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L Fiecare locuinţă din Sânnicolau-Mare 
trebuie sa primească “Monitorul Consiliului 

Local Sânnicolau-Mare“. 
În cazul în care ziarul nu ajunge la 

dumneavoastră vă rugăm să ne contactaţi.

Tipar executat de tipografia 

Verossim 
Sânnicolau-Mare, str. 13 Decembrie nr. 29  

 Tel. 0744642463

Reclame12

Consiliului  Local  S ânnicolau-Mare
nitorulM SÂNNICOLAU MARE - 

ORAȘ SĂNĂTOS
Sfaturi de sezon pentru 
menținerea unui stil de 
viață sănătos.

MAI 2016  Anul VIII Nr.104 Coordonator: primar Dănuț Groza  Distribuit gratuit în fiecare locuință din Sânnicolau Mare

S-au finalizat lucrările în zona blocurilor SMA 2

• TRUPA CERINO ȘI ÎN ACEST AN 
LA SÂNNICOLAU MARE - SPRE 
BUCURIA CELOR MICI

• TRADIȚIONALUL CAMPIONAT 
DE CIOCNIT OUĂ EDIȚIA 2016
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EVENIMENTE
SĂRBĂTOAREA PAȘTELUI 
LA SÂNNICOLAU MARE

www.SÂNNICOLAU-mare.ro

https://www.facebook.com/
Primaria.SÂNNICOLAUMare/

EXCLUSIVE OUTLET 
ÎMBRĂCĂMINTE IMPORT

NOUA LOCAȚIE DE LÂNGĂ BISERICA 
CATOLICĂ, SPAȚIUL FOSTĂ GIURIȚA

• GAMĂ VARIATĂ DE ÎMBRĂCĂMINTE OUTLET, ACCESORII, 
ÎNCĂLȚĂMINTE, COSMETICE, GABLONȚURI, etc

• TOATĂ MARFA ESTE  SELECTATĂ ȘI FRUMOS EXPUSĂ CA SĂ VĂ 
ALEGEȚI CELE MAI BUNE ȚINUTE PENTRU DUMNEAVOASTRĂ

• ARTICOLE CU STIL REPREZENTÂND BRANDURI CA: 
DESIGUAL, ZARA, BERSHKA, TOM TAILOR, HUGO BOSS,  
STRADIVARIUS, ETC.

Vă invităm să apreciați și pagina noatră de facebook “Exclusive outlet“
O PRIMĂVARĂ FRUMOASĂ! 

ÎN FIECARE ZI DE LUNI PRIMIM MARFĂ!

PROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR ORGANIZATE DE PRIMĂRIA 
SÂNNICOLAU MARE

CU OCAZIA ZILEI COPILULUI
SÂMBĂTĂ 4 IUNIE 2016 ora 1000 

La fel ca în fiecare an Primăria  Sânnicolau Mare invită toți copiii din oraș să 
sărbătorească împreună ZIUA COPILULUI. Anul acesta evenimentul va avea loc în data 
de 4 iunie, într-o zi de sâmbătă. În parcarea de la Hotel Timișoara vor fi organizate 
concursuri cu premii pentru copii până la 14 ani. Concursurile vor începe la ora 1000.

• Desene pe asfalt (se primește cretă de la organizatori)
• Concurs de aruncat cu mingea la coș
• Concurs de make-up (organizatorii  asigură pensulele și trusele de make-up)
• Concurs de role (se participă cu rolele personale iar costumul de protecție este 

obligatoriu) 
• Concurs de biciclete (îndemânare -  costumul de protecție este obligatoriu) 
• Concurs de sărituri cu coarda

După finalizarea concursurilor, pe toți copiii prezenți îi așteaptă o surpriză dulce: 
organizatorii vor oferi în mod gratuit înghețată și suc . Vă așteptăm! 
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ZIUA EUROPEI
UN SPECTACOL INCENDIAR PE O VREME PLOIOASĂ

Echipa de handbal seniori a CS Unirea 
reușește în premieră să câștige un trofeu 
în campionatul maghiar, și asta chiar de 
la prima participare. 

SPORT
 UNIREA  CAMPIOANĂ 
- ECHIPA DE HANDBAL 
SENIORI A CÂȘTIGAT 
CAMPIONATUL LIGII A 
IV-a CSONGRAD
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Având în vedere că examenele 
de evaluare națională se apropie, 
Liceul Tehnologic „Cristofor Nako”  
din Sânnicolau Mare prezintă oferta 
educațională pentru anul școlar viitor.

EDUCAȚIE
OFERTA EDUCAȚIONALĂ
PENTRU ANUL ȘCOLAR 
2016-2017
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CULTURĂ
FORMAȚIA DE DANSURI 
POPULARE MAGHIARE 
KÉKIBOLYA
participare cu succes 
la Festivalul “LADA CU 
ZESTRE“
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STAȚIILE DE TRATARE ȘI EPURARE A APEI
AU FOST INAUGURATE ÎN PREZENȚA DIRECTORULUI GENERAL AL AQUATIM
Al doilea proiect ca importanță și 

valoare din istoria orașului nostru este 
cel accesat de către SC Aquatim, prin 
care s-a extins rețeaua de canalizare la 
80% din străzile orașului, s-a schimbat 
o mare parte din rețeaua de apă și 
s-au construit o nouă stație de epurare 
și o nouă stație de tratare a apei. Cu 
siguranță, toți locuitorii orașului au 
cunoștință de lucrările care, timp de 
mai mulți ani de zile, s-au desfășurat pe 
străzi. A fost o perioadă lungă și un efort 
uriaș, dar care a ajuns, în sfârșit, la un 
punct final.

În data de 26 aprilie, a avut loc un 
moment festiv, prin care s-a marcat 
încheierea cu succes a acestui proiect 
de peste 20 de milioane de Euro. În sala 
mare a Castelului Nako, s-au strâns 
invitați de la instituțiile și asociațiile din 
oraș. La întâlnire au participat pe lângă 
reprezentanții primăriei, domnul director 
general al Aquatim, Ilie Vlaicu și domnul 
director al Aquatim Sânnicolau Mare, 
Adrian Strugari. Aceștia au prezentat 
în câteva cuvinte istoria asocierii dintre 

Consiliul local Sânnicolau Mare și SC 
Aquatim încă din septembrie 2008. 
S-a reușit acest lucru, pornind de la 
ideea că singura noastră șansă este 
această asociere și că fără o finanțare 
europeană, Sânnicolau Mare nu va reuși 
extinderea canalizării nici în 20 de ani. 
După realizarea asocierii, s-a trecut la 
etapa accesării fondurilor europene. 
Este foarte important de înțeles că doar 
Aquatimul și nimeni altcineva putea 
accesa fondurile, fiind operator unic la 
nivel județean și singurul acceaptat de 
Uniunea Europeană. 

Domnul Ilie Vlaicu și-a exprimat 
mulțumirea față de colaborarea cu 
Primăria orașului nostru, de modul cum 
s-a implementat proiectul și a explicat 
că s-au făcut și se vor face și lucrări 
din fonduri proprii ale Aquatimului, 
deoarece, tot profitul realizat de 
societate la Sânnicolau, este reinvestit, 
tot aici în oraș. De asemenea, s-au creat 
locuri de muncă, pentru că filiala locală 
are doar angajați din oraș. 

Proiectul recent încheiat, care a fost 

al doilea ca mărime din județ, va continua 
în perioada următoare cu un nou proiect 
pentru care s-a obținut deja finanțarea și 
care va asigura extinderea canalizării pe 
toate străzile din Sânnicolau.

După această prezentare, toți 
invitații au mers cu autocarul Primăriei, 
atât la stația de epurare, cât și la stația 

de tratare a apei, unde a fost tăiată, în 
mod simbolic, o pamblică și personalul 
angajat a prezentat vizitatorilor dotările 
ultramoderne. Aceste stații sunt realizate 
după cele mai înalte standarde și puține 
localități se pot mândri cu o asemenea 
realizare.                                              MCC

Au început lucrările pe strada Mihai  Viteazul

Curtea din zona blocurilor SMA

•Vând teren intravilan pentru 
construcții. 
Tel. 0729614249    

• Vând loc de casă în suprafața 
totală de 1380mp, strada Andreica, 
15000Euro, negociabil.
Tel.  0725409547 sau 0762250958

• De vanzare casă cu 6 camere, 2 
holuri, anexe, grădină, situată în 
Sânnicolau Mare, str. Sadoveanu, 
nr.16, suprafața totală 1380mp, 
ocupabilă imediat. Preț negociabil, 
30000Euro. 
Tel. 0725409547 sau 0762250958

• Vând casă cu etaj, în zona centrală, 
cu toate utilitățile, str. A. Mureșan, nr.8, 
preț negociabil.   
Tel. 0722620201

• Vând casă, strada Manole, nr.24. 
Tel. 0256372785, după ora 19

• De închiriat spațiu comercial situat 
ultracentral.
 Tel. 0744696207

• Vând teren extravilan în Sânnicolau 
Mare, 14 ari, întabulat și aprobat de 
MAN în zona “Moș Achim”.  
Tel. 0256372051

•Vand loc de casa suprafata 937m 
patrati front stradal 7m in Sanicolau 
Mare.
Tel. 0729969719• Vând apartament cu două camere, 

bucătărie, baie, hol mare, balcon 
închis, termopane, parchet, gresie, 
faianță, fără centrală, str. Republicii, 
nr. 10, etaj II, preț 25000 Euro.    
Tel. 0733811313 sau 025637330

• Vând loc de veci, cimitirul Mărășești, 
acoperit cu mozaic, pentru 1 
persoană.
Tel. 0767057425 

•Vând casă nou renovată în interior, 
2 camere, bucătărie, baie, hol, loc de 
casă lângă casă, cu front stradal 20m 
liniari, garaj în curte. Strada Nufărului, 
nr.48, preț 45000Euro, negociabil, 
accept și în 2 rate.  
Tel.  0723031918

• Vând 2 case într-o curte, 5 camere, 
2 bucătării, 2 băi, grădină 2400mp, 
multe anexe, mobilată parțial, preț 
45000 Euro negociabil. Accept plata 
în două rate.  
Tel.  0723031918 

• Vând casă strada Ion Creangă, 
nr.12. 
Tel.  0727020830 

• Casa de vanzare la pret convenabil, 
3 dormitoare, 1 sufragerie mica, hol, 
2 spaisuri, 2 bucatarii, centrala pe 
gaz, o teracota, veranda, termopane, 
izolata, livada cu pomi, 3 anexe, garaj, 
teren 1665 mp. 
Tel. 0728977356

• Vând casă în Sânnicolau Mare, 
parter cu mansardă, 2 dormitoare, 2 
băi, dresing, living, bucătărie cu loc 
de luat masa, cămară, anexă curte cu 
pomi fructiferi, mobilată, centrală pe 
gaz, toate utilitățile, zonă liniștită, preț 
negociabil. 
Tel. 0721209992 sau 0724526634

  

Programul anual propriu pentru acordarea de finanțări nerambursabile din fonduri publice 
alocate pentru activități nonprofit de interes local pentru anul 2016 - PROIECTE APROBATE

DIMITRIVAS - STAȚIE ITP 
Sânnicolau Mare, Str. DRUM SARAVALE Nr.30

EXECUTĂ INSPECTII TEHNICE PERIODICE PENTRU:
• AUTOVEHICULE
• MOTOCICLETE, MOPEDE
• REMORCI
• TRACTOARE RUTIERE

Tel: 0753064029; 0766517404;  0256372628

• Vând apartaament în Sânnicolau 
Mare, 4 camere decomandate, pe 2 
părți, una spre parc, 2 băi, garaj la 
subsolul blocului, boxă, etj. I.    
Tel. 0723637641

• Vând apartament în Sânnicolau 
Mare, str. Panselelor, 2 camere 
decomandate, etj. III.
Tel. 0761134793  

• Vând casă în Sânnicolau mare, str. 
M. Eminescu nr.23. 
Tel. 0256371378  

• Candidatul independent Fluș Ștefan 
are ca mandatar financiar SC A&A 
Eco SRL reprezentată prin Buzdugan 
Adriana, cu codul AEP 24161336.

Au fost finalizate lucrările de 
reabilitare în zona blocului SMA. În cadrul 
acestei lucrări, executate din bugetul 
local, au fost amenajate mai multe locuri 
de parcare din pavaj rutier. Au fost de 
asemenea amenajate din pavaj, aleile 
pietonale care deservesc atât casele 
din curtea blocului cât și blocul SMA. 
Drumul de acces a fost asfaltat până în 

fața blocului.
În urma acestor lucrări, zona a primit 

un aspect modern, urmând bineînțeles 
amenajarea zonelor verzi și plantarea de 
copaci ornamentali. Locuitorii din zonă 
beneficiază acum de aceleași facilități 
ca și cetățenii ce locuiesc pe străzile 
recent reabilitate din oraș.

MCC   

S-au finalizat lucrările în 
zona blocurilor SMA

Curtea din zona blocurilor SMA Se lucrează pe strada Ștefan cel Mare

Se lucrează în mai multe 
zone din oraș

• Au început lucrările de reabilitare a curții blocului din str. Mihai Viteazu 
nr. 6.  Aici vor fi amenajate accese rutiere, alei pietonale și rigole de colectare 
a apelor fluviale. Tot în cadrul acestul proiect, cu lucrări executate din bugetul  
local, va începe reabilitarea curții blocului situal la intersecția străzilor Nestor 
Oprean și Mihai Viteazu.   

• Continuă lucrările de amenjarea a trotuarelor și podețelor pe strada 
Ștefan cel Mare.

• În această perioadă se lucrează la  așternerea stratului de piatră 
spartă pe strada Cluj. Aceasta este o primă etapă în amenajarea drumului  
urmând asfaltarea străzii.

• Au fost finalizate lucrările de înlocuire a căminelor necorespunzătoare 
și de ridicare la cotă a căminelor de canalizare pe str. Mărășești. 
Urmează să fie turnat stratul de uzură al asfaltului.

• Continuă într-un ritm alert lucrările de amenajare a stăvilarului pe 
canalul Aranca.

• Închiriez spațiu comercial și Bar 
Dușan. Str. Șaguna colț cu str. Horia.
 Tel. 0723774664

• Negoț Florin, candidat independent 
la Consiliu Local Sânnicolau Mare 
desemnează ca mandatar financiar 
pe doamna Neacșu Nicoleta Luminița 
având codul unic 24160603.

TITLU PROIECT SOLICITANT



execută cu personal calificat lucrări  de
• lucrări de DEZINSECTIE – DERATIZARE – DEZINFECTIE
• FORARE ORIZONTALĂ (subtraversări, conducte de apă și canalizare)
• FORARE VERTICALĂ (fântâni de apă cu diferite diametre) - până la 110m 
• INSTALAȚII SANITARE ȘI TERMICE
• MONTARE, REPARARE și PUNERE ÎN FUNCȚIE de centrale termice de 

apartament  cu putere de până la 2500kw și scară, aparate de aer 
condiționat  

• AMENAJARE GARDURI
Relații și programări la tel. 0256/371667 sau  0723 170 607 zilnic între orele 08-14
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În Sânnicolau Mare, luna mai este una 
dintre cele mai așteptate luni ale anului 
prin numeroasele activități propuse pe 
agenda culturală. Deja sânmiclăușenii 
sunt obișnuiți ca, pe la mijlocul “lunii 
florilor” să participe la sărbătorirea Zilei 
Europei, moment festiv, serbat, nu numai 
în cadrul urbei de pe malul Arancăi, ci pe 
tot continentul european.

Evenimentul, propus anul acesta 
pentru 14 mai, a fost anunțat printr-
un număr al Monitorului. Astfel, toți 
locuitorii orașului au fost invitați pentru 
a se alătura interpreților cunoscuți în 
țară și în străinătate, Sandra N, Amna și 
Nadir. Fără nicio îndoială, capul de afiș 
l-a reprezentat de această dată celebra 
Andra, care s-a impus în domeniul 
artistic prin talent și seriozitate.

Deși vremea s-a dovedit a fi 
neprietenoasă, numărul de spectatori 
a fost unul, de-a dreptul, impresionant. 
Veniți, parcă să sfideze ploaia torențială, 
cu umbrele și fără, cei prezenți au creat 
un cadrul și o atmosferă incendiară. 
Teatrul de vară, în debutul programului, 
la ora 20, de sus, părea o cupolă formată 
din umbrele colorate.

Cele două prezentatoare, Fluș 
Andreea și Iovan-Steuerer Timeea, 
extrem de elegante, au fost pentru toată 
lumea o apariție neașteptată. Frumoase, 
încântătoare, cele două au prezentat, la 
început semnificația Zilei Europei, după 
care, au expus, în câteva cuvinte, detalii 
legate de interpreți. 

 După sfârșitul primului număr, ploaia 
a hotărât să părăsească Sânnicolau 
pentru a-i lăsa pe iubitorii de muzică 
bună să se bucure de clipe de neuitat. 
Sandra N și-a propus, încă de la prima 
melodie să alunge ploaia și, se pare că 
a și reușit. Au urmat Amna și Nadir, cu 
apariții de scenă bine puse la punct, 
cu un program apreciat de cei prezenți 
care, până la ieșirea Andrei pe scena 
Teatrului de vară, au participat activ la 
spectacol, dansând și fredonând melodii 
cunoscute.

Venirea soției binecunoscutului 
prezentator Cătălin Măruță în Sânnicolau 
Mare a reprezentat pentru toată lumea 
o surpriză deosebit de plăcută. Vestea 
că Andra va concerta de Zilele Europei 
a luat amploare și s-a răspândit  și 
în localitățile învecinate. Astfel, s-au 

putut bucura de vocea impresionantă a 
artistei, nu numai sânmiclăușeni, ci și 
tineri din Nerău, Valcani, Tomnatic sau 
Dudeștii Vechi.

Andra a dovedit, ca de obicei, că 
își respectă publicul printr-o apariție 
scenică extrem de apreciată, nu 
numai datorită talentului, ci și a ținutei 
vestimentare, a dansului și mai ales a 
dialogului pe care îl are mereu cu cei 
care vin să o urmărească. 

După aproape patru ore de spectacol 

de calitate, evenimentul s-a încheiat cu 
succes în ropote de aplauze. Artiștii 
au făcut, după program numeroase 
fotografii cu spectatorii lor, astfel încât, 
după numai câteva ore de la eveniment, 
rețelele de socializare au fost împânzite 
de poze și impresii pozitive, semn că, și 
de această dată,programul pregătit cu 
atenție de  Zilele Europei a fost pe placul 
tuturor. 

 
 MR

ZIUA EUROPEI
Un spectacol incendiar pe o vreme ploioasă

FOTO: BOGDAN ISTODE

ANDRA

SANDRA N

AMNA

LICEUL TEHNOLOGIC  
„ CRISTOFOR NAKO”  SÂNNICOLAU MARE 

OFERTA EDUCAȚIONALĂ
PENTRU ANUL ȘCOLAR 2016-2017

Pentru informații legate de înscriere vă rugăm să vă adresați  secretariatului 
unității la telefonul cu numărul 0256-370547

METODOLOGIA DE ÎNSCRIERE PENTRU  
ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL  DE  3 ANI

Înscrierea în vederea admiterii în învățământul profesional cu durata de 3 ani 
a elevilor din clasa a VIII-a şi a absolvenților clasei a VIII-a din seriile anterioare se 
realizează pe baza fişei de înscriere în învățământul profesional cu durata de 3 ani. 
Pe perioada şcolarizării elevii beneficiază de susținere financiară, în conformitate cu 
prevederile legale, prin Programul național de protecție socială “Bursa profesională”, 
aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.062/2012 privind modalitatea de 
subvenționare de către stat a costurilor pentru elevii care frecventează învățământul 
profesional.

Pregătirea practică a elevilor se va desfăşura la agentul economic cu care şcoala 
a încheiat contract de parteneriat, care distinct de sprijinul financiar acordat conform 
HG  nr.1062/2012, poate oferielevilor din învățământul profesional cu durata de 3 
ani susținere financiară,stimulente şi alte forme de sprijin, în condițiile legii şi în 
conformitate cu prevederile contractului de practică.”
• Absolvenții învățământului profesional cu durata de 3 ani care promovează 

examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare 
profesională şi suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.

• Absolvenții învățământului profesional care promovează examenul de certificare 
a calificării profesionale pot continua studiile în clasa a XI-a a învățământului 
liceal, în condițiile legii şi ale reglementărilor specifice stabilite de Ministerul 
Educației Naționale și Cercetării Științifice.”

Liceul  tehnologic -  clasa a  IX-a - învățământ liceal

Învățământ profesional de 3 ani -clasa a IX-a  la  zi

La început timidă, pentru ca apoi, 
să pară bine instalată. Oricum, sigur 
este cu noi! Pomii au înverzit, florile și-
au desfăcut demult buchetele, peste tot 
miroase a primăvara. Natura este în plină 
desfășurare, la fel și sufletele noastre. 
Să nu uităm, însă, să prețuim sănătatea 
care e mai bună decât toate. Uneori, 
este bine să ne reamintim ceea ce cu 
siguranță deja știm. Așa că, am cules 
câteva sfaturi din partea unor experți, 
aparent simple, pe care am putea să 
le luăm în seamă și, de ce nu, să le și 
transmitem celor dragi nouă.

Nu uita de micul dejun! O masă 
deosebit de importantă pentru a-ți 
asigura energia necesară pentru prima 
parte a zilei: fructe, semințe, un ceai 
de plante, iaurt proaspăt, ouă moi, 
pește, salate. Micul dejun poate fi și mai 
consistent, în funcție de necesitățile 
fiecăruia. Nu mergeți la treabă cu 
stomacul gol, căci veți fi nervoși și nu 
veți ști din ce cauză.

Se evită pe cât posibil conservele 
și produsele conservate, pentru că 
acestea nu au vitamine. Natura de stă 
la dispoziție cu bogățiile ei și e păcat 
să nu le folosim:ceapa verde, ridichiile, 
salata, roșiile, castraveții, varza crudă, 
conopida, guliile și, bineînțeles, 
spanacul, urziciile, loboda și ștevia, 
importante surse de fier.

Fiți vegetarieni o dată pe 
săptămână!

Pentru cei care nu au ținut postul 
sfintelor sărbători pascale, este 
binevenit pentru sănătate. Alimentele 
din plante previn bolile cardio-vasculare, 
obezitatea, cancerul, diabetul zaharat.

Amintește-ți că mâncarea nu 
înseamnă numai calorii și energie! 
Aceasta este informașie și calitatea 
de informație pe care o introduci în 
corpul tău este cel mai simplu și cel mai 
determinant factor pentru sănătatea ta.

Alegeți să consumați alimente 
întregi, vii, reale, proaspete, verietăți 

de legume, fructe, nuci, semințe, 
leguminoase pline de culori, carne slabă 
de pui, animale hrănite cu iarbă, pește și 
mai puțină făină și zahăr.

„Fiecare îmbucătură comunică 
mesaje direct către fiecare celulă din 
corpul tău, prin tot felul de semnale care 
preschimbă hormonii, sistemul imunitar, 
chimia creierului și, în final, determină 
care gene sunt activate sau dezactivate. 
Mâncarea este cel mai puternic 
medicament și ce pui în vârful furculiței 
este la fel de important decât orice ai 
găsi într-o farmacie.”(Mark Hyman – 
Simte-te bine acum!)

Primează somnul! Fă din odihnă o 
necesitate!Somnul ne afectează fiecare 
sistem de organe și fiecare stare de 
boală. De preferință este să te scoli și să 
te culci cam la aceleași ore în fiecare zi, 
chiar și la sfârșit de săptămână. Acest 
lucru va menține ceasul tău biologic 
într-o bună și lină funcționare și îi va 
spune mereu creierului tău când este 
ora de culcare și de trezire.

Hidratează-te corespunzător! Noi 
suntem peste 70% apă, celulele au 
nevoie de apă și apa nu poate fi înlocuită 
cu alte lichide. 

Fii activ în fiecare zi! Exercițiile fizice 
trebuie să intre în rutina noastră zilnică, 
chiar dacă asta înseamnă o plimbare 
în mod regulat, de 30 de minute. Orice 
mișcare ce îți crește nivelul de activitate 
este binevenită. 

Bucurați-vă de soare și de vremea 
frumoasă, de ciripitul păsărelelor, 
de zumzetul albinelor, de mireasma 
florilor, de toată natura minunată care ne 
înconjoară. Sunt atâtea lucruri frumoase, 
trebuie doar să le vedem!

Vă doresc multă sănătate și 
gânduri bune! 

BABACEA CAMELIA
asistent medical, instructor la Școala 
posliceală Henri Coandă, Sânnicolau 

Mare

SÂNNICOLAU MARE - ORAȘ SĂNĂTOS

Sfaturi de sezon

PRIMĂRIA ORAȘULUI SÂNNICOLAU MARE - STAREA CIVILĂ

NAȘTERI 
MAI 2016
• STOICA DAVID-ALEXANDRU
• VINCU FABIAN
• PETROV MARIUS-DANIEL
• LUPU EMANUEL-DANIEL
• COMLOŞAN RAUL-ANDREI
• COLOMPAR MIHAI-FELIX
• ZEMA KARLA-ELENA
• IAVORSCHI BIANCA-LOREDANA
• MAROZSAN MĂDĂLINA-IOANA-MAARIA
• COLOMPAR SEBASTIAN-GEORGE
• GIURCA CONSTANTIN-CĂTĂLIN

• BRUMĂ ELENA-NATALIA
• LĂCĂTUŞ ALIN-IOSIF
• MANOLIU LUCA-DANIEL
• ROŞU EDUARD-MATEO
• LIPITOR BENIAMIN
• ANDREI ELENA
• ŢABĂRĂ ALEXANDRU-NICOLAE

CĂSĂTORII 
MAI 2016
• CERBU ADRIAN-CĂTĂLIN ♥ CIOCOTEALĂ 

NICOLETA
• TOTH IOSIF-MIREL ♥ CIUCHI ANDREEA-

LOREDANA
• TORSIN OLIVIAN ♥ PAL ANDREEA-ERIKA
• BOJAN OVIDIU-IONUŢ ♥ BUDUR ADELA-

MATILDA

DECESE
MAI 2016
• MIRCIOV SEBASTIAN-67 ANI
• TRIPON GHEORGHE-80 ANI
• ALECU FLOREA-74 ANI
• TODOROV ANGELICA-72 ANI
• BUJOR MARIA-86 ANI

S.C. GOSAN S.R.L. -str. Negru Vodă, nr.7
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Înainte de vacanța  de Paști, toți elevii 
s-au bucurat de o “Săptămână altfel”, 
în care, activitățile propuse de către 
cadrele didactice au avut ca obiectiv 
îndreptarea atenției copiilor înspre un alt 
tip de școală. Programul pentru această 
săptămână este stabilit din timp, astfel 
încât, toți elevii să aibă timp să opteze 
pentru o activitate sau alta.

În cadrul Liceului Teoretic Ioan 
Jebelean, elevilor li s-a propus 
participarea la jocuri și concursuri 
interactive, excursii în oraș sau în alte 
localități, vizitarea unor obiective locale, 
vizionări de filme sau activități sportive. 
Astfel, unii au participat la concursul 
local deja cunoscut, “Elevii au talent”, 
unde și-au susținut colegii prin aplauze. 

Alți elevi, îndrumați de cadre didactice 
ale liceului s-au organizat în echipe și 
au creat diverse ornamente pascale. 
Cele mai atractive activități, însă, au 
fost, cu siguranță, cele sportive. Ca o 
noutate a acestui an, se poate aminti 
concursul de pescuit organizat de către 
domnul profesor Petica Teodor. Domnia 
sa a reușit cu succes să ducă la bun 
sfârșit această competiție, împreună cu 
18 elevi din clasele a IX a, a X a, a XI 
a și a XIIa. Concursul a fost organizat 
cu ajutorul asociației pescarilor din 
Sânnicolau Mare, “Aranca” și cu sprijinul 
Primăriei, la balta Buciuman.

“Atmosfera concursului a fost una 
plăcută, relaxantă, în ciuda timpului 
nefavorabil. Un plus l-a reprezentat 

faptul că sponzorii au oferit copiilor 
dulciuri și sucuri”.- ne-a declarat 
domnul prof. Petica Teodor

Toți participanții au primit câte o 
diplomă de participare și, ca la orice 
competiție, cei mai buni au câștigat 
diverse ustensile de pescuit. Îi felicităm 
pe următorii elevi:

• Premiul I Barta Alex cu 7,3kg 
pește capturat

• Premiul II Popescu Alexandru 
cu 2,5 kg pește capturat

• Premiul III Constantinescu 
Fabian cu 2,2 kg. pește 
capturat

O altă activitate de succes a Liceului 
Teoretic Ioan Jebelean a fost concursul 
de șah organizat, an de an, de domnii 

profesori Boboiciov Matei și Filipescu 
Marius. Din cei 8 elevi înscriși la jocul 
minții, cei trei care s-au remarcat sunt: 
Duduială Claudiu, Garlițchi Gabriel 
și Kalapiș Eduard din clasa a X a A.

Nu se pot trece cu vederea nici 
plimbările prin oraș, vizita la stația 
Meteo sau excursia la Dunăre. 

Unii profesori au fost solicitați să 
participe în această săptămână la 
diversele acțiuni susținute în cadrul 
olimpiadelor desfășurate în Timișoara 
sau în alte localități ale țării. 

M.R.

Ca și anii trecuți, perioada 18.04.-
22.04.2016, denumită ”Săptămâna 
altfel” în cadrul instituției noastre a 
debutat cu un rezultat foarte bun, premiul 
III, la Concursul intrejudețean ”Pentru 
un eco-viitor comun”, desfășurat în 
cadrul Liceului Teoretic din Sânnicolau 
Mare, coordonat de profesor Mariana 
Borbely.  Cei patru ecologiști, care  
au evoluat foarte bine la concurs sunt 
toți elevi în clasa a IX-a ai Liceului 
Tehnologic,,Cristofor Nako,, din orașul 
nostru: Rebeca Colompar, Lavinia 
Barbăroșie, Alexandru Wilhelm, 
Emanuel Monu. 

În paralel cu această activitate 
s-au desfășurat două parteneriate 
educaționale interjudețene : unul la 
RâmnicuVâlcea, iar celălalt la  Băile 
Herculane și Orșova.  Pentru realizarea 
acestora, două echipaje ale liceului  s-au 

deplasat în localitățile menționate unde 
au realizat un schimb de experiență cu 
colegii de la școlile partenere de proiect.

Astfel la Liceul Teroretic ”Hercules” 
din Băile Herculane, elevii din 
Sânnicolau Mare au prezentat o 
miniscenetă , intitulată ”Eco-Atitudini”, 
care a fost apreciată de către cadrul 
didactic partener de proiect, profesor 
Corina Trifina Jugăraru și discipolii 
acesteia.

La rândul lor gazdele au prezentat 
un film cu activitați ecologice marcante 
desfășurate în anul școlar prezent în 
cadrul ariei protejate, Parcul Național 
Domogled-Valea Cernei.

Din partea Asociației Ecologice 
”Sângele Voinicului” au fost distribuite 
foi informative cu Parcul Natural ”Lunca 
Mureșului”,  Parcul Național ”Domogled-
Valea Cernei”, Rezervația Biosferei” 

Porțile de Fier”.
Echipajul din Sânnicolau Mare s-a 

deplasat apoi la Orșova unde a vizitat 
mai multe obiective culturale și a făcut o 
deplasare pe Dunăre, inclusiv la Clisura 
Dunării.

La concursul interdisciplinar regional 
“Eco.Silva” desfășurat în parteneriat 
cu Colegiul de Silvicultură și Protecția 
Mediului din Râmnicu Vâlcea au 
participat din partea liceului nostru elevii 
Mirela Voina, Damaris Hradszki, 
Elena Draghici, Marco Vasilcin, 
Cristian Bucătari, care au fost 
coordonați de prof.Ștefan Leca,prof.
Ana Silvia Demian, prof.Maria Schutz 
și prof.Marian Cernescu.

Ziua de 20 aprilie, a fost ” Ziua 
Porților Deschise”, când Liceul 
Tehnologic ”Cristofor Nako” în frunte cu 
conducerea acestuia a primit în vizită 
șapte școli gimnaziale din proximitatea 
urbei: Școala Gimnazială ,,Nestor 
Oprean,, Nr. 2 Sânnicolau Mare, Școala 
Gimnazială ,,Theodor Bucurescu,, Nr. 
1 Sânnicolau Mare, Școala Gimnazială  
Cenad, Școala Gimnazială  Beba 
Veche, Școala Gimnazială  Saravale, 
Școala Gimnazială  Sânpetru Mare, 
Școala Gimnazială  Teremia Mare . S-a 
realizat o prezentare video însoțită de 
explicațiile necesare făcute de doamna 
director Oana Cristina Cioban, 
care s-a implicat cu multă dăruire și 
profesionalism în această activitate 
alături de toate cadrele didactice din 
liceu. Viitorii ”boboci” au primit cu mult 
entuziasm și interes informațiile despre 

activitațile didactice și extrașcolare din 

liceu, precum și despre oportunitatea 
de anagajare pe piața muncii după 
absolvirea liceului/școlii profesionale.

Trebuie menționate și activitățile 
sportive la care au participat elevii noștri 
în această săptămână: șah, fotbal, 
pescuit.

Activitățile desfășurate în această 
perioadă s-au făcut, în mare parte, ca 
urmare a sugestiilor făcute de elevi și vin 
să completeze activitățile curriculare, 
fiind importante în formarea unei 
personalități complexe la elevii noștrii.

Consilier educativ,
Profesor MARIANA BORBELY

Săptămâna  “Sã ştii mai multe, sã fii mai bun" în școlile din Sânnicolau Mare

LICEUL TEORETIC “IOAN JEBELEAN”

LICEUL TEHNOLOGIC “CRISTOFOR NAKO“

TRUPA CERINO ȘI ÎN ACEST AN LA SÂNNICOLAU MARE - SPRE BUCURIA CELOR MICI 
Cu siguranță că, sărbătoarea 

pascală aduce bucurie mare  celor mai 
mici dintre noi care așteaptă cu sufletul 
la gură venirea Iepurașului. Acesta nu 
îi uită pe copiii din Sânnicolau Mare 
care, an de an, sunt invitați, în a doua 
zi de Paști să împărtășească momente 
de neuitat alături de trupa Cerino. 
Evenimentul dedicat în exclusivitate 
copiilor a avut loc în fața Primăriei, unde, 
animatorii au propus celor prezenți să se 
implice activ în activitățile lor vesele. Cei 
care s-au ocupat de buna dispoziție au 
fost și personajele din basme și povești, 

cunoscute din desenele animate. Deși 
vremea nu a fost prea prietenoasă, 
copiii, însoțiți de părinți și bunici au ținut 
să marcheze acest eveniment frumos, 
în număr destul de mare. Astfel, s-a 
dansat, s-a cântat și s-au legat prietenii, 
ca de fiecare dată. Obiectivul a fost și 
de această dată unul îndeplinit, căci 
bucuria s-a putut citi pe chipurilor celor 
mici. La sfârșit, copiii au primit câte un 
pahar de suc și ouă de ciocolată. 

MR

Ca în fiecare an, sărbătorile pascale 
aduc bucurie spirituală sânmiclăușenilor 
prin participare la sfintele slujbe specifice, 
dar și bucurii oferite de activitățile deja 
binecunoscute și devenite o tradiție. Pe 
lângă cele două căsuțe amplasate în 
fața primăriei, care au dat copiilor ocazia 
să mângâie mieii blânzi și iepurașii, 
au mai fost amplasate cuști cu găini, 
porumbei și cocoși de rasă. Pentru noul 
aspect al acestor cuști, frumos aranjate, 
cu flori colorate, trebuie să mulțumim 
asociației crescătorilor de animale cu 
blană, păsări și iepuri din Sânnicolau 
Mare. Cu siguranță, acest loc a fost unul 

dintre cele mai îndrăgite locuri din oraș 
de către cei mici care au venit, zilnic, cu 
zâmbetul pe buze și cu morcovii în plasă 
pentru a hrăni animalele expuse. 

La fel ca în fiecare an, Primăria 
orașului Sânnicolau Mare a fost sprijinită 
în organizarea evenimentelor cu ocazia 
sărbătorilor pascale de către Asociația 
crescătorilor de păsări și iepuri, Nako. 
Așa cum suntem obișnuiți, membrii 
asociației au fost aceia care au adus 
gainile, iepurii și porumbeii expuși în fața 
primăriei.

Prima zi de Paști este asociată, de 
ani de zile, cu campionatul de ciocnit ouă 

roșii, concurs care a devenit o tradiție în 
orașul nostru. Despre regulile jocului ați 
putut citi în Monitorul din luna aprilie. La 
poarta Primăriei au bătut și de această 
dată numeroși concurenți, dornici de 
a câștiga, dacă nu premii, măcar ceva 
experiență. Au fost, astfel, pe liste, zeci 
de adulți și copii. Competiția a fost, ca 
de obicei, una acerbă. Cei mai buni 
sau, poate, cei mai norocoși, însă, s-au 
bucurat de succesul final, câștigând 
premii frumoase, cocoși de rasă, iepuri 
sau miei.  

 MR

LISTA CÂȘTIGĂTORILOR 
LA CAMPIONATUL DE 

CIOCNIT OUĂ - EDIȚIA 2016
CATEGORIA I ( 3-13 ani )
Locul I- REGEP CARLA  
Locul II- VINTURIS DAVID 
Locul III- ANTOCHI FABIAN  
Locul IV- PAȘTIU MONICA  
Cel mai tânăr concurent - UIVARI 

SILVIA 

CATEGORIA II (14 - 100 ani)
Locul I- GOGEA BOGDAN  
Locul II- CĂMĂRAȘ SORIN  
Locul III- PAUL ALEXANDRU  
Locul IV- BIRIȘ ALINA  
Cel mai vâstnic concurent - 

CÂMPAN MARIA 

SĂRBĂTOAREA PAȘTELUI LA 
SÂNNICOLAU MARE

TRADIȚIONALUL CAMPIONAT DE CIOCNIT OUĂ 
EDIȚIA 2016
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La ṣcoală, dar fără ghiozdan!

Programul numit ,,Şcoala altfel: 
Să ṣtii mai multe, să fii mai bun!” 
este dedicat activităților educative 
extracurriculare ṣi extraṣcolare. Scopul 
acestui program este implicarea tuturor 
elevilor, dar ṣi a cadrelor didactice în 
activități care să răspundă intereselor 
ṣi preocupărilor diverse ale copiilor, să 
pună în valoare capacitățile ṣi talentele 
acestora în diferite domenii, să stimuleze 
participarea lor la acțiuni variate.

Şcoala Gimnazială Nr. 1 ,,Theodor 
Bucurescu” a încercat să le ofere elevilor 
experiențe interesante de învățare 
neconvențională. Astfel, în perioada 
18-22 aprilie, la ṣcoala noastră s-au 
desfăṣurat activități diverse: culturale, 
sportive, de educație ecologică, de 
educație plastică.  
Săptămâna a debutat cu tradiționalul 
concurs ,,Elevii au talent” la care au 
participat elevi talentați ṣi dornici de 

afirmare de la cele două ṣcoli gimnaziale 
din oraṣ. Elev al ṣcolii noastre, Cosmin 
Stoica, s-a remarcat ṣi a obținut locul 
I. 

Ziua următoare a fost dedicată 
activităților de educație ecologică ṣi 
plastică, elevii realizând diferite proiecte 
prin care au atras atenția asupra unor 
probleme grave ale umanității, precum 
poluarea. Pictarea unor ouă pascale, 
de dimensiuni mari, puse la dispoziția 
elevilor de către Primăria oraşului 
nostru, a reprezentat un alt moment 
de exprimare a creativității, rezultatele 
muncii elevilor fiind expuse chiar în 
fața clădirii instituției. Activitatea a fost 
coordonată de domnul profesor Abruda 
Traian.

De asemenea, elevii clasei a VI-a A 
s-au lăsat inspirați de binecunoscutele 
emisiuni ,,MasterChef” ṣi ,,Te pui cu 
blondele?”, îmbinând talentele culinare, 
respectiv cunoṣtințele de cultură 
generală, cu umorul ṣi buna dispoziție. 

Nu au lipsit nici activitățile sportive cum 
ar fi crosul sau tenisul de masă, acestea 
finalizându-se cu premii ṣi diplome 
pentru elevii câṣtigători.

Clasele a VIII-a A, B, C, însoțite de 
doamnele diriginte au vizitat Liceul 
Tehnologic ,,Cristofor Nako” din 
localitate. Elevii noṣtri au fost interesați 
de informațiile primite ṣi impresionați 
de aspectul ṣcolii ṣi de primirea 
călduroasă de care au avut parte. Mai 
mult, aceleaṣi clase au vizitat ṣi fabrica 
,,Delphi Packard”. Aceste activități au 
avut drept scop o mai bună orientare 
a elevilor în alegerea viitoarei ṣcoli ṣi a 
unei posibile meserii.   
Asociația ,,Zoppas per Bambini”, căreia 
îi mulțumim în mod deosebit, i-a invitat 
pe elevii noṣtri la dans. Tineri instructori 
le-au aratat copiilor paṣi de cha-cha 
stârnind entuziasm ṣi multe zâmbete. 

Toate activitățile desfăṣurate în 
cadrul acestei săptămâni au îmbinat 
utilul cu plăcutul întrucât au fost nu doar 
instructive, ci ṣi interesante, amuzante ṣi 
originale. Atât elevii, cât ṣi profesorii au 

creat o atmosferă relaxantă, neformală, 
propice derulării unui program ,,altfel” 
decât cel obiṣnuit.

prof. HANEȘ GIANINA

Săptămâna  “Sã ştii mai multe, sã fii mai bun" în școlile din Sânnicolau Mare

Între 18 si 22 aprilie a.c., în 
cadrul săptămânii ”Școala altfel- Să 
știi mai multe, să fii mai bun”, elevii 
Școlii Gimnaziale nr.2 din localitatea 
noastră, au desfășurat diverse activităti 
extrașcolare si extracurriculare, sub 
îndrumarea cadrelor didactice si cu 
sprijinul unor instituții și asociații din 
localitate.

Printre activitătile la care copiii 
au participat cu mult entuziasm pot 

fi amintite: vizite la Muzeul Satului 
Bănățean, stația meteo locală, stația 
de pompieri, herghelia din localitate, 
lăcașuri de cult, concursuri sportive, 
de cultură generală și artistice, 
activități ecologice și de formare a 
unor deprinderi teoretice și practice în 
acordare a primului ajutor, modelarea 
unor fenomene naturale, ateliere de 
creatie plastică și de manufactură.

Pentru reușita acestor acțiuni, 

conducerea școlii, mulțumeste primăriei 
orașului nostru, cadrelor medicale de la 
spitalul orășenesc, Asociației” Zoppas 
per Bambini”, cadrelor didactice ale 
școlii și tuturor persoanelor implicate 
în sprijinirea și buna desfășurare a 
activităților.

prof. CĂLIN SBÎRCIOG

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 “THEODOR BUCURESCU”

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 “NESTOR OPREAN”

În Sânnicolau Mare, minoritățile 
sunt libere și încurajate să își exprime 
identitatea culturală. O dovadă în acest 
sens, sunt ansamblurile de copii și 
tineri care învață dansurile și tradițiile 
minorităților, ca apoi să le poată prezenta 
pe scena diferitelor evenimente. Un astfel 
de ansamblu este KEKIBOLYA, formație 
de dansuri populare formată din copii cu 
vârste cuprinse între 7 și 12 ani. Existența 
acestei formații este rezultatul faptului 
că, în Sânnicolau Mare, comunitatea 
maghiară este una numeroasă și activă. 
La ansamblu activează 30 de copii care, 
săptămânal, repetă cu un instructor adus 
de la Szeged. În scurt timp, au primit și 
invitații la diverse evenimente. Astfel, au 
prezentat dansurile populare maghiare 
la ruga din Teremia sau la ediția a XXI a 
a Zilelor maghiarilor din Banat. 

În urma evoluției rapide în 
performanță, instructorii au înscris cu 
încredere formația la festivalul județean 

Lada cu zestre, unde a și ocupat locul I 
la secțiunea “Grupuri de dansatori-etnii, 
copii.”

Acest succes a fost obținut, 
prezentând un dans din zona Șomoghi, 
în coregrafia lui Adoriani Sabo Nora 
și Samfira Mate. Instructori la acest 
eveniment au fost Lepuș Eniko și Bartok 
Bela. 

Formația se pregătește pentru luna 
iunie pentru a participa timp de patru 
zile la o tabără de dansuri populare 
maghiare. Aici, copiii vor aprofunda 
tehnicile dansurilor populare, dar vor 
avea parte și de multă distracție. 

Activitatea acestui ansamblu este 
posibilă prin atragerea de fonduri 
nerambursabile, atât la nivel local, cât și 
de peste hotare. Un sprijin major îl aduc 
Consiliul local Sânnicolau Mare și, nu în 
ultimul rând, părinții și colaboratorii. 
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Formația de dansuri populare maghiare Kékibolya
participare cu succes la Festivalul “LADA CU ZESTRE“

Echipa a doua care evoluează în campionatul județean - 
antrenor STANACHE MARIUS

•   UNIREA SÂNNICOLAU - SACALAZ  3-1
•   RIPENSIA 2 - UNIREA SÂNNICOLAU - 4-1
•   UNIREA SÂNNICOLAU - PARTA 1-1
•   UNIREA SÂNNICOLAU - BANLOC -02
•   FOENI - UNIREA SÂNNICOLAU - 4-1

JUNIORI C - 2001-2002 - antrenor BALOG ȘTEFAN
•  UNIREA SÂNNICOLAU - JIMBOLIA 3-0
•  ACS POLI TIMISOARA -UNIREA SÂNNICOLAU - 1-3
•  UNIREA  SÂNNICOLAU - PORTO BEGA 1-4
•  JUVENTUS  TIMISOARA - UNIREA SÂNNICOLAU  2-0

JUNIORI D 2003 -2004  - antrenor BALOG ȘTEFAN
• UNIREA SÂNNICOLAU - JIMBOLIA 2-0

• ACS POLI TIMISOARA - UNIREA SÂNNICOLAU 6-0
• UNIREA SÂNNICOLAU  - DUMBRAVITA  0-1
• ASU POLI - UNIREA SÂNNICOLAU 7-0

JUNIORI E 2005 - antrenor VIAȘU DANIEL
• UNIREA SÂNNICOLAU - JIMBOLIA 3-0
• UNIREA SÂNNICOLAU - LUGOJ 4-0
• CFR TIMISOARA - UNIREA SÂNNICOLAU 2-3
• UNIREA SÂNNICOLAU - LPS BANATUL TIMISOARA 0-2

JUNIORI 2006  - antrenor VIAȘU DANIEL
• UNIREA SÂNNICOLAU - ASU POLI TIMISOARA 2-2
• UNIREA SANNCOLAU - CFR TIMISOARA 2-3
• AS JUNIOR - UNIREA SÂNNICOLAU 0-2
• UNIREA SÂNNICOLAU - ATLETICO TIMISOARA 2-4

FOTBAL

REZULTATELE ECHIPELOR DE JUNIORI 
ALE CLUBUL SPORTIV UNIREA 

https://www.facebook.com/
UnireaSannicolauMare/
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Pentru al doilea an la rând, cu 
ocazia săptămânii dedicate activităților 
extrașcolare, Clubul sportiv Unirea 
și Primăria orașului au organizat un 

concurs de cros în centrul orașului 
pentru elevii de până la clasa a VIII a. 
Activitatea este menită să încurajeze 
mișcarea în aer liber și a fost coordonată 

de președintele clubului, Sitaru Flavius. 
Acesta a fost sprijinit în organizare de 
cadrele didactice de la cele două școli 
gimnaziale. Competiția a fost un real 

succes, dovedindu-se a fi pe placul 
elevilor. Cei care au reușit să ajungă 
primii la linia de final, au primit diplome, 
medalii și tricouri.                                MCC

În “Săptămâna altfel”, elevii Liceului 
Teoretic Ioan Jebelean au participat, nu 
doar la activități extrașcolare recreative, 
ci și la concursuri naționale, ale căror 
particularitate de bază a constituit-o 
seriozitatea. Astfel, elevul Hiticaș 
Vlad din clasa a XII a A, îndrumat 
cu răbdare și atenție maximă de 
către domnul profesor Boboiciov 
Matei a reprezentat Liceul Teoretic 

la Concursul Național de Fizică 
“Constantin Sălceanu”, desfășurat în 
data de 23 aprilie, 2016. Concursul a 
fost organizat de către Facultatea de 
Fizică din cadrul Universității de Vest, 
Timișoara. Vlad a reușit să se claseze 
primul, obținând,astfel, Premiul I, cu 
punctaj maxim, 100 de puncte din 100.

Îl felicităm și îi dorim rezultate 

deosebite și la examenul de bacalaureat 
care urmează! 

De asemenea, îl felicităm și pe 
domnul profesor Boboiciov Matei, care 
a îndrumat generații de elevi pe urmele 
fizicii, cu multă dăruire și implicare 
profesională!

MR

Turneul de tenis Open Sânnicolau 
Mare destinat jucătorilor amatori din 
oraș de orice vârstă, a ajuns la ediția a 
VI-a. Interesul constant al practicanților 
sportului alb din Sânnicolau Mare a făcut 
ca această competiție, organizată de 
Clubul sportiv Unirea și Primăria orașului 
să devină o tradiție. La fel ca în ceilalți 
ani, s-au înscris jucători și jucătoare de 
la frageda vârstă de 6-7 ani și până la 
jucători cu ani de experiență în spate. Anul 
acesta, data de desfășurare a turneului 
a fost asociată cu seria de evenimente 
organizate de Primărie cu ocazia zilei 
Europei. Datorită numeroaselor grupe 
de vârstă, competiția a început în data 
de 13 mai și a durat trei zile. De buna 
desfășurare a meciurilor s-au ocupat, ca 
de obicei, doamnele profesoare Balog 
Adina și Mocoi Gabriela. Deși cel mai 
important lucru la o astfel de competiție 
este să participi, întotdeauna se aleg și 
învingătorii. Și anul acesta, cei clasați 
pe podium au fost premiați cu articole 
sportive și diplome. În plus, aproximativ 
30 de jucători până în 11 ani au primit 
câte un tricou cu emblema turneului. 

Clubul sportiv Unirea și Primăria 
Sânnicolau Mare vor continua să 
încurajeze activitatea sportivă în oraș, 
la toate nivelele, inclusiv prin astfel de 
turnee destinate amatorilor.  
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OPEN Sânnicolau Mare - ediția a VI-a 

LISTA CÂȘTIGĂTORILOR LA  
EDIȚIA a VI-a A TURNEULUI 
“OPEN SÂNNICOLAU MARE”

Categoria 5-7 ani
Locul I - HAILEMAS RENATA
Locul II - BOTGROS FLAVIUS
Locul III - RAICICI NATASA 

Categoria 8-10 ani
Locul I -NACOV MADALINA
Locul II - ISTODE IULIA
Locul III - CIUBOTARIU ALEX

Categoria 11-14 ani
Locul I - ROGNEAN RUBEN
Locul II - BRISAN TEODORA 
Locul III - TATARLIOV ANCA

Categoria 15-40 ani
Locul I - PARASCA DANIEL
Locul II - NEDELCU VALERIU
Locul III - VIŞAN DANIEL

Categoria peste 40 ani
Locul I - DRANCEAN GHEORGHE
Locul II - MITAR MARIUS 
Locul III - BALOG STEFAN

PREMIUL I LA CONCURSUL NAȚIONAL DE 
FIZICĂ “CONSTANTIN SĂLCEANU”

CONCURS DE CROS PENTRU ELEVII CELOR DOUĂ ȘCOLI 
GIMNAZIALE DIN ORAȘ

Echipa de fotbal seniori a Clubului Unirea a avut în acest retur de campionat un 
parcurs foarte bun. Odată cu trecerea etapelor, elevii lui Căprărescu au jucat din 
ce în ce mai bine și rezultatele nu au întârziat să apară. În ultimele meciuri, s-au 
obținut următoarele rezultate :

• UNIREA  -  COCOȘUL ORȚIȘOARA  3-0
• PECIU NOU  -  UNIREA  3-6
Cu câteva etape înainte de finalul campionatului, Unirea se află pe un 

binemeritat loc IV, loc ce dovedește o reală omogenizare a echipei și ne dă 
speranțe pentru rezultate și mai bune în viitor. 

Lotul echipei: SITARU MARIUS, TIMIS ALEXANDRU, VLASCICI ALEX, 
FLORESCU VASILE, UZUN CALIN, GALU ADRIAN, BLAGA DORIN,GALEA 
DANIEL, CARPINISAN ANDREI, CLEJ ALIN, STOIANOV TOMA, NAGY ATTILA, 
CRISAN CATALIN, VASILCIN DANIEL, POPA GABRIEL, BATANEAT DRAGAN, 
OLTEANU ANGELO, TULCAN FLAVIUS, PANZARU BOGDAN, BOANGHES COSMIN, OANCIA OVIDIU, BIZAU VASALICA.

Iubitorii handbalului din orașul nostru 
au putut susține echipa de seniori a 
Clubului CS Unirea în ziua de duminică, 
22 mai în ultimul meci al sezonului 
2015-2016. În acest sezon, echipa a 
evoluat în liga a IV a a campionatului 
maghiar, regiunea Csongrad. După cum 
știți, decizia de a participa în această 
competiție a fost luată, având în vedere 
lipsa unei competiții la nivel regional în 
care echipa noastră să-și dovedească 
adevărata valoare. 

Chiar și înaintea acestui ultim joc, 
băieții noștri aveau asigurat titlul de 
campioni. Acest lucru a fost posibil 
datorită unui parcurs foarte bun în 
campionat, rezultatul unei abordări 
serioase a meciurilor și antrenamentelor, 
atât din partea jucătorilor, cât și din 
partea antrenorilor. Cu toate aceastea, 
peste 200 de sânmiclăușeni au ținut să 
asiste la acest ultim joc, în urma căruia 
s-au acordat medaliile de campioni. Cu 
titlul asigurat, Unirea a învins tineretul 
celor de la Pick Szeged cu scorul de 
30 la 24. Pentru Unirea au marcat: 
Parasca Daniel - 6 goluri, Morar Dan - 5 
reușite, Roosz Ralph, Balog Bogdan și 
Ungureanu Bogdan au înscris de patru 
ori, Becker Dominic și Cosoi Victor - 2 
goluri iar Vișan Bogdan, Bad Florin și 
Miclăuș Roland cu o reușită. 

La partidă, a asistat și președintele 
Asociației de handbal Csongrad, domnul 
Fekete Ioszef, care, la finalul jocului, a 
oferit sportivilor noștri medaliile și trofeul 
pentru câștigarea campionatului. 

Echipa care a realizat această 
performață este:

Jucători:
ȘERB ANDREI

BERBEC CRISTIAN
CIOBANU NARCIS
POPESCU MARIUS
PARASCA DANIEL
BECKER DOMINIC
COSOI VICTOR
VIȘAN BOGDAN
MORAR DAN
BALOG BOGDAN
BAD FLORIN
ROOSZ ȘUBA RALPH
UNGUREANU BOGDAN
MICLĂUȘ ROLAND IENCIU
NOVAK TEODOR
TALPOȘ SEBASTIAN
COSMA DENIS
OANCIA DAN
Președinte club: 
SITARU FLAVIUS 
Antrenor:
 ROOSZ ȘUBA IOSZEF
Organizator de competiții:

MUNTEAN TIBERIU
Asistentă medicală: 
PALFI MIHAELA.

Reușita echipei Unirea este o 
premieră națională, reușita de a câștiga 
un trofeu în campionatul maghiar, 
și asta chiar de la prima participare. 
Această performanță de care putem fi 
mândri vine ca o confirmare a faptului 
că, decizia de a participa în această 
ligă a fost una corect aleasă și benefică 
sportivilor, spectatorilor și întregului 
sport sânmiclăușean. S-a dovedit, astfel, 
că se poate face performanță fără a fi 
nevoie de deplasări extrem de lungi și, 
deci, cu costuri minime pentru bugetul 
clubului.

Felicitări tuturor celor ce au pus 
umărul la această performanță și mult 
succes în continuare! 
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UNIREA  CAMPIOANĂ
ECHIPA DE HANDBAL SENIORI A CÂȘTIGAT CAMPIONATUL 

LIGII A IV-a CSONGRAD

FINAL DE CAMPIONAT ÎN FORȚĂ PENTRU FOTBALIȘTII DE LA UNIREA


