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 Vineri, 15 noiembrie 2013, a 
avut loc la Club REVEL Balul 

Bobocilor de la Colegiul Național “Ioan 
Slavici”.  Anul acesta tema aleasă de organizatori 
a fost: ”Lumea personajelor lui Shakespeare”. 
Ovidiu Chilințan de la Radio Unu a făcut 
oficiile de gazdă și i-a prezentat publicului pe cei 
12 concurenți, fete și băieți, care au aspirat la 
titlul de MISS și MISTER BOBOC. Probele au 
fost în număr de cinci: introdansul, care a avut 
rolul de a crea atmosfera specifică balului, pro-
ba de defilare în ținută de seară, proba de vals, 
cea de interpretare actoricească și proba surpriză, 
ce a constat în rezolvarea unor probleme de 
logică. Participanții au interpretat cu-
pluri celebre din teatrul lui Shakespeare: 
Romeo și Julieta (Romeo și Julieta), Hamlet și 
Ofelia (Hamlet), Portia și Bassanio (Neguțătorul 
din Veneția), Othello și Desdemona (Othello), 
Katarina și Petruchio (Îmblânzirea scor-
piei),  Beatrice și Benedick (Mult zgomot pen-
tru nimic). Efortul depus de către boboci în 
pregătirea probelor, cu sprijinul organizatorilor 
și al coregrafilor, desigur, a fost răsplătit de juriu, 
care a apreciat individual fiecare prestație.   
 Astfel titlul de Miss, respectiv Mister 
Boboc i-a revenit Denisei Gavrău (IX F), respec-
tiv lui Eric Perșa (IX C). Pe locul II îi avem pe  
Diana Vădean (IX D) și Stelian Gore (IX F), iar 
pe locul III se situează  Rebeca Indre (IX D) și 
Nicholas Rădulescu (IX D). De asemenea, s-au mai 
acordat următoarele premii: Miss și Mister Popu-
laritate: Gyorfi Evelin (IX D) și Vlad Silaghi (IX B),  

BALUL BOBOCILOR

Premiul pentru cei mai buni dansatori: Bianca 
Maticu (IX F) și Bogdan Avași (IX C) și Premiul 
pentru cea mai bună interpretare actoricească: 
Paula Pașca (IX G) și Adrian Șereș (IX B). Între 
probe ne-au încântat cu talentul lor următorii 
invitați: Lorant Loga și Vajda Edina de la Loga 
Dance School, Anette Marka din X E, Patricia 
Gherman din XII G, Pandi Alexandru din clasa a 
VIII-a și partenera sa, Cristina Roman, precum 
și trupa de dans No Name Crew.
 Invitatul special al serii a fost Posset 
(“Maidanezul”), cunoscut mai ales prin co-
laborările sale cu Puya, care ne-a delectat cu cân-
tecul care l-a lansat în hiphop, dar și cu o serie 
de melodii în primă audiție, ce vor fi înregistrate 
la Scandalous Music în perioada următoare. 
După concert a început mult așteptatul After 
party unde toată lumea s-a distrat pe cinste!
 Organizatorii (Buzea Tudor, Csonka 
Eusebiu, Lantoș Marian, Mitrașca Alexandra, 
Megyesi Andrea, Petric Carina, Pop Andreea, 
Roatiș Bianca,  Șipoș Roland, Toth Tamas și 
prof. coordonator Florica Suciu) le mulțumesc 
tuturor celor care i-au onorat cu prezența și îi 
felicită încă o dată pe toți bobocii, care s-au 
descurcat de minune! 
  
  Andrea Pop, clasa a XI-a A
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 a sosit momentul să vă mulțumesc 
pentru colaborarea și suportul oferit în acest 
mandat. A fost o deosebită plăcere și, totodată, 
o onoare să reprezint acest colegiu. Vă mulțu-
mesc pentru încrederea acordată prin votul vos-
tru de anul trecut. Nu o să uit acele momente 
niciodată, deoarece m-au marcat și m-au ajutat 
să fiu mai responsabil și cu picioarele pe pământ.
 După un an de zile, cele mai de preț 
lucruri cu care am rămas sunt amintirile plăcute 
alături de persoanele cu care am lucrat, orele 
pierdute prin trenuri sau autocare, zeci de 
bilete de tren și zeci de diplome sau ecusoane, 
conferințe, întâlniri sau videoconferințe la 
care am participat. Nopți nedormite, mii de 
poze, ședințe lungi, discuții interminabile, 
multe perle și sute de documente întocmite 
marchează parcursul meu prin acestă orga-
nizație și rămân dovadă generațiilor viitoare.
 Consiliul Elevilor mi-a arătat că 
părerea mea contează. Iubesc, respect şi am 
încredere în această organizaţie care a lăsat o 
amprentă clară în formarea mea ca om. Aici găseşti 
persoane alături de care ideile tale pot deveni re-
alitate, aici înveţi cum să munceşti în echipă şi 
cât de important e să asculţi părerile celor din jur. 
Poate fi cea mai frumoasă experienţă din peri-
oada liceului. Pentru mine cu siguranţă a fost. 
 Îi urez succes noului bord de 
conducere al Consiliului Şcolar al Elevilor. 
Sunt sigur că Eric Perşa, Jessica Dani, Bogdan 
Fanea şi Andrada Balogh vor face ca liceul nos-
tru să ajungă sus de tot, și cu această ocazie îi 
transmit felicitări și succes elevului Eric Perşa, 
care a obținut funcţia de prim vicereşedinte al 
Consiliului Județean al Elevilor Satu Mare.
Aveţi încredere în voi şi faceţi ca anii de liceu să 
conteze!
 Alexandru Gavrău, clasa a XII-a E 

Preşedinte al Consiliului Şcolar al Elevilor 2012-2013
Preşedinte al Consiliului Judeţean al Elevilor Satu Mare 
2012-2013
Preşedinte al Consiliului Regional al Elevilor regiunea de 
Nord-Vest 2012-2013
Vicepreşedinte al Consiliului Naţional al Elevilor 2012-
2013

DRAGI COLEGI,

 În data de 31 octombrie, clasa a XI-a 
F împreună cu doamna dirigintă 

Adriana Gruia a avut parte de o petrecere bân-
tuită de spiritele bunei dispoziţii şi ale creativi-
tăţii! Standurile celor cinci echipe au fost pline 
de dovleci sculptaţi hazliu, prăjituri însângerate, 
grisine-mumii şi plăcinte cu dovleac. Dar punc-
tul culminant al serii l-a constituit momentul 
artistic pregătit de fiecare echipă în parte, dintre 
care amintim un dans şi o scenetă mută baza-
tă pe o reprezentaţie de la „Românii au talent”. 
Distracţia a durat până la ora 21 după ce toată 
lumea şi-a luat porţia de dans şi de delicatese. 
 După a treia şi ultima ediţie a petrece-
rii noastre de Halloween putem concluziona că a 
fost de departe cea mai reuşită şi am descoperit 
talente nebănuite până atunci la fiecare dintre noi!

Hura Marta Elisa, clasa a XI-a F

PETRECERE DE HALLOwEEN

   Știați că :

 • În spațiu,astronauții nu pot plânge,deoarece în 
lipsa gravitației lacrimile nu pot curge?
 • Un kilogram de lămâi conține mai mult zahăr 
decât un kilogram de căpșuni?
 • Alunele sunt folosite la fabricarea dinamitei?
 • Dacă două bucăți de metal se unesc în spațiu 
acestea rămân unite pentru totdeauna?

Gluma săptămânii (un adevăr):

 • În Egiptul antic oamenii își rădeau sprâncenele 
în semn de doliu atunci când le murea pisica. 

Clasa a XI-a B


