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Leon Gourmet Bakery
Simigeria LUCAS vă așteapată începând cu 1 AUGUST într-o nouă
locație deosebit de agreabilă, pe str. Calea lui Traian nr. 2, bl. A

MODERNIZAREA STRĂZILOR
ȘTEFAN CEL MARE, NICOLAE BĂLCESCU ȘI ALEXANDRU VLAHUȚĂ

M nitorul
Consiliului Local S ânnicolau-Mare

Gustări: Sandwich-uri, Aripi crispy de pui, Piept de pui și
cartofi prăjiți
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ANUNȚ IMPORTANT

Toți cetățenii care împlinesc anul
acesta 50 de ani de căsătorie sau mai
mult (cu excepția celor care au fost
premiați în anii trecuți) sunt așteptați
să se înscrie la secretariatul domnului
primar pentru a fi premiați pe scena
teatrului de vară cu ocazia zilelor
orașului în luna septembrie.
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EVENIMENTE

Patiserie și Simigerie: Ștrudele, Melci cu ciocolată, Foietaje
sărate, Croissante, Covrigi simpli și cu diverse umpluturi,
Cornuri cu crenwursti, Cornuri cu șuncă și mozzarella
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FESTIVALUL VERII 2016

EXCURSIE PE CLISURA DUNĂRII

Prăjituri
Băuturi răcoritoare, Cafea, Cappuccino, Fresh, Limonadă
Preparate savuroase și o servire responsabilă!
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TAMBURIȚA
CÂMPIEI BĂNĂȚENE
FESTIVAL INTERNAȚIONAL DE
TAMBURAȘI EDIȚIA A IV -A

Sânnicolau Mare, Str. DRUM SARAVALE Nr.30
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AUTOVEHICULE
MOTOCICLETE, MOPEDE
REMORCI
TRACTOARE RUTIERE

Tel: 0753064029; 0766517404; 0256372628
pag. 5
pagina 6

Apel către cetățenii orașului Sânnicolau Mare pentru

MONITORUL
CONSILIULUI LOCAL

OCROTIREA ȘI ÎNGRIJIREA COPACILOR
PLANTAȚI ÎN ORAȘ

Coordonator: Primar Dănuţ Groza
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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.

ISSN 1843 - 6781

Tipar executat de tipografia

Verossim

Sânnicolau-Mare, str. 13 Decembrie nr. 29
Tel. 0744642463

Poate principala acțiune a Primăriei
pe linia dezvoltării spaților verzi din oraș
este plantarea a câtorva mii de copaci
pe străzile orașului. Pe străzile unde
lucrările de modernizare au fost finalizate
s-au plantat deja copacii ornametalii. Pe
străzile unde s-a început cu plantarea,
copacii au deja o mărime considerabilă
și străzile au ajuns la aspectul pe care
Primăria și cetățenii și l-au dorit. Această
campanie de plantare va continua în
mod susținut în fiecare an în două etape,
una primăvara și una toamna.
Sigur că, acești copaci trebuie nu
doar plantați, ci și întreținuți. Având în
vedere căldura foarte mare din perioada
verii, primăria a luat decizia de a uda
copacii plantați, până aceștia vor crește.
Rugăm, însă, toți cetățenii să ude pomii
din fața locuințelor lor, chiar dacă sunt

plantați de un an sau doi. Toți copacii
au nevoie de apă și riscă să se usuce
la temperaturi ridicate. Trebuie să ținem
seama și de faptul că, solul în care au
fost plantați este unul rezultat în urma
lucrărilor pe stradă și, deci, poate nu de
cea mai bună calitate.
Ne-am confruntat în trecut, din
păcate, și cu gesturi de o mare rușine
pentru noi ca oraș și cu dovezi de totală
lipsă de simț civic. S-au înregistrat și
cazuri de copaci rupți. Astfel de gesturi
sunt inexplicabile, având în vedere că
acești copaci sunt un bun al nostru, al
tuturora, plătiți din banii dumneavoastră,
ai cetățenilor și sunt o investiție în viitorul
nostru și al copiilor noștri.
Primăria face încă o dată un apel
către fiecare locuitor ce se consideră
sânmiclăușean să ocrotim copacii, să

oprim orice act de vandalism și, dacă
aveți informații despre cei care au recurs
la astfel de fapte să ne anunțați.

Primăria Sânnicolau Mare vă
mulțumește pentru înțelegere și sprijinul
dumneavoastră.
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S-au finalizat lucrările la stăvilarul de pe canalul ARANCA
Au fost finalizate lucrările la stăvilarul
de pe canalul Aranca. Această lucrare,
foarte importantă pentru zona centrală
a orașului, este o inițiativă veche a
Primăriei, dar care a putut fi finalizată
abia acum, datorită procedurilor
birocratice dificile de obținere a avizelor.
După finalizarea inițială a construcției,
s-a constatat că firma ce a executat
lucrarea nu a respectat întocmai
proiectul și a ridicat barajul cu 30 de cm.
Astfel, a trebuit să remedieze această
problemă și în scurt timp stăvilarul a fost
adus la dimensiunile stabilie în proiect.
Acum, că nivelul canalului Aranca
a ajuns la nivelul dorit, Primăria va

achiziționa o barcă cu ajutorul căreia
canalul va fi curățat pentru a primi
aspectul pe care cu toții ni-l dorim.
Odată cu intrarea în funcție a acestui
stăvilar, poate fi controlat nivelul apei
canalului în zona centrală a orașului și,
astfel, lucrările de întreținere vor fi mult
mai ușor de efectuat. De asemenea
va putea fi îmbunătățit considerabil
aspectul estetic al zonei prin care trece
canalul. De asemenea, canalul va
putea fi populat cu pești, iar activitatea
pescarilor să crească considerabil.
primar DĂNUȚ GROZA
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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
IUNIE 2016
• STANILA DAVID-SEBASTIAN
• MATEAS ALEXANDRU-RAUL
• ILCAU LEYLA-MARIA
• KARDOS ALESIA-RAHELA
• POP SOPHIA-MARIA
• PROCHIN DAMARIS-TIMEEA
• PARVAN DENIS-NICU
• LAZAR PATRICK-ORLANDO
• TIMOFTE VANESA-SINZIANA
• CIULIC ALESIA –ANDREEA
• ROHNEAN ANDRADA-PATRICIA

MODERNIZAREA STRĂZILOR

ȘTEFAN CEL MARE, NICOLAE BĂLCESCU ȘI ALEXANDRU VLAHUȚĂ

O zonă în care s-a lucrat intens în
ultima perioadă este cea a străzilor
Ștefan cel Mare și Nicolae Bălcescu.
Pe aceste străzi s-a reușit finalizarea
proiectelor ce au cuprins asfaltarea,
realizarea de accese, trotuare și
șanțuri. Cred, însă, că până acum,
sânmiclăușenii s-au obișnuit cu faptul
că ne dorim realizarea pe toate străzile

a acestui pachet complet de lucrări.
De menționat este faptul că, în cadrul
acestor lucrări finanțate din bugetul
local, s-au realizat și subtraversări pentru
canalele de apă pluvială. Mă bucur
foarte mult că am reușit să acoperim o
parte atât de mare din această zonă și
să le oferim cetățenilor străzi cu aspect
modern și civilizat.

•
•
•
•

BACRO RENATO-EMIL
JIVAN IOANA-CATALINA
LUPAN CRSITIAN-IONUT
COLOMPAR LEONARDO –SAMUEL

IULIE 2016
• BARBES DARIAN-DAVIDE
• COSTEA ANDREI-TEOFIL
• SARAFOLEANU DENIS-OVIDIU
• LACATUSU-CRETU LUCIAN-IULIAN
• CEGA SOFIA-MARIA
• VUICIN ADELINA-MARIA
• MATESAN DARIO-GABRIEL

CĂSĂTORII

MAI 2016
• CERBU ADRIAN-CĂTĂLIN ♥ CIOCOTEALĂ
NICOLETA
• TOTH IOSIF-MIREL ♥ CIUCHI ANDREEALOREDANA
• TORSIN OLIVIAN ♥ PAL ANDREEA-ERIKA
• BOJAN OVIDIU-IONUŢ ♥ BUDUR ADELAMATILDA
IUNIE 2016
• PRECUP EMANUEL-FLORIN ♥ PAFCA EMILIAMARIA
• MORARU STEFAN-GABRIEL ♥ CLICINSCHI
MIHAELA
IULIE 2016
• SERB ANDREI-FLORIN ♥ NADABAN ANTEEAADRIANA

SC OCTAVDELPHIA SR organizează cursuri de fomare
profesională:
îngrijitoare bătrâni la domiciliu, electrician în construcții,
mecanic auto, infirmieră, curs de limba germană,
intermediari locuri de muncă în Austria și Germania
Tel. 0721539006 sau 0256370115
str. Nistor Oprean nr. 16A, Sânnicolau Mare

S.C. GOSAN S.R.L. -str. Negru Vodă, nr.7

•
•
•
•
•
•

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

O situație mai specială se
înregistrează pe strada Alexandru
Vlahuță. Aici am reușit, de asemenea,
realizarea unui pachet întreg de
lucrări pe sectorul cuprins între strada
Bălcescu și Aurel Vlaicu. În restul străzii,
nu s-au putut continua lucrările datorită
unor probleme pe care constructorul le
are cu unul dintre cetățenii ce locuiesc

S-a finalizat asfaltarea
străzii Simion Bărnuțiu

A fost asfaltat și ultimul tronson
al străzii Simion Bărnuțiu. Este vorba
despre zona cuprinsă între strada Horia
și până la capătul străzii. Având în vedere
că restul străzii a fost asfaltat dintr-un
proiect anterior, am considerat că este
necesar să finalizăm și această stradă.
Primul tronson de stradă a fost asfaltat

de firma ce a executat lucrările la rețeaua
de canalizare, împreună cu primăria. Din
păcate această firmă nu a avut timpul
diponibil să finalizeze și ultimul tronson.
În această situație am hotărât ca primăria
să finalizeze asfaltarea străzii. Acum, ea
este asflatată de la un capăt la celălalt.
primar DĂNUȚ GROZA

în zonă. Acesta susține că, datorită
lucrărilor, imobilul său a avut de suferit
daune. Sperăm, însă, că situația va fi
rezolvată în cel mai scurt timp și lucrările
vor putea fi încheiate și în această zonă.
primar DĂNUȚ GROZA

• SC VANIDEN SRL angajeaza
personal necalificat. Pentru informatii
ne gasiti la sediul firmei de pe strada
Viilor nr. 2A (la termopane langa
Penny). Tel. 0724245001

• Vând teren intravilan în Sânnicolau
Mare, str. Ștefan cel Mare, nr.26,
FS 25mp, 1565mp, 15 Euro/mp
negociabil.
Tel. 0723239671

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

• Vând radio, lămpi, steaguri, monede,
coarne de cerb, ceasuri de masă, 50
de plăci muzică rock, 42 de casete de
muzică grecească, tablouri, covoare,
farfurii.
Tel. 0036303509607

• 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

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

•
•
•
•
•
•
•

SERBAN GHEORGHE –CRISTIAN ♥ ANTON
MARIANA
HRADSKI MARKUS-ADRIAN ♥ SARAFINESCU
ELENA-LUMINITA
CARPINISAN ANDREI ♥ OLTEANU EUGENIALAURA
PETROVICI PETRU-VALENTIN ♥ MARCU
ALINA
STANA LUCIAN ♥ BOJAN LUMINITAGAROFITA
TINIUC DANIEL ♥ PALTINEAN LIGIA-MARIA
BIZO SEBASTIAN-CRISTIAN ♥ BUZAMAT
CRISTINA-LAURA

DECESE

MAI 2016
• MIRCIOV SEBASTIAN-67 ANI
• TRIPON GHEORGHE-80 ANI
• ALECU FLOREA-74 ANI
• TODOROV ANGELICA-72 ANI
• BUJOR MARIA-86 ANI
IUNIE 2016
• SEBESAN ELENA-78 ANI
• COVACIU IOAN-76 ANI
• BACH ELISAVETA-78 ANI
• STURZA IOAN-70 ANI
• RACIOV IOAN-56 ANI
• DORAN ELENA-IRINA-79 ANI
• BAKAI IOLANA-78 ANI
• VINTAN CORIOLAN-83 ANI
• MNERIE CORNELIA-66 ANI

• Vând Dacia Logan 2008 benzina,
60.000 km, aer condiționat, cauciucuri
noi all-season, distribuție nouă,
computer de bord, stare perfectă.
Pret. 3200 euro negociabil.
Tel. 0766641852
• Vând apartament din Timișoara,
Aleea Martir Ioan V.Avram, bloc D3,
scara A, ap. 3, Piața Dacia, confort
II, 2 camere, parter, preț 50000 Euro,
negociabil.
Tel. 0726474098
• Vând sau schimb două case într-o
curte, 5 camere, 2 bucătării, 2 băi,
multe anexe, grădină 2400mp
cu un apartament cu 2 camere
decomandate la parter sau etj. I,
plus diferența. Prețul caselor este de
45000 Euro.
Tel. 0723031918
•Vând apartament cu 2 camere, 3
balcoane, etj. I, complet mobilat, str.
Republicii nr.40.
Tel. 0727026942

SC MELPLAST CONSTRUCT
SÂNNICOLAU-MARE, STR. ANDREI
SAGUNA NR 11, ANGAJEAZA
MONTATOR TAMPLARIE PVC CU
GEAM TERMOPAN, CU SAU FĂRĂ
EXPERIENȚĂ.
INFORMATII LA TEL.
0744590761

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

• Casă de vânzare str. Manole, nr.24.
Tel. 0256372785, după ora 19.

• De vanzare apartament cu 2
camera, etajul 2, zona centrala. Pret
25.000 euro.
Tel. 0728977356

• Vând două saltele 90/200, butelie
simplă, butelie dublă, măsuță fier
forjat 60/100, gard de tablă.
Tel. 0729934683

• Vând TV, bancă pentru grădină,
3 costume populare, rochii, cărți,
bibelouri.
Tel. 0036303509607

• Vând teren intravilan pentru
construcții.
Tel. 0729614249

• Vând apartament în Sânnicolau
Mare, str. Mihai Viteazu, etj. II.
Tel. 0723860362

• Vând casă și brutărie pe strada
Oituz, nr.44, preț negociabil.
Tel. 0723358711

https://www.facebook.com/Primaria.SÂNNICOLAUMARE
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LUCRĂRI FINALIZATE
PE STRADA ANDREI
MUREȘANU
Au fost finalizate lucrările pe strada
Andrei Mureșanu. În sectorul de stradă
de la Șaguna la 13 Decembrie, a fost
turnat asfalt, dar au fost amenajate și
trotuarele și accesele. Mai mult decât
atât, s-au amenajat și șanțurile pentru
apa pluvială. Acest pachet complet a
fost realizat momentan doar pe acest
sector, fiind o zonă care, inițial, nu a avut
asfalt. În cealaltă porțiune a străzii, de

Tamburița câmpiei Bănățene
FESTIVAL INTERNAȚIONAL DE TAMBURAȘI EDIȚIA A IV -a
În cadrul sărbatorii zilelor verii
în orașul nostru,
Uniunea Sârbilor
din România,organizațiile locale din
Sânnicolau Mare și Cenad, în parteneriat
cu Primaria orașului Sânnicolau Mare,
au organizat, duminică 17 iulie 2016,
a patra ediție a festivalului internațional
de tamburași ”Tamburița câmpiei
Bănățene” – ”Tamburica Banatske
ravnice” care a avut drept gazde
formația de tamburași din orașul nostru
”Batini Beciari” .
Prin organizarea unei astfel de
manifestații am vrut să aducem mai
aproape de sufletul spectatorilor
noștri, melosul folclorului tradițional
sârbesc, invitând următoarele formații
de tamburași : „Banat” din Desk,
„Neolit” din Starcevo,
„Zlatna
suza” din Diniaș, ansamblul vocal
instrumental
„Generația”
din

Timișoara, „Tamburași Cenazeni”
din Cenad, „Klisurski Tamburași”
din Belobreșca și nu în ultimul
rând „Banatski štim” din Kikinda cu
renumitul interpret Milan Prunici .
Acest festival este o continuare a
tradiției muzicii de tamburași, care pe
cuprinsul întregului Banat , în ultimii 150
de ani, s-a afirmat ca fiind folclor autentic
și fiecare tamburaș, de-a lungul anilor,
a țesut în pânza melodiilor, talentul
si dragostea sa pentru muzica,incat
frumusetea acestor melodii sa ne aduca
bucurie in astfel de clipe .
Mulțumim
pentru
aplauzele
călduroase cu care au fost rasplătiți de
către public, toți participanții la acest
festival.
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la Șincai la Șaguna, a existat asfalt și
nu a fost cuprins în prezentul proiect. În
perioada imediat următoare, însă, se va
demara un nou proiect și se vor amenaja
și în această bucată de stradă trotuarele,
accesele și șanțurile. Toate aceste
lucrări au fost realizate cu finanțare din
bugetul local.
MCC

Grupuri sanitare
reabilitate la policlinică

În urma sesizărilor primite din
partea cetățenilor și a cadrelor
medicale, Primăria a hotărât să
amenajeze un grup sanitar nou în
cadrul Policlinicii. Clădirea Policlinicii
se află în proprietatea Primăriei și avea
până în prezent un singur grup sanitar
folosit de către cadrele medicale. Din
acest motiv, pacienții nu aveau acces

la niciun grup sanitar. Având în vedere
aceste aspecte, s-a amenajat un
grup nou, dar s-a reabilitat și cel deja
existent. Acum, pot funcționa două
grupuri sanitare modern amenajate.
Unul dintre ele va fi accesibil cadrelor
medicale, iar celălalt pacienților.
MCC

Batini Becari

Director de festival
ROȘU SILVIU

Tamburasi Cenazeni

GRĂDINIȚA MAGHIARĂ PP 3

Mobilier nou pentru locul de joacă

Milan Prunici

Nada Luchin

Natasa Raicici

Primăria orașului Sânnicolau Mare
a făcut în ultimii ani investiții majore
și constante în toate instituțiile de
învățământ din oraș. Fie că a fost vorba
despre proiecte majore, fie că a fost
vorba despre solicitări ale instituțiilor,
educația a fost prioritară și s-a încercat
rezolvarea tuturor problemelor.
O astfel de problemă semnalată
recent a fost cea a locului de joacă de la
grădinița maghiară PP 3. Aici, mobilierul
de exterior existent era foarte vechi și

deteriorat. Astfel, au fost achiziționate
piese noi și moderne care să îi bucure
pe cei mici atunci când desfășoară
activități în aer liber. S-au achiziționat un
complex de joacă, balansoare de metal
și hinte de metal cu protecție. Acestea
au fost amplasate în curtea grădiniței și,
începând de la toamnă, vor fi folosite de
preșcolarii care învață aici.
MCC

LOCURI DE PARCARE
PE STRĂZILE NEGRU
VODĂ ȘI PETRU MAIOR

În Sânnicolau Mare,de-a lungul celor
două mandate ale primarului Dănuț
Groza, s-a făcut o prioritate din a rezolva
problema locurilor de parcare. În acești
ani, în orașul nostru au fost amenajate
sute de locuri de parcare. Cu toate
acestea, încă mai identificăm zone unde
locurile de parcare mai reprezintă o
necesitate.
Un astfel de loc este zona din fața
clădirii de pe strada Negru Vodă nr.7,
unde își desfășoară activitatea SC
Aquatim și SC Gosan. Un număr foarte
mare de cetățeni parchează zilnic în fața
acestei clădiri. Astfel, nevoia de parcări
amenajate modern reprezenta o urgență.
Din fondurile Primăriei orașului, s-au
amenajat mai multe locuri de parcare pe

întregul front stradal al clădirii.
Au fost, de asemenea, suplimentate
locurile de parcare de pe strada Petru
Maior în continuarea celor deja existente
în fața Școlii gimnaziale și a blocului
de pe această stradă. S-a luat această
decizie constatându-se că cele existente
nu sunt suficiente pentru mașinile care
parchează în zonă, în special în zilele de
școală.
Tot în această zonă, s-a amenajat
și trotuarul ce trece prin fața clădirii
din spatele bisericii catolice. Acesta
se afla într-o stare destul de avansată
de degradare și nu se mai încadra în
aspectul zonei.
MCC
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FESTIVALUL VERII 2016

În Sânnicolau Mare, vara este mult
așteptată, nu numai pentru concediile
la mare și la munte, ci și pentru
numeroasele activități care au devenit
deja, la nivel de oraș, o tradiție. După
evenimentele ce au marcat luna mai,
cu spectacolele specifice Zilei Europei,
în luna iulie a sosit momentul ca
sânmiclăușenii să participe la Zilele verii.
Astfel, în numărul anterior al Monitorului,
dar și prin intermediul rețelelor de
socializare, ați fost înștiințați în legătură
cu tot programul pentru zilele de 16 și
17 iulie. Deși și de această dată, vremea
s-a cam jucat cu noi, înspre prima seară
de spectacole, timpul s-a îndreptat, iar
soarele și-a făcut, sfios, apariția dintre
nori. Dat fiind acest aspect, centrul
orașului s-a dovedit neîncăpător, căci
locuitori ai orașului nostru, dar și multe
persoane venite din împrejurimi, au
ținut să participe la frumosul eveniment
organizat de către Primărie și Consiliu
local. Prima seară a fost dedicată
în exclusivitate tinerilor și a stat sub
semnul muzicii ușoare, pop și hip-hop.
Începând cu ora 19, fumul grătarelor
aprinse în așteptarea clienților s-a
răspândit îmbietor peste Castelul Nako
și Teatrul de vară, unde, deja, locurile
au început să fie ocupate. Cei care au
preferat să vizioneze spectacolul din
partea de sus a teatrului de vară, au avut
șansa de a se fotografia cu unul dintre
cântăreții preferați ai momentului. Dorian
Popa, însoțit de stafful lui, a coborât din
mașină și, îndată a fost înconjurat de
fanii pe care i-a îmbrățișat cu căldură.

Au avut loc strângeri de mâini, schimb
de cuvinte și, mai ales, poze și poze cu
foarte mulți admiratori. Cu zâmbetul larg
și extrem de binevoitor cu toată lumea,
Dorian Popa a acceptat să stea alături
de copii, tineri și chiar adulți, în fotografii
postate imediat pe facebook.
Startul evenimentului a fost dat, la
fel ca și la Ziua Europei, de către două
funcționare din Primărie, extrem de
elegante și frumoase și de această dată.
Cele două încântătoare apariții, Andreea
Fluș și Timeea Steuerer, au întâmpinat,
printr-o scurtă prezentare, artiștii care au
prestat în seara concertelor de muzică
ușoară. Astfel, în ordine, în aplauzele
spectatorilor numeroși, au intrat pe
scenă, Jerryco, Dorian Popa, Lidia
Buble și trupa Vunk.
Teatrul de vară s-a umplut în scurt timp
de bună dispoziție, dans și voie bună.
Aparițiile senzaționale ale artiștilor care
au dat dovadă de profesionalism, i-au
determinat pe iubitorii de muzică bună
să rămână până la finalul programului.
Publicul a fredonat, alături de Lidia
Buble, melodii cunoscute. Cântecul “Leam spus si fetelor” a încântat pe toată
lumea, iar apariția spectaculoasă a lui
Dorian Popa a uimit, deoarece cântărețul
a impresionat, nu numai prin voce, dar și
prin fizic și ținută vestimentară.
Trupa Vunk a încheiat în forță prima zi
a evenimentelor dedicate Zilelor verii, nu
înainte ca domnul primar Dănuț Groza
să adreseze câteva cuvinte de mulțumire
celor prezenți. Vunk este o formație pop
rock extrem de cunoscută în România,la
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ora actuală. Colaborarea cu Antonia i-a
ajutat pe membrii formației să atingă
cota maximă a celebrității, prin melodia
“Pleacă”. Prezența lor în Sânnicolau
Mare a lăsat în urmă un gust plăcut
celor prezenți la spectacol. Aceștia
au apreciat muzica de bună calitate a
trupei Vank și mai ales seriozitatea cu
care această formație românească a
reușit să se mențină în top de atâția și
atâția ani. Aprecierile, gândurile pozitive,
mulțumirile și fotografiile au umplut
imediat rețelele de socializare.
În interpretarea acestora, prima
seară, dedicată Zilelor verii,a luat sfârșit.
A doua seară, ca de obicei, a debutat
mai devreme cu un program ce trebuia
să se desfășoare, tot pe Teatrul de
vară. Din cauza vremii nefavorabile,
însă, festivalul de tamburași “Tamburița
câmpiei bănățene”a fost mutat în sala
mare de spectacole. Cei care au dorit
să urmărească numerele pregătite cu
dăruire de formația de tamburași “Batini
Baciari”, dar și cele ale invitaților, au putut
să o facă într-un cadru mai restrâns, feriți
de ploaia măruntă și de frig.
A doua parte a serii a stat sub
semnul muzicii populare. Programul a
fost, astfel, divizat în două părți, una
dedicată tinerilor și a doua dedicată
celor mai în vârstă. Ploaia s-a oprit
înspre seară și așa, teatrul de vară s-a
umplut din nou de iubitorii folclorului
românesc de bună calitate. Membrii
formației de muzică populară au pregătit
din timp instrumentele pentru ca sunetul
să fie unul pe măsura așteptărilor

publicului nerăbdător. În deschidere, cei
prezenți au avut prilejul de a-l asculta
pe Liubomir Petrov, cântăreț apreciat
de către toți sânmiclăușenii. După un
colaj de cântece frumoase, a urmat
recitalul de muzică populară, al solistei
Ramona Mercescu care a urcat pe
scenă împreună cu formația. Publicul
a apreciat, cu siguranță și prezența
scenică a acestora, dar mai ales portul
popular pe care Ramona Mercescu l-a
purtat cu mândrie în fața spectatorilor
din Sânnicolau Mare.
Un incident mai neplăcut l-a constituit
absența solistului Nicu Novac, anunțat
în programul zilei de duminică. Acesta,
deși avea un contract semnat cu Primăria
Sânnicolau Mare, a dat dovadă de un
mare neprofesionalism și a absentat în
ziua concertului. Întrega responsabilitate
a acestui moment neplăcut o poartă
Nicu Novac, care a dat dovadă de o
mare lipsă de respect față de locuitorii
acestui oraș.
Evenimentele pregătite de către
Primăria orașului cu ocazia Zilelor verii
au luat sfârșit într-un cadru plăcut, vesel,
după două zile de concerte minunate.
Acum, sânmiclăușenilor nu le mai
rămâne decât să aștepte cu nerăbdare
programul Zilelor orașului din luna
septembrie. Cu siguranță, în numărul
următor al Monitorului, vom veni cu vești
proaspete!
MR
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EXCURSIE PE CLISURA DUNĂRII
Vara aceasta a venit cu surprize
plăcute și pentru membrii asociației
pensionarilor “Seniorii sânmiclăușeni”.
Aceștia au fost anunțați în cadrul balului,
în luna mai, că se vor bucura și anul
acesta de tradiționala excursie, de data
aceasta pe Clisura Dunării, în locuri de
neuitat. Înscrierile s-au făcut cu mult
timp în urmă, dar, din cauza timpului
nefavorabil, plecarea a fost amânată
până în luna iunie. Toți pensionarii înscriși
au fost anunțați telefonic, comunicânduli-se, în acest mod, ziua și ora plecării
într-o excursie de vis.
Numărul celor care au dorit să viziteze
acest colț de Rai al României a depășit
recordul. Cei peste 400 de pensionari au
beneficiat de excursie în, nu mai puțin
de 8 ture. Ca întotdeauna, plecarea
s-a făcut de dimineață, cu autocarul
Primăriei. Foarte bine organizați și
însoțiți de fiecare dată de doamna
președintă a asociației Szep Margareta
și de către domnul primar Dănuț Groza,
excursioniștii s-au comportat exemplar,
admirând cu bucurie toate obiectivele
propuse spre vizitare. După 2-3 ore,
excursioniștii au făcut un prim popas la
mănăstirea Piatra Scrisă, unde au putut
servi o cafea sau au gustat câte ceva

din pachețelul pregătit de acasă. Drumul
a continuat de fiecare dată, urmând
același traseu, cu oprirea la Porțile de
Fier. Pentru că liftul nu putea transporta
decât 20-30 de oameni, organizatorii au
hotărât ca acest loc să fie vizitat doar din
autocar, pentru a nu se pierde timp prea
mult. Pensionarii s-au bucurat, totuși de
aceste locuri deosebite și au privit cu
interes ecluzele.
Următorul popas s-a făcut la frumoasa
mănăstire Sfânta Ana, unde s-au înălțat
rugăciuni către Dumnezeu, s-au aprins
lumânări și s-au putut cumpăra suveniruri
pentru cei dragi. După mai bine de o oră
jumate, autocarul s-a îndreptat înspre
obiectivul principal și totodată ultim. La
o pensiune pe malul Dunării, într-un
cadru natural mirific, excursioniștii au
servit prânzul încheiat cu o delicioasă
prăjitură proaspătă cu mere. Pentru a
nu se pierde timpul, pensionarii au fost
împărțiți în mai multe echipe. Unii au
rămas la masă, alții, bine grupați au
plecat cu vaporașe cu motor pe valurile
liniștite ale Dunării albastre. Înspre finalul
drumului pe apă, aceștia s-au coborât
din vaporașe și au făcut schimbul
cu cei care îi așteptau în autocar. În
bataia lină a vântului și însoțiți de ghizi,

excursioniștii au vizitat impunătoarea
statuie a lui Decebal, Cazanele mici și
mari, placa memorială romană „Tabula
Traiana” de pe malul sârbesc al Dunării,
dar și o peșteră. Călătoria a durat cam o
oră jumate, timp în care, pe lângă faptul
că s-au recreat într-o atmosferă liniștită
în mijlocul naturii, au mai și aflat lucruri
interesante de la ghizi.
Excursia s-a încheiat cu drumul către
casă, cu schimb de opinii și amintiri de
neuitat. Bineînțeles că, toate momentele
unice au fost imortalizate în fotografii.
Cei care doresc să intre în posesia
pozelor, o pot face mergând la fotograful
Doru Moldovan.
“Vreau să le mulțumesc colegilor
mei din asociație pentru felul
în care au răspuns îndicațiilor
organizatorilor și pentru că au stat
alături de grup, mereu. Deși am avut
ceva de lucru până la finalizarea
acestui obiectiv al asociației noastre,
mă bucur că, și anul acesta toți cei
prezenți în excursia la Dunăre mi-au
mărturisit că s-au simțit bine și s-au
declarat mulțumiți de organizare.
Vreau să urez tuturor pensionarilor
din Sânnicolau Mare o vară liniștită

Mă simt onorat că am reușit să
însoțesc pensionarii în toate cele
opt ture. A fost o promisine pe
care am făcut-o înainte de alegeri
și pe care ma bucur nespus că am
putut s-o onorez. Cred că a fost
o excursie superbă și că tuturor
celor care au participat le-a oferit
un moment de relaxare, de bucurie
a spiritului ș nu în ultimul rând
un bun prilej de socializare. Ne
gândim încă de pe acuma ca anul
viitor să alegem o destinație la fel
de frumoasă.
primar DĂNUȚ GROZA
cu multă sănătate. De asemenea,
aș dori să îi mulțumesc domnului
primar Dănuț Groza pentru că ne-a
stat alături tot timpul, că ne-a oferit
informații legate de aceste locuri
încântătoare și că a făcut tot posibilul
ca noi să ne simțim bine și să nu
ne lipseacă nimic!”, ne-a declarat
doamna Szep Margareta, președinta
Asociației Seniorii Sânmiclăușeni.
MR

