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În Sânnicolau Mare, toamna este un
anotimp mult așteptat de către întreaga
comunitate germană, deoarece, membrii
acesteia organizează de foarte mulți
ani un eveniment extraordinar dedicat
roadelor pământului. Cu această ocazie,
copii și tineri, majoritatea elevi ai Școlii
gimnaziale nr.2, la secția germană,
sunt îmbrăcați în costume tradiționale
pentru a defila pe străzile orașului spre
bucuria celor care vin să urmărească
evenimentul cu mult interes.
Ziua Recunoștinței sau Ziua Recoltei
este stabilită pentru a fi sărbătorită, în
fiecare an, în prima duminică din luna
octombrie. De organizare se ocupă
bisericile catolică și evanghelică,
Forumul german și secția germană
a Școlii gimnaziale Nestor Oprean.
Ca în fiecare an, și Primăria Orașului
Sânnicolau Mare s-a implicat activ în
organizarea acestui frumos eveniment.
Deși
comunitatea
germană
din
Sânnicolau Mare este cu mult mai mică
decât în urmă cu mulți ani, majoritatea
nemților fiind plecați în Germania, totuși,
a rămas unită, reușind în mod admirabil
să se mobilizeze, în fiecare toamnă
pentru acest spectacol al anotimpului
roadelor și belșugului. Ediția de anul

acesta s-a dovedit una dintre cele mai
reușite, deoarece, și datorită timpului
frumos, număr de participanți a depășit
toate așteptările. În sunetul fanfarei din
Recaș, copiii și tinerii au defilat prin
centrul orașului, au participat la Sfânta
Liturghie și au prezentat un program în
fața Primăriei.
O noutate a anului 2016 a
reprezentat-o
un
concurs
de
competențe în limba germană. Cei
care s-au dovedit cei mai buni au fost
răsplătiți cu o diplomă care atestă
cunoștințele în limba germană. Probele
pentru obținerea acestui atestat au
fost susținute în anul școlar trecut, iar
lucrările scrise au fost evaluate într-un
centru din Germania. La festivitate a
participat domnul consul Rolf Maruhn
de la Consulatul German din Timișoara,
iar diplomele au fost înmânate de
către doamna Birgit Söldenwagner,
consultant de specialitate, responsabil
pentru învățământul în limba germană
din vestul României.
Felicităm și noi organizatorii pentru
toate momentele pregătite cu dăruire,
pentru un spectacol minunat și mai ales
pentru faptul că, în Sânnicolau Mare,
locuitorii se mai pot bucura și astăzi

de manifestări interculturale de mare
succes în care tradiția primează.
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SE LUCREAZĂ LA MODERNIZAREA
STRĂZILOR ÎN MAI MULTE ZONE DIN ORAȘ

În numărul trecut al Monitorului, am
prezentat lista de străzi pe care s-a
demarat un nou proiect de reabilitare.
În momentul de față, deși a trecut doar
un scurt interval de timp, lucrările sunt
într-o fază avansată, pe multe dintre ele,
asfaltul fiind deja turnat. În momentul de
față, se lucrează din plin pe cele șase
străzi cuprinse în acest pachet și încă
pe câteva străzi pe care vi le prezint în
continuare.
Pe str. Avram Iancu s-a așternut
stratul de piatră spartă și s-au executat
săpăturile pentru amenajarea trotuarelor.
Pe o parte din stradă este deja executat
trotuarul din pavaj, de la intersecția cu

str. V Babeș.

Pe str. Ion Creangă a fost turnat
stratul de asfalt, urmând să fie executate
trotuarele, accesele către proprietăți și
rigolele pluviale.
Str. Libertății a fost asfaltată și
urmează să fie executate trotuarele,
accesele către proprietăți și rigolele
pluviale.
Pe str. Cloșca s-a turnat asfaltul și
se lucrează la trotuare, urmând apoi
accesele și rigolele pluviale.
Str. Gheoghe Barițiu a fost asfaltată

și se lucrează la trotuare, după care vor fi
executate accese și rigolele pluviale.

fost cauzate de lucruri independente de
voința noastră.

Pe str. Caransebeș a fost așternut
ultimul strat de piatră spartă pentru
asfaltare, urmând apoi asfaltarea propriu
zisă, execuția trotuarelor, acceselor și
rigolelor pluviale.

Str. Iorgovici a fost asfaltată, s-au
executat trotuarele și accesele.Ceea
ce râmâne de făcut sunt doar rigolele
pluviale înierbate.

Pe str. Cosânzeana au fost
executate toate lucrarile, aici cuprinzând
asfaltarea, amenajarea de trotuare,
de accese către proprietăți și rigole
pluviale. Mulțumesc locuitorilor de pe
această stradă pentru înțelegerea față
de întârzierea lucrărilor, dar așa cum
am mai explicat aceste întârzieri au

Mulțumesc tuturor locuitorilor de
pe străzile unde se lucrează pentru
înțelegerea și răbdarea de care dau
dovadă și îi asigur că depunem toate
eforturile pentru ca lucrările să se
realizeze într-un ritm alert.
primar DĂNUȚ GROZA
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Asociaţia RoRec
invită la colectare
Sannicolau Mare, 12 noiembrie
2016 – O acţiune de colectare din
campania „Locul deşeurilor nu e în
casă. Trimite-le la plimbare!” are loc
in Sannicolau Mare, pe 12 noiembrie.
Parteneri în această acţiune sunt
Asociaţia RoRec şi Primăria Orasului
Sannicolau Mare.
Sâmbătă, 12 noiembrie, între orele
10.00-16.00, deşeurile electrice şi
electronice se vor colecta la punctele
fixe :
• Platou parcare stadion
• Platou Gradinița str. Nufărului
• Platou Bloc
A.N.L. Str.
Panselelor
• Platou intersectia str.E.Murgu
cu str.A Saguna
• Platou intersectia str. 9 Mai
cu str Oituz 			

Pentru posesorii de echipamente,
grele sau voluminoase, serviciul gratuit
de colectare de la domiciliu le stă la
dispoziţie. Numărul de telefon pentru
programări este 0751.302.114 sau
nr.gratuit 0800.444.800
Garantat :
• 3 cupoane valorice x 10
lei, pentru combine, vitrine
si lazi frigorifice, frigidere,
congelatoare intregi si complete
•
2 cupoane valorice x 10 lei ,
pentru masini de spalat rufe si
vase, uscator de haine, aparate
de aer conditionat intregi si
complete
• 1 cupon valoric x 10 lei, pentru
alte deseuri electrice intregi si
complete in greutate de minim
20 kg

şi prin preluare gratuită de la
domiciliu sau de la sediile firmelor şi
instituţiilor.

Cupoanele valorice se pot folosi pt
orice tip de cumparaturi in magazinele
afiliate Ticket Cadou

Cetățenii trebuie de asemena să
fie informați de faptul că începând cu 1

• Vând casă pe strada Mărășești nr.
46. Tel. 0723290189
• Caut bonă pentru trei copii cu
vârste cuprinse între 5-10 ani care să
locuiască două sau trei luni permanent
cu copiii în Sânnicolau Mare. Rog
mare seriozitate.
Tel. 0731097298, Andrei

• Vând casă str. Ion Creangă, nr.8.
Tel. 0727020830
• Vând casă str. Ion Creangă, nr.12.
Tel. 0727020830

de față,este funcțional.
Conform Ordinului 95/2011,pentru
aprobarea
normelor
metodologice
de aplicare a H.G.1235/2010 privind
aprobarea realizării Sistemului național
de plată online a taxelor și impozitelor
utilizând
cardul
bancar,instituțiile
publice se înregistrează în SNEP.
Astfel că Primăria Sânnicolau Mare
a început procedura de înregistrare
imediat după apariția acestei hotărâri
și implicit a acestei variante de plată a
impozitelor și taxelor locale. În momentul
de față sistemul de plată online este
implementat la Primăria Sânnicolau
Mare și astfel se pot încasa impozitele
și taxele locale prin mijloace electronice
de plat, folosirea sistemului putându-se
face în baza unei cont care se poate
deschide de pe site-ul ghiseul.ro, la
secțiunea vreau cont și se urmează pașii
de validare. În urma activării contului
aveți posibilitatea să vă verificați sumele
datorate cu titlu de impozite și taxe și să
le plătiți online.

• Caut menajeră, de preferinţă peste
60 de ani, în Sânnicolau Mare.
Tel. 0256372320

• Vand casa în Sânnicolau Mare, str.
Tichindeal, nr.20, recent renovata,
compusa din 2 dormitoare, bucatarie,
living, sala de servit masa, baie, hol,
garaj, curte 190mp.
Utilitati: incalzire pe gaz, aer
conditionat, complet izolata,
bransament apa si canalizare de
la reteaua publica, acces de pe
stada asfaltata. Casa este ocupabila
imedita.Pret: 52.000 euro, negociabil
Casa se afla la o distanta de 700 m
fata de centrul orasului.
Tel. 0721223538 sau 0721363447

TAXELE ȘI IMPOZITELE SE POT PLĂTI
ON-LINE LA SÂNNICOLAU MARE
Este nevoie doar de un cont pe www.ghiseul.ro
Încă de la preluarea primului meu
mandat de primar, am stabilit ca un
obiectiv principal deschiderea Primăriei
către cetățeni. Am încercat să folosim din
plin toate căile de comunicare pe care leam putut identifica cu cetățenii orașului.
Am înțeles încă de la început importanța
căilor tradiționale, dar și valoarea
crescândă a mijloacelor tehnologice.
Am ținut o legătură permanentă cu
oamenii din oraș și chiar cu cei plecați
departe prin intermediul paginii oficiale
de faceboock și prin site-ul oficial al
Primăriei. Iată că, am ajuns la un alt
moment în care putem oferi o facilitate
cetățenilor și anume, plata impozitelor și
taxelor locale în mediul on-line.
Primăria, fiind o instituția publică,
trebuie să respecte legile și normele
metodologice întocmai. Deși am fi dorit
să introducem de mult timp acest sistem,
nu am avut cadru legal necesar. Îndată ce
au apărut normele metodologice privind
funcționarea sistemului național de plată
on-line a taxelor și impozitelor, utilizând
cardul bancar, am început imediat
procedura de înregistrare. Desigur, a fost
nevoie de timp pentru ca sistemul să fie
implementat și verificat,dar, în momentul

• Vând casă Sânnicolau Mare
str. Gh Lazăr nr.14, 2 spaţii
comerciale + 3 camere, baie
bucătărie, încălzire centrală
pe gaz, preţ negociabil.
Tel. 0256371449

• PITULICE COSMIN CRISTIAN anunță publicul
interesat asupra deciziei etapei de încadrare de
catre APM Timis de a nu se efectua evaluarea
impactului asupra mediului si evaluarea adecvată
in cadrul procedurilor de evaluare a impactului
asupra mediului,pentru proiectul”Construire
clădire in regim de înălțime P cu destinatia
spălătorie auto, birou si împrejmuire” propus a
fi amplasat în loc.Sannicolau-Mare,CF407551,
jud.Timis. Proiectul deciziei de încadrare si
motivele care o fundamentează pot fi consultate
la sediul APM Timis,Timisoara,B-dul.Liviu
Rebreanu nr.18-18A, in zilele de luni-joi orele
8:00-16:30,vineri intre orele 8:00-14:00,precum
si la următoarea adresă de internet:http://
apmtm.anmp.ro-acorduri de mediu.
Publicul interesat poate înainta comentarii/
observatii la proiectul deciziei de încadrare în
termen de 5 zile de la data publicării prezentului
anunt,pana la data de 04.11.2016.

ianuarie 2016, conform art.165,alin.2 din
Noul Cod de Procedură Fiscală(Legea
207/2015) se sting cu prioritate amenzile
contravenționale individualizate în titluri
executorii,în ordinea vechimii, chiar dacă
debitorul indică un alt tip de obligație
fiscală.
Mă bucur foarte mult că am făcut
acest pas spre cetățenii, în special din
categoria tinerilor care folosesc din
plin și au acces la tehnologia modernă.

Sistemul va fi cu siguranță unul de
succes și va decongestiona activitatea
de la ghișeele Primăriei. Rog toți cetățenii
care au nelămuriri sau întâmpină
probleme în folosirea sistemului să
ceară informații biroului de impozite și
taxe din cadrul primăriei. Persoană de
contact: Loredana Marcu, șef birou
impozite și taxe. Tel. 0742095580,
e-mail impozite@sannicolau-mare.ro.
primar DĂNUȚ GROZA

• Vând casă, Sânnicolau Mare
parter+ mansardă, living open
space, cu bucătăria, cămară, 2
băi, 2 dormitoare, dresing, complet
mobilată, toate utilitățile, 500mp,
teren, curte amenajată, zonă liniștită,
preț negociabil.
Tel. 0724526634 sau 0721209992

• Vând teren intravilan 4316 în
comuna Cenad, nr.31, preț negociabil.
Tel. 0753027345

• Vând 23 de bucăți de țevi de sondă
cu dimensiunile : 13 bucăți – 3m
lungime, 12cm gros, 5mm
7 bucăți – 6m lungime, 9cm gros,
5mm, 3 bucăți – 6m lungime, 12cm
gros, 5mm, 2bare profil U, lățime
12cm, gros 5mm.Tel. 0742526642

• Vând 1 bazin de motorină de
1000l, 1 mașină de cusut electrică,
1 incubator de 150 de ouă, 1
motopompă ¾. Tel. 0256370632

• De vânzare loc de casă în suprafața
totală de 1380mp, pe strada Andreica,
nr.5B, preț 15000 Euro, negociabil.
Tel. 0762250958

• Vand casa Sannicolau-Mare, strada
Andrei Muresan. nr. 9, construita in
2011, compusa din 2 dormitoare
(fiecare cu baie proprie), o baie
separata, bucatarie, living, beci, garaj
+ anexa, gradina, teren de volei pe
gazon cu nocturna, terasa spatioasa
in curte. Casa poate fi ocupabila
imediat.
Pret : 58.000 euro, negociabil,
Suprafata utila= 165 mp
Suprafata gradina + curte = 915 mp
Suprafata totala = 1080 mp
Casa se afla la o distanta de 700 m
fata de centrul orasului.
Tel. 0721223538 sau 0721363447
• Vand teren 937 metri patrati ,front
stradal 7 metri ,toate utilitatiile la
poarta.Terenul se afla in Sânnicolau
Mare pe strada Eftimie Murgu numarul
18 A Tel. 0729969719
•Închiriez apartament 2 camere, cu
centrală și utilități, 150 Euro.
Tel. 0735984635
• Vând loc de casă, str.Orăștie, nr.10,
Sânnicolau Mare, suprafața 1475 m2,
front stradal 25/50m. Preț negociabil.
Tel. 0256371612
• Proprietar unic vând apartament cu
3 camaere decomandate, centrală
proprie, etj. IV, preț negociabil
(deasupra BRD).
Tel. 0723249804 (între orele 18-19)
• Vând teren intravilan, 845 m2, preț
15E m2, negociabil, str. Subici nr.46.
Tel. 0773340521
• Vând în Sânnicolau Mare
apartament decomandat cu 3
camere, bucătărie, baie, balcon
închis, termopane, rulouri, centrală,
parchet, debara, boxă mare, uși noi
la comandă, etj. I, str. Republicii 10,
bloc cărămidă. Preț 45000 Euro, zonă
centrală. Tel. 0733811313
• Vând apartament cu 2 camere etaj II,
zonă centrală. Tel.
Tel. 0728977356
• Vând sau schimb țevi de diferite
dimensiuni cu obiecte mecanice.
Motoscuter până la 200cm3 în stare
de funcționare chiar radiate dar
în stare de funcționare sau altele,
Audi 80 din 1986 Turbo Diesel
nedezmembrat cu acte.
Tel. 0742526642
• Angajez șofer autobus între curse
locale.
Tel. 0723202764, salariu atractiv
• Vând teren intravilan pentru
construcții. Tel. 0729614249
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Toamna se numără
LICEUL TEHNOLOGIC ,,CRISTOFOR
NAKO,, SÂNNICOLAU MARE ÎȘI
bobocii
cei
mai
frumoși
NUMĂRĂ DIN NOU BOBOCII
BALUL BOBOCILOR 2016 LA LICEUL
TEORETIC “IOAN JEBELEAN“
“Balul Bobocilor” a devenit deja un
eveniment monden în viața liceenilor

Vineri, 21 10 2016, la invitația
organizatorilor
balului
Liceului
Tehnologic ,,Cristofor Nako “, întreaga
lume buna a orașului Sânnicolau Mare,
cu mic cu mare, a ținut neapărat să facă
parte din publicul spectator la Casa de
Cultura din localitate, care și de această
dată s-a dovedit a fi o gazdă primitoare.
Atmosfera de covor roșu s-a mulat
perfect cu tot ceea ce a reprezentat
organizare,desfășurare și prezentare în
cadrul acestui bal.
Doamna prof. Vladuț Ane-Mari i-a
ghidat pe boboci pas cu pas pentru
ca aerul de Hollywood să cuprindă
întreg evenimentul. Ținutele fetelor au
fost alese cu mare atenție,coafurile și
machiajul domnișoarelor dând dovadă
de profesionalism și mare clasă. Nici
participanții la categoria,,Mister” nu s-au
lăsat mai prejos,fiind și ei extrem de
atenți cu ce au purtat, cu toții râvnind la
premiul ce le va aduce faima în liceu.
Printre rochiile elegante și probele la
care au fost supuși tinerii boboci,emoțiile
au fost foarte greu de stapânit,întrucât
juriul necruțător și vigilent a punctat
imaginația,talentul și felul în care s-au
descurcat pe scenă.
Cu toții au râvnit la titlurile deja
cunoscute,dar puțini au fost cei aleși în
urma unei îndelungate selecții.Momentul
mult așteptat și de maximă tensiune a
fost,cu certitudine,decernarea premiilor.
Așadar,printre fericiții câștigători ai
acestei toamne îmbogățită cu boboci se
numară:
• Miss Boboc-Rossana Ilcău

•

Mister Boboc-Flavius
Petrovici
• Miss Popularitate-Maria
Lemișovschi
• Mister Popularitate- Catalin
Pîț
• Miss Inocență- Cristina
Țugurlan
• Mister Inocență - Denis
Doboși
• Miss Hollywood - Luisa Vereș
• Mister Hollywood - Darius
Popa
• Miss Manechin- Amina Szalai
• Mister Gentleman - Emanuel
Mihuț
Una peste alta,evenimentul a fost
unul de succes,încununat de aplauze
și ovționări,așa cum îi stă bine unui bal
care a căpătat notorietate.
Gratie implicării doamnei profesor
Vladut Ane -Mari și cu îngăduința și
înțelegerea conducerii
Liceului
Tehnologic,,Cristofor
Nako”,totul a ieșit ,,Bini di tăt”după
cum apreciată a fost melodia invitatului
Skizzo Skillz care sublinia acest lucru.
Până la anul,când alți boboci
așteptă să pașească pe scena ,,Balului
Bobocilor “,Liceul Tehnologic ,,Cristofor
Nako” mulțumește tuturor celor implicați
,participaților, organizatorilor, invitaților
și nu în ultimul rând sponsorilor, dorindule tuturor o toamnă mai bogată decat
cea care a trecut și mai săracă decât cea
care va urma.
Consilier educativ,
Prof. VLĂDUȚ ANE-MARI

Balul bobocilor a devenit pentru
Liceul Teoretic Ioan Jebelean o tradiție
și un eveniment mult așteptat de către
toți elevii. Nici nu și-a deschis școala
porțile bine, și cei mai mari liceeni, cei
din clasa a XII a au început să se ocupe
cu multă grijă de pregătiri. Cea mai grea
misiune este, de obicei, alegerea celor
mai frumoși boboci. Așa că, mai multe
zile la rând, umblând din clasă în clasă,
au fost înscriși pe listă cei mai potriviți
pentru a face față unui asemenea
concurs. Gândurile despre cum ar putea
arăta cel mai tare bal al anului au fost
multe și venite, și din partea copiilor,
dar și din partea cadrelor didactice. Ca
în Robinson Crusoe, scena a fost cu
atenție amenajată. Decorurile parcă
au fost desprinse dintr-o poveste
cu naufragiați. Au fost pregătite, de
asemenea și costumele colorate, și
numerele interesante, și desfășurătorul
prezentatorilor. Când toate detaliile
au fost bine puse la punct, au început
numeroasele repetiții, fie în săli ale
liceului, fie în sala mare a Casei de
cultură.
Coordonatorul principal al balului
de anul acesta a fost din nou doamna
profesoară Ivănescu Mariana care, cu
implicare maximă,cu suflet și dăruire,
a reușit să lase atât de multe amintiri
de neuitat elevilor, profesorilor și
spectatorilor.
Startul celui mai așteptat eveniment
al acestui an școlar a fost dat în data
de 14 octombrie, ora 19. Sala de
spectacole a fost plină ochi, biletele s-au
vândut chiar și în avans. La ora exactă,
prezentatorii, extrem de eleganți, și-au
făcut apariția pe scenă invitând publicul
să se pregătească pentru momente
extraordinare. Dansul de început a
aparținut, ca de obicei, celor mai mari,
organizatorilor din clasele a XII a.
Aceștia au pregătit calea bobocilor care
au apărut pe scenă cu multe emoții,
dar și cu multe speranțe. Dansurile
s-au împletit cu momentele muzicale

frumos alese. Și la balul de anul acesta,
Liceul Teoretic și-a prezentat talentele.
Au urcat, astfel pe scenă, elevi care
au cântat la pian, prezentând un colaj
de muzică clasică, elevi cu numere
senzaționale de magie, voci minunate și
copii, posibili viitori actori talentați.
Proba surpriză a stârnit hohote de râs
în rândul tuturora. Cei mici au fost supuși
la diverse probe, unele mai grele, altele
mai ușoare. Încurajați de colegi, părinți și
bunici,cu aplauze și pancarde, bobocii
au trecut cu succes și de acest moment.
Cel mai așteptat număr, însă, a fost
cel al defilării în ținutele de gală. Fetele,
la brațul băieților, au pășit pe scenă, de
această dată, cu mai mult curaj.Extrem
de eleganți și încrezători, tinerii liceului
au demonstrat că doresc să se remarce
și să urce, în final, pe podium.
Misiunea juriului a fost una dificilă,
deoarece anul acesta, bobocii au fost
cu toții frumoși. Cele mai mici detalii au
fost observate de către membrii juriului,
asftel încât, până la urmă, cei mai buni au
câștigat. Astfel, premianții evenimentului
Miss Boboc și cei care merită să fie din
plin felicitați sunt:
• Miss Inocență – Timoce Larisa
• Mister Inocență – Bora Paul
• Miss Adolescența – Ilcău
Bianca
• Mister Cool – Chiu Cristian
• Miss Popularitate – Niță
Alexandra
• Mister Popularitate – Târziu
Octaviu
• Miss Manechin – Nedelcu
Alexandra
• Mister Gentelman – Bican
Cristian
• Miss Boboc- Ghigheci Sara
• Mister Boboc – Prună Florin
Îi felicităm și noi și dorim tuturor
elevilor un an școlar ușor, cu cât mai
multe note bune!
MR
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Ziua internațională a persoanelor vârstnice

SĂRBĂTORITĂ DE ASOCIAȚIA “SENIORII SÂNMICLĂUȘENI”

Un vechi proverb românesc spune
că, “Cine nu are bătrâni să-și cumpere”.
Pentru că persoanele vârstnice sunt
foarte importante pentru generațiile mai
tinere, în urmă cu aproximativ 10 ani,
s-a stabilit la nivel internațional ca, în
fiecare an, în 1 octombrie să fie serbate
persoanele vârstnice. A devenit astfel de
3 ani încoace o tradiție și în Sânnicolau
Mare ca, pe lângă celelalte evenimente
organizate
de
către
asociația
pensionarilor Seniorii sânmiclăușeni, să
se organizeze, într-o zi a lunii octombrie o
întâlnire cu persoanele mai în vârstă din
orașul nostru. Anul acesta, ziua dedicată
celor mai bătrâni dintre noi a fost stabilită
în 12 octombrie. Toți cei care au dorit să
se întâlnească la sala mare de sport
Ioan Morar pentru a schimba opinii,
pentru a asculta o muzică populară bună
și pentru a viziona un frumos spectacol
folcloric au putut să se înscrie, timp de
două săptămâni la sediul asociației. Ca
de obicei, au primit o invitație, pe baza
căreia, pe de o parte au avut acces în
sală, și pe de altă parte, au participat
la tombolă. Deși vremea a fost urâtă, și
ploaia nu s-a mai oprit, sala a fost ca la
toate evenimentele plină. Persoanele
vârstnice au fost conduse înspre locurile

lor de către angajați ai Primăriei. Se
cunoaște din anii trecuți faptul că, pentru
a însufleți puțin atmosfera și pentru a
aduce bucurie în rândul participanților,
s-a hotărât ca acțiunea să fie însoțită
de o extraordinară tombolă. Și, cum
sânmiclăușenii sunt oameni generoși,
numărul obiectelor devenite cadou pentru
cei vârstnici a fost, de data aceasta,
unul foarte foarte mare. S-au primit și
s-au dăruit, articole sportive, de pescuit,
flori, cutii de ciocolată, cafea, produse
electro-casnice, cărți și multe alte
lucruri care să fie de folos câștigătorilor.
Atmosfera a fost una degajată, veselă.
Amfitrioanele evenimentului au fost cele
două frumoase angajate ale Primăriei
care au prezentat și Zilele orașului. Este
vorba despre Andreea Fluș Socaciu și
Timeea Steuerer.
Pentru delectarea auzului a fost
invitat pentru a cânta muzică din folclorul
românesc Ion Dragomir Papu împreună
cu formația sa.
Nu au lipsit nici copiii formațiilor
de dansuri din Sânnicolau Mare, și
anume, Ansamblul maghiar, Kekibolya,
Ansamblul de dansuri germane Buntes
Strausschen, Ansamblul de dansuri
sârbești Sfântul Sava și cel de dansuri
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Concurs cross- participare de succes a
elevilor Liceului Teoretic Ioan Jebelean

În luna octombrie, la Jimbolia a avut
loc concursul de cross, faza zonală a
Olimpiadei Naționale a Sportului școlar,
competiție la care au participat cu
succes și elevi ai Liceului Teoretic Ioan
Jebelean, Sânnicolau Mare. Concursul
se organizează anual de către Liceul din
Jimbolia, în memoria sportivei Georgeta
Gazibara Ottrok. Cei patru elevi ai
Liceului nostru, antrenați și însoțiți de
către domnul profesor de educație fizică
Lepuș Cristian, au reprezentat școala și

orașul cu mândrie, deoarece, doi dintre ei
s-au clasat pe locul I. Cei mai buni dintre
zecile de elevi din toată zona Jimboliei,
sunt Ienovan Alexandru din clasa a XI
a B și Popescu Marius din clasa a X a
C. Pentru o participare deosebită, însă,
trebuie felicitați și câștigătorii, dar și
ceilalți doi care au făcut cinste Liceului
teoretic din Sânnicolau Mare. Este
vorba despre Ceobanu Miruna din clasa
a IX a A și Popa Irinel din clasa a XI a C.
Le dorim succes în continuare!
MR

românești, Doina. Toți au prezentat
mai multe dansuri populare, extrem de
apreciate de spectatori.
După aproape trei ore de bună
dispoziție, cei mai vârsnici dintre noi s-au
întors acasă, unii cu premiile câștigate,
alții cu o experiență de neuitat.
Mulțumim
pe
această
cale
sponzorilor care au reușit, cu siguranță,
să facă ziua bătrânilor, una mai plăcută
prin numeroasele cadouri dăruite pentru
tombolă.
Vă prezentăm lista firmelor și
asociațiilor
care
au
sponzorizat
evenimentul și transmitem pe această
cale mulțumirile domnului primar Dănuț
Groza pentru implicarea de care au dat
dovadă:
• ASOCIATIA PESCARILOR
ARANCA
• ASOCIATIA SENIORILOR
SANMICLAUSENI
• ASOCIATIA ANIMALELOR
-NAKO
• ASOCIATIA CADRELOR
DIDACTICE SAN DIDACTICA
• VANATORII DIN SANNICOLAU
MARE
• S.C.AERO WEST S.R.L

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

S.C.AGRONISCIPIVET
S.C.TRANS ALDEEA
S.C.A.B.C AGRESIONE
S.C.PESCARIA MARA
S.C.CARREFOUR MARKET
S.C.MADEI S.R.L
S.C.CONS DAL
IL PRIMO
S.C.JURCA VET
S.C VANIDEN S.R.L
S.C.BETACOM BANAT
COFETARIA ANDREI
S.C.TILANDSIA
DE LA VEST ANGHERO
AS. ROREC
S.C.TRANS DIANA
S.C.MIHNEL
S.C. VOLT COMPANY
I.I . VAIDA TIBERIU
S.C.TERMURE DAIS
S.C. DEGRADE COMPANY
S.C.COSO CONS S.R.L
S.C.SUMMERTIME S.R.L
S.C ALTERNATIVA S.R.L
S.C.MYMAGGIE
S.C.PHOENIX FLOWERS
S.R.L
S.C.VANEL IMPEX S.R.L

MR
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Întâlnirea internațională a
bebelușilor purtați!
Peste 20 de mămici din Sânnicolau
Mare au ales să își poarte copiii
sănătos, de-a lungul anilor. Dorim să
demonstrăm că se poate face aproape
orice cu bebelușii purtați . Este sănătos
pentru copil, ca după naștere să fie
purtat, aproape de pieptul mamei, astfel
acomodarea sa la lumea exterioară fiind
mai ușoară.
Cu multă energie și voie bună, în
data de 7 octombrie, am sărbătorit
împreună cu câteva mămici, una din
zilele saptămânii internaționale a purtării
sănătoase a copilașilor. Alături de
mămici, au fost și bebelușii lor, de la 3 luni
până la 2 ani. În Sânnicolau Mare există
un grup virtual de suport pentru purtarea
copiilor. Se pot proba și închiria sisteme
ergonomice, astfel încât, mamele se
pot orienta mai ușor și pot vedea ce
sistem se potriveste conform nevoilor si

confortul amândurora. Acest eveniment
are loc la nivel mondial, în fiecare an ,
sub denumirea IBWW2016. Ne bucurăm
și noi și le mulțumesc mămicilor , că
am putut face si noi in orășelul nostru
aceasta întâlnire ! Întâlnirea a avut loc
în fața primăriei , unde am avut si o
tombolă pentru participante ! Vă doresc
o săptamână binecuvântată și multă
iubire și răbdare cu copilașii!
IULIA BLEDEA

POST VACANT DE GREFIER

Având în vedere prevederile art. 9
din Legea nr. 56712004 privind statutul
personalului auxiliar de specialitate al
instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe
lângă acestea, cu modificările și completările
ulterioare;
Văzând Hotărârea nr. 126 din 01 martie
2007 a Consiliului Superior al Magistraturii
privind aprobarea Regulamentului pentru
organizarea și desfăşurarea concursului de
ocupare a posturilor vacante de grefier la
instanţele şi parchetele de pe Iângă acestea;
Văzând Hotărârea Colegiului de Condueere
al Parchetului de pe Iângă Curtea de Apel
Timişoara nr. 15 din 19 octombrie 2016

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE
APEL TIMIŞOARA
organizează concurs pentru ocuparea
unui post vacant de grefier la Parchetul de
pe lângă Judecătoria Siânnicolau Mare,
la data de 14 decembrie 2016, ora 1000 la
sediul Parchetului de pe lângă Curtea de
Apel Timişoara, str. Eugeniu de Savoya, nr.
2A, et. III.
Organizarea şi desfăşurarea concursului se
va face conform Hotărârii Consiliului Superior
Magistraturii nr. 126 din 01 martie 2007, cu
modificările şi completările ulterioare.
Tematica şi bibliografia pentru concurs este
cea stabilită prin Hotărârea Consiliului Superior
al Magistraturii nr. 169/2016, Anexa 3,
Poate participa la concursul pentru
ocuparea postului vacant de grefier persoana
care "Îndeplineşte următoarele condiții):
•
are cetăţenia română, domiciliul în
România şi capacitate deplină de
exerciţiu;
•
are studii superioare juridice;
•
nu are antecedente penale, nu are
cazier fiscal şi se bucură de o bună
reputaţie;

•
•

cunoaşte lirnba română;
este aptă din punct de vedere rnedical
pentru exercitarea funcţiei;
•
posedă cunoştinţe de operare pe
calculator şi de dactiloafiere.
Dosarele pentru concurs se depun
la Parchetul de pe lăngâ Curtea de Apel
Timișoara, până la data de 23 noiernbrie
2016.
La cererea de înscriere se vor ataşa
următoarele acte:
•
actul de identitate, copie;
•
certificatul de naştere şi, după caz,
certificatul de căsătorie, în copie;
•
diploma de absolvire a studiilor
superioare juridice, în copie;
•
certificatul de cazier judiciar;
•
certificatul de cazier fiscal;
•
curriculum vitae;
•
adeverinţa medicală din care rezultă
că este aptă. pcntru exercitarea
profesiei;
•
caracterizarea de la ultimul loc de
muncă sau după caz, de la unitatea de
invăţărnânt absolvită;
•
datele rezultate din evidenţa operativă
a organelor judiciare;
•
chitanţa de achitare a taxei de înscriere
la concurs.
Taxa de concurs este de 150 de lei,
conform Hotărârii nr. 169 din 16 februarie 2016
a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii.
Concursul constă într-o probă practică
eliminatorie de verificare a cunoştinţelor de
operare pe calculator şi de dactilografiere şi o
probă scrisă din tematica anunţată.
Relaţii suplimentare pot fi obţinute la
secretariatul Parchetului de pe lângă Curtea de
Apel Timişoara. Persoanele interesate de acest
anunţ, pot săa cceseze site-ul Parchetului de
pe langă Curtea de Apel Timișoara, secțiunea
posturi vacante.

BALUL RECOLTEI

a Castelului Nako, începând cu ora 20,
s-au strâns peste 100 de persoane
care au dansat și au cântat până în zori.
Evenimentul a avut parte de mai multe
momente artistice. Formația de dansuri
maghiare populare Kekibolya, formată
din 34 de copii cu vârste între 6 și 13 ani,
a susținut un frumos spectacol. Formația
a prezentat două coregrafii din repertoriu:
Somogy și Rabakozi. Pe parcursul serii,
atmosfera a fost întreținută de formația
de muzică populară maghiară 4+2
Asinkron din Timișoara.
La fel ca și în anii precedenți,
evenimentul s-a dovediti a fi un real
succes, apreciat de către participanți,
motiv pentru care, cu siguranță, va avea
parte de multe ediții de aici încolo.
MCC

...COMEMORARE

Pe data de 27 octombrie 2016, în ziua
sărbătoririi Sfintei Parascheva, a trecut
la cele veşnice, domnul Perin Velimir.
Născut pe data de 2 august 1932 în
Sânnicolau Mare din părinţii Jivco şi
Smilea. Şcoala elementară, in limba
sârbă, a urmat-o intre anii 1939-1946. În
anul 1952 a obţinut diploma de tehnician
agricol, totodată în acelaşi an se
angajează la SMT Gotlob ca agronom.
Între anii 1953-1954 a făcut stagiul
militar la muncă în construcţii. În 1958
trece la Banca Agricolă din Sânnicolau
Mare ca inspector şef. În anul 1962 se
angajează la Sfatul Popular, raionul
Sânnicolau Mare ca tehnician, iar în
anul 1966 este vicepreşedinte URCAP.
La Banca Agricolă trece ca şef serviciu

în anul 1968. După doi ani de zile, se
căsătoreşte cu colega de serviciu Gubici
Maria, care are un fiu de 9 ani, Mario. În
anul 1971 Dumnezeu îi binecuvântează
cu încă un fiu, Zoran, iar în anul 1997 se
pensionează.
Armonia avută în familie, în 46 ani de
căsnicie, cu soţia Maria şi copii săi, a
încercat să o aplice si în comunitate.
Domnul Perin Velimir, a fost un bun
creştin şi membru activ al comunităţii
Sârbe. Mai bine de două decenii, a
fost epitrop şi membru al consiliului
bisericesc. A participat şi a susţinut,
de fiecare dată, hotărârile consiliului
bisericesc cu prevederile renovării şi
înfrumuseţării sfântului locaş. Fiind cel
mai vârstnic consilier, ne-a fost ca un

HANDBAL

FOTBAL
FOTBAL LIGA IV

În momentul actual Unirea ocupă
locul 11 în clasament, acumulând 15
puncte. Ultimele rezultate înregistrate de
echipă:
Biled - Unirea 1-1
Unirea - As Seceani 2-1
Avantul Periam - Unirea 1-1
Unirea - Cocosul Ortisoara 0-3
FOTBAL LIGA V - Județ, seria I
Echipa secundă a Unirii, ocupă locul
13 în clasamentul ligii a-V-a Timiș cu
un total de11 puncte adunate până în
prezent. Rezultatele obținute în ultimele
jocuri:
Saravale - Unirea II 5-0
Unirea II - Pobeda Dudesti 3-1
Comlosu Mare - Unirea II 0-4
Muresul Igris - Unirea II 4-3
FOTBAL JUNIORI
Echipele de juniori ale CS Unirea au
înregistrat în ultima perioadă rezultate
promițătoare:

Juniori 2000-2001 (B1)
Bega Timișoara - Unirea 4-2
Vointa Sandra - Unirea 0-9
Acs Ghiroda - Unirea 1- 6
Juniori 2002-2003 (C)
Unirea - Juventus Timisoara 0-4
Poli Timisoara - Unirea 4-0
Unirea - Flacăra Parta 2-1
Afc Baban Jimbolia - Unirea 4-3
Unirea - Lps Banatul 0-4
Juniori 2004-2005 (D)
Unirea - Bega Timisoara 7-2
Edusport Timisoara - Unirea 0-10
Unirea - Fortuna Becicherec13-0
Ripensia Timisoara - Unirea 1-11
Unirea - Electrica Timisoara 2-1
Juniori 2006-2007 (E )
Politehnica Timisoara - Unirea 3-5
Unirea - Tim Star Timisoara 5-0
Meget Remetea - Unirea 0-7
Unirea - Electrica Timisoara 3-2
Ghiroda - Unirea 1-2

tată, care de fiecare dată ne-a îndrumat
pozitiv în toate acţiunile întreprinse.
Ultima acţiune întreprinsă şi susţinută
de domnul Perin, a fost electrificarea
clopotelor bisericeşti. După voia lui
Dumnezeu, pentru prima dată, clopotele
electrificate au anunţat trecerea în
lumea veşnică a domnului Perin.
Slujba înmormântării, a avut loc pe
data de 29 octombrie 2016 în Biserica
Ortodoxă Sârbă, oficiată de protopopul
Ognean Plausiti şi preotul paroh
Ciocov Dina. Din strană a răspuns corul
bisericesc de care era mândru, de
fiecare dată.
Pierderea domnului Perin Velimir a
lăsat un gol în comunitatea noastră.
Acest gol nu-l vom putea umple
niciodată, dar credem că Dumnezeu
îi va răsplăti munca şi devotamentul
faţă de biserică şi comunitate pe care a
iubit-o foarte mult.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!
Comunitatea Sârbă din
Sânnicolau Mare

S-a dat start în Campionatul Județean Timiș la handbal. În această competiție
destinată echipelor de seniorilor, echipa clubului Unirea Sânnicolau Mare evoluează
sub îndrumarea lui Roosz Suba Ioszef. În etape, băieții de la Unirea au început în
forță obținând doar victorii:
CSS Lugoj - CS UNIREA 33 - 45
CS UNIREA - Voința Biled 49 - 24
Loturile de juniori ale secției de handbal, din cadrul clubului Unirea au început și
ele competiția, înregitrând următoarele rezultate:
Junioare II (2000-2001)
CSS Dr.T. Severin - CS UNIREA 25-25 ( 13-14 )
CS UNIREA - CSS Sibiu 35-19 ( 21-10 )
Victoria Nadlac - CS UNIREA 24-30 ( 10 -15 )
Junioare III (2002-2003)
CS UNIREA - Lic Traian Vuia Resita 32-21 ( 14 -9 )
CS UNIREA - Sc.Gen.Nr.7 Timisoara 20-19 ( 9-9 )
Juniori III (2002-2003)
CS UNIREA - LPS Banatul Timisoara 23-22 ( 10 -9 )
CSS Hunedoara 1 - CS UNIREA 32-22 ( 15-12 )
HC Adi Petrea Resita - CS UNIREA 26-18 ( 11-7 )

CUPA ROMÂNIEI - KARATE JKA

Sportivii Clubului Unirea obțin rezultate spectaculoase

Gânduri bune de la noul
selecționer al echipei naționale
de handbal feminin

organizat de comunitatea maghiară din oraș a ajuns la ediția a V-a

A devenit o tradiție ca, odată
cu venirea toamnei, comunitatea
maghiară din Sânnicolau Mare să
organizeze un bal al recoltei. Această
sărbătoare încărcată de semnificații și
simboluri cunoscute și respectate de
membrii comunității a ajuns la ediția a
V a. Anul acesta, pentru organizarea
evenimentului, au colaborat asociația
Revai Miklos, Serviciul de Ajutor maltez,
UDMR Sânnicolau Mare, precum și alți
membrii ai comunității maghiare. La fel
ca în fiecare an, Primăria orașului a fost
alături de organizatori și a sponzorizat
evenimentul. Acest lucru se înscrie ca un
element firesc în strategia administrației
locale de a susține cultural și social toate
comunitățile minoritare din oraș.
Astfel, în 22 octombrie, în sala mare
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Domnul Tiberiu Muntean, organizator
de competiții în cadrul clubului Unirea
Sânnicolau Mare, a avut recent plăcerea
de a schimba căteva cuvinte cu recent
desemnatul selecționer al naționalei
feminine de handbal al Romaniei, dl.
AMBROS MARTIN. Acesta pe numele
său complet AMBROSIO
JOSÉ
MARTIN CEDRES, s-a născut în anul
1968 în Spania. Ca jucător a evoluat
până în anul 2003 la PORTLAND SAN
ANTONIO, în SUA. Cariera de antrenor
a început-o
la ITXAKO NAVARRA
în Spania câștigând îm 2009 Cupa
EHF. Antrenează în prezent și echipa
campioană a Ungariei, Győri Audi ETO
KC cu care a câștigat de două ori Liga
Campionilor.
Noul selecționer al României are
un contract cu Federația Română de
Handbal până în 2020 și ca obiectiv
calificarea la jocurile olimpice
din
Japonia.
Antrenorul echipei naționale de
handbal feminin a acordat domnului
Tiberiu Munteanu un autograf pe tricoul
Clubului Unirea și a scris un mesaj pentru
toți iubitorii handbalului din Sânnicolau
Mare. Acest mesaj scris în spaniolă,
se traduce astfel: “Multe salutări
tuturor suporterilor handbalului din
România și Sannicolau Mare - LA
MULȚI ANI!”
MCC

Secția de karate din cadrul Clubului Unirea s-a dovedit a fi, încă de la înfiițarea
ei, una dintre cele mai active din punct de vedere al participării la competiții. De
asemenea rezultatele au apărut imediat, Sânnicolau Mare plasându-se ca un reper
important pe harta județeană și națională a acestei discipline.
În data de 22.10.2016 s-a desfășurat la Jimbolia, Cupa României la Karate,
competiție organizată de Asociația JKA Romania, unde au participat și sportivii
secției de karate a C.S.Unirea,antrenați de sensei Nagy Zoltan. Rezultatele au fost
și de această dată la nivelul celor mai înalte așteptări:
• Moaca Leonard –Loc 1 Kata Si Loc 2 Ippon Kumite
• Vingan Alexandru –Loc 3 Kata
• Popa Gabriel-Loc 3 Ippon Kumite
• Miculescu Claudia –Loc 1 Kata Si Loc 2 Ippon Kumite
• Pop Ana Maria-Loc 3 Ippon Kumite
• Rotariu Dana-Loc 1 Kata Si Loc 2 Ippon Kumite
• Colpos Cristiana-Loc 1 Ippon Kumite Si Loc 3 Kata
• Lacatus Razvan – Loc 2 Ippon Kumite
• Jude Sebastian- Loc 3 Ippon Kumite
• Farca Maria – Loc 3 Kata
• Stelli Cristian-Loc 2 Ippon Kumite Si Loc 3 Kata
• Dancea Timotei-Loc 2 Kata Si Loc 3 Ippon Kumite
• Barbu Darius- Loc 3 Ippon Kumite
• Turjuc Florian-Loc 3 Kata
• Negescu Mihai –Loc 2 Kata Si Loc 3 Gohon Kumite
• Grad Alexandra –Loc 2 Kata
• Purisel Izabela-Loc 1 Kata Si Loc 2 Gohon Kumite
• Bodea Rozalia – Loc 3 Kata
• Paval Darius – Loc 2 Gohon Kumite Si Loc 3 Kata
• Bogdan Adrian – Loc 2 Kata Si Loc 2 Gohon Kumite
• Muntean Andrei –Loc 3 Kata Si Loc 3 Gohon Kumite
• Zaharia Carla-Loc 1 Gohon Kumite Si Loc 3 Kata
Felicitări sportivilor și antrenorului pentru aceste rezultate frumoase.
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