioana, Vanc Denis Adrian,Vesa 
Andreea

Diriginte Leahu Mona

Rămas-bun absolvenților 
clasei a XII-a!

LICEUL TEORETIC SEBIŞ 
DIALOGURI TRANSDISCIPLINARE
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Partida orgoliilor la Prăjești!Partida de fotbal dintre Tineri si 
Batrani s-a desfasurat si  in acest  
an la Prăjești cu ocazia S� ntelor 
Sărbători de Paște, asa cum a ra-
mas obiceiul de peste  30 de ani.

Meciul a început destul de alert, 
cu ocazii de ambele parti insa nici 
una dintre echipe nu au reusi sa 
deschida scorul in prima repriza.

În partea secundă, Batranii au 
deschis scorul in minutul 50 prin 
Popovici Razvan insa Tinerii au 
reusi sa egaleze in minutul 76 
prin Bacos Vasile.

Meciul a fost ca intotdeauna  
foarte disputat cu orgolii mari de 
ambele părți,  iar după terminarea 
timpului regulamentar de joc și 
a-l prelungirilor scorul a fost  1-1 . 

Ca si anul trecut, cand partida 
s-a terminat la egalitate, s-a ajuns 
din nou  la loviturile de departa-
jare, care si de aceasta data au dat 
câștig de cauză echipei Bătrânilor, 
aceștia învingând cu scorul gene-
ral de 4-1 echipa Tinerilor. Dupa 
cum s-a vazut, experienta Batra-
nilor si-a spus din nou cuvantul la 
loviturile de la 11m, acestia mar-
cand prin Scrofan Adrian, Marc 

Stefan si Soare Nelutu .
La acest meci au fost aproxima-

tiv 50 de suporteri din cartierul. 
Dorim sa multumim pe aceasta 
cale conducerii echipei de fotbal 
National Sebis pentru sustine-
rea cu materiale pentur amena-
jarea terenului precum si pentru 
sponsorizarea celor doă echipe cu 
doua rânduri de tricouri..

Loturile echipelor:
Tinerii : Toma Catalin – Pagu 

David, Coras Lucian , Codrean 
Andrei – Bacos Catalin, Bacos 
Vasile, Vanc Denis – Feies Cris-
tian, Scrofan Adrian-Daniel, Es-
zenyi Robert – Marc Vlad ….au 
mai jucat Codrean Gabriel si  
Groza Vasile (Antrenor Jucator)

Batranii: Marc Ciprian – Marc 
Marinel, Sandru Ovidiu, Bacos 
Cornel, Soare Nelutu – Popovici 
Razvan, Simon Remus, Scrofan 
Adrian, Vanc Marius – Binchici 
Bogdan, Marc Stefan. Antrenor 
Schiopu Ciprian

Au arbitrat:
 Jurca Tiberiu – la centru, 

Rus Marcel  si Negru Razvan – 
asistenți

Bineînțeles că, o partidă de o asemenea 
încărcătură istorică, nu putea duce lipsă de 
muze care să-i inspire pe jucători, lucru ce 
se vede și din imaginea de mai sus, jucă-
torilor � indu-le destul de greu să se con-
centreze la meci, ceea ce poate este și una 
dintre cauzele care au dus la prelungiri. Nu 
putem �  siguri de acest lucru, dar avem noi 
o bănuială, după cum, am văzut la un mo-

ment dat în poartă, o sirenă, care, iarăși, 
suntem convinși că i-a inspirat pe jucători 
în a da totul pe teren.

Oricum, nu a lipsit nici galeria, care a 
întreținut atmosfera pe tot parcursul celor 
90 de minute.

Ca o concluzie, Prăjeștiul ne-a arătat că 
știe să trăiască frumos evenimentele orga-
nizate aici!


