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START ÎN NOUL SEZON AL LIGII A IV-A LA FOTBAL
CS UNIREA PROMOVEAZĂ MULȚI JUNIORI

M nitorul

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

M nitorul
Consiliului Local S ânnicolau-Mare

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

AUGUST 2016 Anul VIII Nr.107 Coordonator: primar Dănuț Groza Distribuit gratuit în fiecare locuință din Sânnicolau Mare

ZILELE ORAȘULUI 2016

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

PROGRAMUL EVENIMENTELOR

VINERI 02.09.2016

Prăjituri

•
•

Băuturi răcoritoare, Cafea, Cappuccino, Fresh, Limonadă

•

Preparate savuroase și o servire responsabilă!

DIMITRIVAS - STAȚIE ITP

SÂMBĂTĂ 03.09.2016

Sânnicolau Mare, Str. DRUM SARAVALE Nr.30

•

EXECUTĂ INSPECTII TEHNICE PERIODICE PENTRU:
•
•
•
•

ora 1800 - 1830 - Expoziţia „Cercul de Pictură”, coordonată de doamna Cristina Lihat la
castelul Nako. DETALII ÎN PAG. 6
ora 1900 - 1930 - Lansarea cărții “Contribuții la istoria localității urbane Sânnicolau Mare și cel
al împrejurimilor nemijlocite” a scriitorului Hans Haas, în sala mare a castelului Nako. DETALII
ÎN PAG. 6
ora 2000 - Recital de muzică populară românească la Teatrul de Vară. Invitaţi: ADRIANA
CURTU VOAIDOŞ, PETRICĂ MIULESCU IRIMICĂ , COSMIN POPA împreună cu formația.
- Dansuri populare cu: formaţia de dansuri populare bulgare din Sânnicolau
Mare, formaţia de dansuri populare maghiare ,,Kekibolya”din Sânnicolau Mare, formaţia
de dansuri populare germane ,,Buntes Sträußchen’’ din Sânnicolau Mare, ansamblul de
cântece şi dansuri populare româneşti ,,Doina” din Sânnicolau Mare şi ansamblul de
cântece şi dansuri populare sârbeşti ,,Sveti Sava” din Sânnicolau Mare.

AUTOVEHICULE
MOTOCICLETE, MOPEDE
REMORCI
TRACTOARE RUTIERE

•
•
•

Tel: 0753064029; 0766517404; 0256372628

•

ora 700 - Concurs de pescuit pentru copii și adulți la Balta Buciuman. Înscrieri pentru
concurs se fac în fiecare zi între orele 900-1300 la sediul Asociației de pescari Aranca de la
castelul Nako
ora 900- Cupa “Unirea” la șah, în sala festivă a Școlii Gimnaziale nr. 1 Theodor Bucurescu.
ora 1000- Memorialul “Bodo Carol” la fotbal juniori, categoria 2004-2005, la sala mare de
sport.
ora 1100- Simpozion cu tema tradițiilor sârbilor din zona Mureșului și o expoziție de pictură
“Arta sârbească în 10 picturi“, în sala mare a castelului Nako. Evenimentul este organizat de
Uniunea sârbilor din România și Primăria Sânnicolau Mare. Expoziția va rămâne deschisă
pentru public zece zile.
ora 2000 - Spectacol la Teatrul de Vară. Vor fi premiați elevii şi sportivii care au obţinut
performanţe deosebite în anul 2016. Vor concerta artiștii: ANDEENO DAMASSY & JIMMY
DUB, WHAT’S UP, CLAUDIA PAVEL, DJ.SAVA & MISHA & HEVITO. Spectatorii vor avea parte
și de un spectaculos foc de artificii.

ADRIANA CURTU VOAIDOŞ

DJ.SAVA & MISHA & HEVITO

CLAUDIA PAVEL

DUMINICĂ 04.09.2016
•

•
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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

ora 1000 - Memorialul “Bodo Carol” la fotbal juniori, categoriile 2006-2007 și 2008, la sala
mare de sport.
ora 1200 - Marele derby la fotbal al Sânnicolaului Mare: UNIREA vs VOINTA. Sunteți invitați
să revedeți în ghete fostele glorii ale fotbalului sânmiclăușean, într-un spectaculos meci de
old-boys pe stadionul “Gheorghe Biaș”.
ora 2000 - Spectacol la Teatrul de Vară. Vor fi premiate cuplurile care au împlinit 50 ani de
căsătorie și vor susține recitaluri artiștii: NICO, GABRIEL DOROBANŢU, MIHAI TRĂISTARIU,
AUREL MOLDOVEANU

Verossim

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

MIHAI TRĂISTARIU

NICO

GABRIEL DOROBANŢU
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Parohia Ortodoxă Română Sânnicolau Mare

PROGRAMUL DE HRAMUL BISERICII

8 septembrie de „Sf. Maria Mică”

Parohia
Ortodoxă
Română
Sânnicolau Mare vă invită să luați
parte la momentele festive religioase
prilejuite de hramul Bisericii ortodoxe
române. Cu ocazia sărbătorii Nașterii
Maicii Domnului, cinstită în fiecare
an în 8 septembrie, locuitorii orașului
nostru sunt așteptați să participe
la ceremoniile religioase în cinstea
marelui praznic al Sfintei Fecioare
Maria. Programul activităților, cu ocazia
rugii este următorul:
Ora 08:30 Utrenia
10:00 Sf. Liturghie
12:00 Ocolirea bisericii
17:00 Vecernia cu sfinţirea
colacului
18:00 Cântec şi voie bună în
curtea bisericii

Sănătatea rămâne tema Zilelor
Orașului și pentru acest an
Campania „Sânnicolau Mare,
oraș sănătos” va continua și în 2017.
Interesul comunității locale este foarte
crescut pentru această temă și există
mai multe solicitări de prelungire a
priorităților din această campanie
pentru încă un an.
„Sănătatea este un subiect
amplu, avem în vedere acțiuni de
prevenție, de informare, investiții
și dezvoltarea unor acțiuni care
să vizeze și alte domenii conexe,
nu doar cel medical. Cetățenii
sunt așteptați să se implice și să
contribuie cu idei sau chiar activități
care să se adauge calendarului de
evenimente și acțiuni ale Primăriei”
a spus primarul Dănuț Groza.
Campania „Sânnicolau Mare,
oraș sănătos” a fost lansată anul trecut
și a atras sprijinul mai multor grupuri
de persoane interesate, preocupate
de sport, mediu înconjurător, spitalul
orășenesc, spații verzi, lupta împotriva
fumatului și a obezității.

Invitație la
“Ziua pompierilor“

Cu ocazia sărbătoririi “Zilei pompierilor
din România“, Subunitatea de Pompieri
Sânnicolau Mare organizează și
desfășoară în fața primăriei o serie de
activități specifice: ceremonial religios,
marș al pompierilor cu tehnica din
dotare, prezentarea echipamentului de
intervenție.
Vă așteptăm în număr cât mai mare
în ziua de marți 13.09.2016 începând
cu orele 1100.

2 Primarul vă informează
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Lucrările pe strada Mărășești se apropie de finalizare

Pe strada Mărășești, lucrările de
modernizare sunt aproape de finalizare.
În prezent, se lucrează la completarea
acceselor în vederea racordării acestora
cu drumul. Pe această stradă, s-au
desfășurat două proiecte separate.
În primul dintre ele, s-au amenajat
accesele și trotuarele, fiind finanțat
din fonduri europene. În a doua etapă,

partea de asfalt s-a executat prin
Programul național de dezvoltare locală.
În urma finalizării celor două proiecte, s-a
constat că, între drum și accese există
o diferență de cotă și, unele podețe nu
sunt racordate la drum din cauza lungimii
acestora. Astfel, a fost întocmit un nou
proiect prin care se execută amenajarea
racordurilor dintre accese și asfalt.

În paralel cu aceste lucrări, tot pe
strada Mărășești, pe tronsonul dintre
strada Eminescu și strada Coșbuc,
se execută lucrări de amenajare ale
trotuarelor și acceselor către proprietăți.
Așa cum am mai explicat, acest tronson
a fost omis, dintr-o eroare în momentul
în care s-a realizat proiectul mare de
reabilitare a infrastructurii urbane. După

către cele două blocuri și, bineînțeles,
trotuarul din fața acestora. Acum, cele
două blocuri ANL se încadrează în
peisajul cartierului mai mare de blocuri
și vor avea parte de aceleași facilități și
modernizări.
primar DĂNUȚ GROZA

S-a reușit finalizarea lucrărilor de
reabilitare a infrastructurii urbane și
pe strada Cuza Vodă. S-a lucrat intens
în ultimele săptămâni și s-a reușit
finalizarea amenajării trotuarelor, a
acceselor către proprietăți și a șanțurilor
pentru colectarea apelor pluviale.
Vorbim, deci, despre ample lucrări de

ApocalipS la festivalul “GUGULAN ROCK“

finalizarea lucrărilor începute, se vor
amenaja și șanțurile pentru colectarea
apelor pluviale.
Toate aceste lucrări de pe strada
Mărășești sunt finanțate de la bugetul
local al orașului.
primar DĂNUȚ GROZA

Modernizarea zonei blocurilor ANL LUCRĂRI FINALIZATE PE STR. CUZA VODĂ
Într-un scurt interval de timp,
urmează a fi date în folosință cele 30 de
apartamente din cele două blocuri ANL.
Din această cauză, Primăria dorește
ca zona să beneficieze de aceleași
amenajări moderne ca toate blocurile din
microraion. Au fost, astfel, amenajate,
cu fonduri de la bugetul local accesele
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modernizare și pe această stradă, care
este un centrală.
Acum, strada Cuza Vodă beneficiază
de un aspect îngrijit și de toate facilitățile
unei străzi moderne.
primar DĂNUȚ GROZA

A luat sfârșit ediția cu numărul trei a
Festivalului “Gugulan Rock”, organizat
în perioada 5-7 August la Caransebeș.
Peste 600 de participanți, veniți din țară
și străinătate, au creat o atmosferă unică
în cele trei seri de concerte și au cântat
alături de cele 14 formații sosite din țara
și din Israel, Ungaria, Croația sau Serbia.
Cap de afiș al festivalului este cea
mai cunoscută formație metal din Israel
și din Orientul Mijlociu, Orphaned
Land, cu un sound unic, care îmbină
sonoritățile progresive cu influențe folk
și orientale, și care va ajunge pe scenă
festivalului Gugulan Rock direct de la
Wacken Open Air (Germania), pentru
singurul lor concert anunțat în vara
această în România. Alături de ei se
• 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 bicicletă de damă din
Germania, TV color Panasonic,
diagonala 36cm, chimono judo pentru
copii 10-12 ani, huse scaune auto,
noi, costum național bulgăresc nou,
imprimantă Canon MG 2455
Tel. 0786728806
• Casă de vânzare str. Manole, nr.24.
Tel. 0256372785
• Vând loc de casă intravilan, str.
Orăștie, nr.10, Sânnicolau Mare,
suprafața 1475 mp, front stradal 25/79.
Preț negociabil.
Tel. 0256371612
• ABC AGRESSIONE SRL angajează
vânzătoare la fast-food. Salariu
atractiv.
Tel. 0723154465 sau 0786487181

vor afla și Negură Bunget, una dintre
cele mai importante titulaturi autohtone
de metal extrem, cu peste 20 de ani de
activitate și șapte albume la activ.
Apocalips au fost cap de afiș în
cea de-a treia seară a festivalului, fiind
ovaționați îndelung pe final, chemați fiind
pentru un bis, cu promisiunea participării
și la edițiile viitoare a acestui reușit
festival. După acest festival, membrii
Apocalips vor intră în studiou pentru o
surpriză pe care o vom dezvălui foarte
curând. De altfel, activitatea formației
poate fi urmărită pe pagina oficială de
pe Facebook: https://www.facebook.
com/Apocalips.band/

SC OCTAVDELPHIA SRL

oferă locuri de muncă în GERMANIA
electrician, instalator, sudor,
motostivuitorist, barman, ospătar
Tel. 0721539006 sau 0256370115
str. Nistor Oprean nr. 16A, Sânnicolau Mare

FLAVIUS BUDA
• Vând televizor marca Grundig.
Tel. 0725421758
• Vând teren de construcție 4316 în
comuna Cenad, nr.313.
Tel. 0753027345
• Apartament de vânzare, central, 2
camere, etj.II. Tel. 0728977356
•Vând apartament cu trei camere,
aranjat, str. Republicii nr.10, parter,
preț negociabil.
Tel. 0724317127
• Vând grădină 14 ari, înrabulată, în
zona „Moș Achim”.
Tel. 0256372051
• De vânzare apartament cu 4
camere, str. Republicii nr.10, etj I.
Tel. 0040721635056
• Vând teren intravilan pentru
construcții.
Tel. 0729614249
• Vand sau schimb cu apartament cu
2 camere casa taraneasca cu gradina
foarte mare in Cenad.
Tel. 0256370433

• Vând casă, str. Petru Maior, nr. 2,
trei camere, 1 bucătărie, cămară, hol,
anexe, garaj, teren 864mp, preț 75000
Euro negociabil.
Tel. 0723534090 sau 16232186837
• Vând în Sânnicolau Mare
apartament, la casă, în zona centrală,
cu trei camre, baie, bucătărie, balcon
de 16m2, construit în 2006, renovat
complet în 2015, cu loc de parcare
în curte și boxă la subsol. Suprafața
totală este de 90 m2. Preț 49500 Euro.
Tel. 0728533601

• Vând casă și brutărie pe strada
Oituz, nr.44, preț negociabil.
Tel. 0723358711
• Vând apartament în Sânnicolau
Mare, str. Panselelor, 2 camere
decomandate, etj. III.
Tel. 0761134793
• 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

PRIMĂRIA ORAȘULUI SÂNNICOLAU MARE - STAREA CIVILĂ

În parcul copiilor au fost montate umbrare

Pentru Primăria Sânnicolau Mare,
parcul copiilor a constituit întotdeauna o
prioritate. În urmă cu câțiva ani, acesta a
fost complet renovat, a fost mult extins și
dotat cu cele mai noi tipuri de mobilier de
joacă. Au fost plantați copaci și refăcute
trotuarele. În fiecare an, Primăria execută
lucrări de întreținere în parc, având grijă

să remedieze obiectele care, inevitabil,
se uzează de la folosință. Una dintre
problemele sesizate de către părinți și
copii a fost lipsa umbrei în anumite zone
ale parcului. Copacii recent plantați mai
au nevoie de câțiva ani până a putea
oferi umbra necesară . Astfel, s-a găsit
o soluție temporară, aplicată în multe
orașe mari ale țării. S-a montat un tip
special de umbrele care oferă celor
mici protecția necesară în orele în care
soarele este prea arzător. Se extinde,
astfel, perioada de timp pe care copiii
o pot petrece, pe parcusul unei zile,
în parc. Primăria rămâne deschisă
la orice fel de sugestie cu privire la
îmbunătățirea condițiilor din locurile de
joacă pentru copii.
primar DĂNUȚ GROZA

NAȘTERI

IULIE 2016
• TODORAN IULIA-DIANA
• MERLOIU DAVID-ANDREI
• COVACI LUCA-EMANUEL
• VERESAN GABRIEL-ANDREI
• OLTEANU
• MIRCEA-FLORI
• MANOLE ANA-MARIA
• PETROVICI ALESIO
• HAUER ALEXANDRA-GABRIELA
• KALAPIS DIANA-MARIA
• DANILA DANIELA-MARIA
• LUPSA EMANUEL
• STMATIN DENIS-SERBAN
• MOSNEAG ANDRA-ISABELA
• DAROTI VALENTIN-ANTONIO
AUGUST 2016
• TARATA MELISA-MARIA
• HARDSKI ADRIANA-MIHAELA
• POPA ABEL

•
•
•
•

SUCIU NATALIA-MARIA
BEJAN ANDRA-MARIA
HAIDU CRISTINA-ALEXANDRA-MARIA

CĂSĂTORII

IULIE 2016
• CARPENISAN ANDREI ♥ BIZAU IONELA
• BINTINTAN VALENTIN ♥ MOTCA LARISACERASELA
• SERBAN NISTOR ♥ RITTER ECATERINA
• DENCAN MUGUREL-IOAN ♥ RUS MIHAELAANCA
• GARLITCHI MARCEL ♥ NEGRU CAMELIAGABRIELA
AUGUST 2016
• VIRUZAB TOMA ♥ SIMION ANA
• BOT FLAVIUS-VASILE ♥ TOTH UIDITH
• BLEBAN MARIUS-VASILE ♥ SUCIU ANDREEA
• PALTINEAN DENIS-CRISTIAN ♥ ROGNEAN
SEMIDA
• GHERES ALIN ♥ MACAVEI CRISTINA-CLAUDIA

DECESE

IULIE 2016
• ARDELEAN LEONTIN-71 ANI
• OPREAN DIMITRIE-86 ANI
• TODOROV VASILE-74 ANI
• ALBECK ELISAVETA-89 ANI
• GUI EMILIA-71 ANI
• HAS VIORICA-78 ANI
• SCHUTZ ANA-ELISABETA-88 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

6 Cultură - Minorități

HANS HAAS lansează o
nouă carte despre trecutul
orașului nostru

În ultima vreme, în Sânnicolau
Mare se pune tot mai mult preț pe tot
ceea ce înseamnă cultură. După mai
multe concerte susținute în sala mare
a Castelului Nako, a venit vremea, din
nou, a unei lansări de carte ce va avea
loc, cu ocazia Zilelor orașului. Este vorba
despre o carte extrem de interesantă,
care vine în sprijinul comunității germane
din orașul nostru. Cartea se numește
Contribuții la istoria localității urbane
Sânnicolau Mare și cel al împrejurimilor
nemijlocite, scrisă de cunoscutul autor
Hans Haas. Acesta a mai lansat în
orașul nostru o carte „Neamul Nobiliar
Nako de Nagy-Szentmiklos”, anul
trecut, în posesia căreia, au intrat mai
mulți sânmiclăușeni. Lucrarea, la fel
ca și prima, a fost finalizată cu sprijinul
Primăriei orașului nostru. Cu aspect
de monografie, cartea domnului Hans
Haas este una extrem de documentată,
aducând în prim plan aspecte până acum
necunoscute, legate de comunitatea
germană din trecut. Cu caracter istoric,
lucrarea este o lectură plăcută, ușoară,
educativă și instructivă în același timp.
Din paginile scrise cu măiestrie și migală
se desprind dragostea și dorul autorului
față de locurile natale.
Așadar, toți iubitorii de carte bună

M nitorul

Cercul de pictură “Culoare
din culoare“ organizează o
expoziție de zilele orașului

Zilele orașului, anul acesta, aduc
în Sânnicolau Mare activități diverse
pentru toate gusturile, dar și pentru
toate vârstele. Pe parcursul vacanței
de vară, în cadrul cercului de pictură,
doamna profesoară Cristina Lihat a
coordonat zeci de copii, oferindu-le cu
multă căldură și dăruire sfaturi în arta
desenului și a picturii. Pentru că locul a
fost repede îndrăgit de cei mici, zvonul
că în fiecare zi se pot delecta la pictură
s-a răspândit în oraș foarte repede.
Astfel, pe parcursul celor trei luni, copii
de toate vârstele s-au bucurat în cadrul
acestul cerc de pictură de activități
recreative. Unii au pictat pe sticlă, alții
și-au descoperit talentul la desen în
creion, pe când, unii, mai creativi, au dat

PROIECTUL DE EXTINDERE A REȚELELOR DE APĂ ȘI CANAL A FOST FINALIZAT

Cetățenii pot cere avizul de branșare

naștere la mărgele din obiecte colorate
sau la suporturi pentru creioane.
Pentru că acest cerc de pictură a fost
unul rodnic, doamna profesoară Lihat
Cristina a hotărât, să expună cele mai
reușite creații. Oricum, pentru copii, nu a
fost ușor să aleagă, din zecile de creații,
câteva pentru a fi expuse.
Pentru că sunt copiii noștri, pentru că
s-au străduit și au muncit cu mult spor
și cu multă dăruire, vă invităm să veniți,
într-un număr cât mai mare să vedeți
cele mai frumoase lucrări, strânse și
expuse în cadrul expoziției la Castelul
Nako.
MR

sunt invitați, în data de 2 septembrie,
începând cu ora 18.30, la castelul Nako
pentru a participa la o frumoasă lansare
de carte.
MR

Comunitatea maghiară a organizat ediția II-a a Festivalului “Cocoșului“

Toți sânmiclăușenii știu că, în
comunitatea noastră, deși mică, trăiesc
în armonie deplină maghiari, nemți,
bulgari, sârbi și rromi alături de români.
Rar se întâlnesc în țara aceasta astfel de
locuri în care relațiile interconfesionale
să se bucure de liniște și pace.
Mai mult decât atât, în Sânnicolau
Mare, toți cetățenii sunt activi,
organizează și participă la diverse
evenimente devenite tradiție, aduc în
prim plan cultura și specificul comunității
din care fac parte și, de ce nu, încearcă
să demonstreze că, oriunde ai trăi, cea
mai importantă rămâne comunicarea și
înțelegerea.
Anul trecut, într-un număr al ziarului
local, ați putut citi despre prima ediție
a unui interesant festival, susținut
de membrii comunității maghiare
din oraș. Probabil că, mulți locuitori
sânmiclăușeni au observat că, acest
eveniment a avut loc și anul acesta,
în 6 august. Activitatea, sponzorizată
de către Primăria orașului Sânnicolau

Mare, a fost mediatizată prin inermediul
rețelelor de socializare. Ca de fiecare
dată, maghiarii s-au dovedit a fi foarte
buni organizatori, iar ideea festivalului a
împletit, până la urmă, utilul cu plăcutul.
Tema a fost aleasă după multe dezbateri
și a avut în prim plan un concurs de gătit
care să aibă la bază numai preparate
din carne de pasăre. Se pare că, ideea a
fost una genială, căci mai multe echipe,
bine formate, s-au așezat la startul
competiției cu emoții. Cei care s-au
ocupat de bunul mers al evenimentului
sunt membrii activi ai Asociației Revai
Miklos, ai Serviciului Maltez, dar și
reprezentanți ai Minorității maghiarilor
și ai UDMR din Sânnicolau Mare.
După ce toate ingredientele au fost
procurate, concursul a început. Locația
a fost una perfectă, oferind bucătarilor
un cadru propice pentru a găti cele
mai delicioase preparate din carne de
pasăre. Concursul gastronomic de anul
acesta a avut loc în curtea Serviciului
Maltez de pe strada Victor Babeș, nr.10.

Pentru că a fost ceva de lucru, totul a
început de dimineață. Astfel, între orele
7-12, ceaunele au sfârâit, iar aromele
diferitelor preparate s-au răspândit în jur,
spre pofta celor prezenți și ca spectatori.
Atmosfera a fost una plină de veselie și
voie bună. Și, pentru că nu există festival
fără muzică, pentru încălzirea spiritelor
au fost invitați membrii formației
maghiare SINKRON din Timișoara.
Evenimentul a sărbătorit cu această
ocazie și cei patru ani de la înființarea
formației de dansuri populare Kekibolya,
cunoscută în comunitatea noastră prin
participarea la numeroase competiții,
dar și datorită mai multor premii
câștigate de-a lungul anilor, atât în
țară, cât și în străinătate. Au fost, astfel,
invitați, atât copii, cât și părinți.
După mai multe ore de gătit,
membrii juriului au avut de luat o decizie
cam grea, deorece, toată lumea știe
că, mâncarea la ceaun e cea mai
gustoasă. Până la urmă, însă, cei mai
buni au urcat pe podium, fiind răsplătiți
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cu aplauze și diplome binemeritate.
Trebuie să îi felicităm și noi pe membrii
echipelor din Cherestur pentru premiul
I, pe cei din Cenad, pentru premiul al
II lea și nu în ultimul rând, pe cei de la
UBB Sânnicolau Mare, pentru premiul
al III lea. După premiere, așa cum era și
firesc, cei prezenți s-au așezat la masă
pentru a gusta preparatele gătite cu
măiestrie.
Cert este că, festivalul s-a bucurat
de un real succes, iar petrecerea a durat
până înspre seară. Acum, organizatorii
ne-au mărturisit că deja se gândesc
la tematica de anul viitor, care trebuie
să fie una la fel de interesantă ca cea
de acum, o tematică atractivă care să
aducă în concurs echipe de nota 10.
Felicităm
și
noi
comunitatea
maghiară din Sânnicolau Mare, o
comunitate care mereu răspunde pozitiv
activităților orașului nostru!
MR

Proiectul cu finanțare europeană
și implementat de SC Aquatim SA, de
extindere și modernizare a rețelelor
de apă și canalizare la nivelul orașului
Sânnicolau Mare, a fost finalizat. După ce
lucrările au fost finalizate s-au parcurs și
ultimele proceduri de natură birocratică.
În acest moment putem spune că
proiectul este închis și astfel s-a punctat
o uriașă performanță în dezvoltarea
infrastructurii orașului nostru.
Acest proiect uriaș, al doilea ca
importanță din istoria orașului nostru
aduce extinderea canalizării pe multe
străzi, ajungând rețeaua de canalizare
să acopere 80% din oraș. Tot în acest
proiect a fost construită o nouă stație
de epurare a apei, care atinge cele

S-a înlocuit rețeaua de
distribuție a apei pe
următoarele străzi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Str. Drumul Saravalei
Str. Drumul Saravalei
Str. Comorii
Str. Drumul Comloşului
Str. Stadionului
Str. Miron Costin
Str. 7 Noiembrie
Str. Nufărului
Str. V. Babeş
Str.V. Babes
Str. Oituz
Str. Cosanzeana
Str. Horia
Str.Gh. Șincai
Str.Cluj
Str.Drumul Cenadului
Str. A. Vlahuță
Str. Cuza Voda
Str. Gh. Lazăr
Str. 9 Mai
Str. Eftimie Murgu
Str. 16 Decembrie 1989

mai moderne standarde. Toate aceste
realizări din colaborarea cu SC Aquatim,
nu s-ar fi putut realiza din bugetul local
nici în următorii 20 de ani.
Mai mult decât atât, s-a reușit
accesarea unui nou proiect care va
duce rețeaua de canallizare să acopere
100% din străzile orașului. Dacă toate
procedurile vor decurge în mod firesc,
lucrările vor demara la începutul anului
viitor.
Vă prezentăm lista cu străzile care
au fost cuprinse în acest proiect, dar și
pașii pe care un cetățean trebuie să-i
parcurgă pentru branșarea la rețeaua de
apă sau canal.
•
•
•
•
•
•
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Calea Timişoarei
Str. Șaguna
Str. Decebal
Str. Grănicerilor
Cartier de blocuri Gh. Lazar
Str. Petru Maior

S-a extins rețeaua de
distribuție a apei pe
următoarele străzi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cetățenii care doresc să se branșeze la rețeaua de canalizare
sau la cea de apă trebuie să ceară avizul de la SC Aquatim
SA, filiala Sânnicolau Mare. Aici trebuie să vă prezentați cu:
cerere tip, copie CI, copie CF și să plătiți o tază de aviz de
32 de lei. Reprezentanții SC Aquatim vor face o vizită la fața
locului, iar apoi lucrarea de branșare va fi executată gratuit de
SC Aquatim pănă la limita proprietății. Pe teritoriul proprietății
fiecare cetățean este liber să execute lucrările specifice cu ce
firmă dorește.
•
•
•
•

Str. Brancoveanu
Str. C.D. Gherea
Str. Avram lancu
Str. Cimitirului
Str. Mihai Viteazul
Str. Cloşca
Str.Tichindeal
Str. Crisan
Str. Craiova
Str. Dej
Str. Subici
Str. Orastie
Str. Deva
Str. Lugoj
Str. Romilor

Str. Abatorului
Str. Haţeg
Str. Mihai Eminescu
Str. Oravita

Rețeaua de canalizare a fost
înlocuită pe următoarele
străzi:
•
•
•
•
•
•

Drumul Cenadului
Str. Marasesti
Str. Nistor Oprean
Str. Ghe. Șincai
Str. Panselelor
Calea Timişoarei

Rețeaua de canalizare a
fost extinsă pe următoarele
străzi:
•
•
•
•
•
•

Au fost demolate serele de
pe malul canalului Aranca
Serele de pe malul canalului
Aranca, așa cum sunt ele stiute de
sânmiclăușeni, au intrat de multă vreme
într-un proces de degradare. Deoarece
ele nu mai erau folosite decât eventual
ca loc de depozitare, reabilitarea nu a
constituit niciodată o variantă. Starea
de degradare a ajuns într-o fază atât de
avansată încât s-a impus demolarea lor.
Aceste construcții foarte vechi

PROCEDURA DE BRANȘARE LA
REȚEAUA DE APĂ ȘI CANALIZARE

reprezentau o amenințare din punct de
vedere al siguranței și dădeau un aspect
foarte neplăcut zonei.
Lucrătorii de la primărie au demolat
construcțiile, iar locul va fi transformat
într-o zonă verde. Pănă la un eventual
viitor proiect al Consiliului Local, în acest
spațiu nu se va realiza vreo construcție.
MCC

Str. Caransebes
Str. Oituz
Str. Libertăţii
Str. Decebal
Str. I. Creanga
Str. V. Babes

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

Str. Calea lui Traian
Str. A. Saguna
Str. Baritiu
Str. Barnutiu
Str. Horia
Str. Aurel Popovici
Str. Eftimie Murgu
Str. Paul Iorgovici
Str. Popa Șapcă
Str. Nufărului
Str. 16 Decembrie
Str. Vanatorului
Str. Avram lancu
Str. Crisan
Str. Cloşca
Str. Cosanzeana
Str. 13 Decembrie
Str. Ştefan cel Mare
Str. I.L.Caragiale
Str. C.Porumbescu
Str. Stadionului
Str. C.D.Gherea
Str. Axente Sever
Str. Drumul Comlosului
Str. Cuza Vodă
Str. Nestor Oprean

CURĂȚAREA CANALULUI ARANCA
Construcția stăvilarului pe Aranca a
constituit un prim pas în efortul primăriei
Sânnicolau Mare de a da un aspect
plăcut și modern canalului. S-a trecut
la o a doua etapă și anume aceea de a
curăța apa de vegetație.
Canalul
Aranca
se
află
în
administrarea Agenţiei Naţionale de
Îmbunătăţiri Funciare, iar conform legii,
pentru lucrările de întreținere a malurilor
și cursului apei, Consiliul Județean Timiș
ar fi avut obligația de a asigura asistență
tehnică, sprijin și îndrumare. Primăria
a inițiat o corespondență oficială și cu
Apele Române, însă răspunsul primit a
fost că nu există utilaje sau bani pentru
derularea activităților de întreținere a

canalului Aranca.
În aceste condiții primăria a inițiat un
program propriu de curățare a apei. A fost
achiziționată o barcă cu care angajații
de la spații verzi îndepărtează vegetația.
Primul sector este cel dintre Parcul
Copiilor și stăvilarul din apropierea
podului Drumului Comloșului. Apoi se
va porni înspre zona parcului mare. Deși
se lucrează intens, volumul uriaș de
vegetația face ca lucrările să avanseze
nu foarte repede.
Pentru anul viitor canalul Aranca
se va popula cu pești care vor distruge
această vegetație în mod natural.
MCC
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START ÎN NOUL SEZON AL LIGII A IV-A LA FOTBAL
CS UNIREA PROMOVEAZĂ MULȚI JUNIORI

Echipa de fotbal seniori a Clubului
Unirea a făcut primii pași în noul sezon
al ligii a IV a Timiș. Obiectivul echipei
rămâne același ca în ultimii ani și
anume, promovarea jucătorilor tineri
din Sânnicolau Mare. Noul sezon este
privit cu multă speranță în rândul echipei
și datorită parcursului bun din finalul
sezonului anterior, dar mai ales, datorită
numeroaselor schimbări din lot. Ultimii
doi ani au adus orașului nostru rezultate
excepționale la nivelul juniorilor. Un titlu
de vicecampioană și unul de campioană
a țării îmbogățesc palmaresul clubului. A
venit momentul ca acești tineri jucători
să facă pasul spre echipa mare și să
aducă noi succese Clubului Unirea.
Nu mai puțin de șase juniori au fost
promovați în rândul echipei de seniori.
Toți cei șase au devenit în această
vară campioni naționali la categoria

juniorilor B1: Dima Răzvan, Costea
Bogdan, Cozma Tomas, Buzatu
Daniel, Csuy Raul, Vârstiuc Bogdan.
Obiectivul principal fiind și în aceast
an acela de a promova cât mai mulți
tineri în rândul primului 11, așa cum
conducerea clubului reprezentată de
președintele Sitaru Flavius a precizat.
În aceste condiții principala preocupare
în prima perioadă a campionatului va fi
omogenizarea echipei, urmând apoi să
așteptăm și rezultate.
La capitolul plecări din lotul Unirii îi
putem nominaliza, pe Clej Alin plecat
în Germania, Vasilcin Daniel și Galea
Daniel plecați la Pobeda Dudeștii Vechi.
Un alt jucător ce a părăsit echipa este
Flavius Tulcan, ce va juca la Avântul
Periam.
Lotul pentru
următorul :

noul

sezon

este

Portari – Sitaru Marius, Timiș
Alexandru, Vlașcici Alexandru
Fundași – Florescu Valentin, Galu
Adrian, Uzun Călin, Dima Răzvan,
Csuy Raul, Cărpinișan Andrei, Buzatu
Daniel, Pânzaru Bogdan, Blaga Dorin
Mijlocași
–
Crișan
Cătălin,
Boangheș Cosmin, Oancia Ovidiu,
Bizău Vasilică, Bataneaț Dragan ,
Manoliu Andrei,Vârstiuc Bogdan,
Nagy Attila, Stoianov Toma
Atacanți – Cozma Tomas, Costea
Bogdan, Olteanu Angelo
Antrenor - Căprărescu Nicolae,
Delegat - Balog Ștefan, Maseur –
Lascu Florian
Asistent Medical – Palade Elena,
Radu Andreea, Galea Raluca.
În prima etapa a ediției de campionat
2016/2017, Unirea a debutat cu dreptul,
reușind o victorie la scor în fața celor de

la AS Peciu Nou, scor 5-0 (3-0 la pauza).
Au marcat Andrei Cărpinișan de trei ori,
Costea Bogdan (15 ani) care la primul
joc ca titular a reușit să înscrie, ultimul gol
fiind reușit de Oancia Ovidiu. Formula
utilizată a fost: Sitaru, Crisan, Uzun,
Galu, Dima, Bataniat, Bizau,Oancia,
Olteanu, Cărpinișan, Costea, au mai
evoluat, Florescu, Manoliu, Cozma si
Buzatu. În a doua etapă echipa a cedat
cu un scor strâns, 2-3, în deplasare la
echipa din Murani.
Iubitorii fotbalului din Sânnicolau
Mare sunt așteptați la stadionul
“Gheoghe Biaș“ să susțină echipa în
jocurile de pe teren propriu. Ziua de
disputare a meciurilor de pe teren
propriu este VINERI.
MCC

C.S. Unirea Sânnicolau Mare – palmares șahist 2016
La 23 ianuarie 2016, la Căminul
Cultural din Dudeștii Noi, a avut loc
Cupa Unirii la șah rapid, pentru boboci
(copii până la 10 ani). Concursul a fost
împărțit pe trei secțiuni: 6, 8 și 10 ani.
La această competiție, Olivia Baroană
și Andrada Ciontea, de la C.S. Unirea
Sânnicolau Mare, au ocupat locurile 2 și
3 la categoria F10 (fete 9-10 ani).
În perioada 20-21 februarie la
Timișoara s-a desfășurat faza județeană
a Campionatului Național Individual de
Șah pentru copii și juniori. De la Unirea
Sânnicolau, cel mai bun rezultat a fost
obținut de către Andrada Ciontea, locul
5 la categoria F10.
La data de 3 martie 2016, la Clubul
Sportiv Școlar nr. 1 din Timișoara, s-a
desfășurat faza județeană a Olimpiadei
Naționale de Șah, pe echipe școlare,
clasele V-VIII. Au participat 9 echipe din
județul Timiș.
continuare în pagina următoare
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Între aceste echipe a fost și echipa
gimnazială de șah a Școlii Gimnaziale
nr 2 din Sânnicolau Mare, care a ocupat
locul 3, după echipele David Voniga
din Giroc și C.D. Loga din Timișoara.
De remarcat, C.D. Loga era aproape
în întregime compusă din juniori de
la C.S.S. nr 1 Timișoara, iar echipa
din Giroc a fost campioană națională
absolută (orașe și comune) la C.N.
de Șah pe Echipe Școlare ”Elisabeta
Polihroniade” de două ori consecutiv,
în 2015 și 2016, ocupând și locul 3 pe
țară în versiunea Olimpiadei Naționale
a Sportului Școlar, în 2016. Echipa din
Sânnicolau a depășit pe toți ceilalți
adversari din județ, între care 3 echipe
din Timișoara, plus echipele din Lugoj,
Săcălaz și Ghiroda, toate acestea fiind

localități cu bogat istoric șahist. Elevii
din Sânnicolau care au realizat această
performanță sunt: Denis Baboș, Sara
Baboș, Anca Dinu și Ioana Miron.
La data de 23 iulie 2016 a avut loc la
Dumbrăviţa a avut loc Cupa Secerişului
la șah, concurs cu participare
interjudețeană. Au fost prezenţi în
concurs şi 3 jucători români rezidenţi în
Slovacia. Sara Baboș, de la C.S. Unirea
Sânnicolau, a ocupat locul 1 la categora
F12.
În perioada 25-30 iulie, patru sportivi
de la C.S. Unirea Sânnicolau Mare au
participat la un cantonament organizat
la Herculane, de către secția de șah a
Universității de Vest din Timișoara. Cu
această ocazie, au fost organizate și
câteva competiții, la care au luat parte
sportivi de la cinci cluburi din județul

Timiș. În competiția principală, Cupa
Domogled, Denis Baboș a ocupat locul
8, într-o companie selectă, depășind pe
Andrei Antal, campionul Comunei Șag și
pe Juravle Ștefan, de la Giroc, de două
ori medaliat cu echipa școlară în finalele
pe țară. În competiția secundară, UVT
Speranțe, Amalia Pop de la C.S. Unirea
Sânnicolau Mare a ocupat locul 2.
Cupa Șagului la Șah, cu ocazia
Zilelor Șagului, a avut loc în Comuna
Șag, 13 august 2016. Andrada Ciontea
s-a clasat pe locul 1 la categoria F10
(fete 9-10 ani), cu 7 victorii din 7 posibile.
Anca Dinu a ocupat locul 1 la categoria
F14 (fete 13-14 ani). Olivia Baroană a
ocupat locul 2 la categoria F10. Cristian
Stelli a ocupat locul 2 la categoria B10.
Ioana Miron s-a clasat pe locul 2 la F14.
Au participat șahiști între 6 și 14 ani de la

5 cluburi din județul Timiș.
Festivalul
Internațional
”Șah
pentru toți”, desfășurat la Timișoara
în perioada 13-19 august, s-a bucurat
de participarea a 186 de șahiști, între
care 7 de la C.S. Unirea Sânnicolau.
Competiția a fost împărțită în cinci
secțiuni. La secțiunile dedicate copiilor
și juniorilor, grila de premiere a oferit,
în mod generos, câte 20 de premii. De
la C.S. Unirea Sânnicolau Mare, au fost
premiați Denis Baboș, cu locul 14 din
40 de jucători la secțiunea ”Juniori 16”
(11-16 ani), precum și Cristian Stelli,
la secțiunea copiilor până în 10 ani, cu
locul 20 din 40 de participanți
ZAMFIR MOLDOVAN
antrenor maestru

S Turneul “Muzica în Palatele României”

LA CASTELUL NAKO

Sânnicolau Mare s-a remarcat
în ultimii ani prin evenimente diferite
culturale. Printre acestea, se încadrează
și cele închinate marelui compozitor
născut în orașul nostru, Bela Bartok.
Vara aceasta, însă, a fost marcată de un
moment cu totul și cu totul extraordinar.
Este vorba despre un concert ce face
parte dintr-un amplu turneu național,
intitulat sugestiv “Muzica în palatele
României”. Ca locații, în cadrul acestor
turnee, organizatorii au ales întotdeauna,
săli deosebite care să se potrivească întradevăr cu ideea spectacolului propus.
Astfel,muzica de bună calitate a răsunat
în mai multe castele binecunoscute de
pe pământ românesc. Este vorba despre
Castelul Károlyi din Carei,Castelul Nako
din Sânnicolau Mare, Cetatea Făgăraș,
Palatul Brâncovenesc de la Mogoșoaia,
Palatul Culturii din Iași, Palatul Cuza
din Iași – Muzeul Unirii, Palatul Sturdza
de la Miclăușeni și Palatul Cuza de
la Ruginoasa. Turneul s-a întins pe
perioada mai multor săptămâni,
începând cu 9 august și încheindu-se în
21 august.
Evenimentul a fost organizat de către
Asociația Pro Valores și s-a aflat, anul
acesta, la a IV a ediție, bucurându-se, ca
de fiecare dată, de un succes maxim.Cel
care a încântat spectatorii, transmițândule o stare de bine se numește Costin
Soare. Acesta s-a născut în 1978 și
s-a impus repede în lumea muzicii
clasice din România datorită talentului
inegalabil. În prezent, este cunoscut în

dublă ipostază, deopotrivă interpret, dar
și pedagog al chitarei și lăutei. A dus
numele țării noastre dincolo de graniță,
făcându-se cunoscut în străinătate prin
numeroasele concerte susținute.
Orașul nostru, datorită castelului
Nako, a avut privilegiul de a se bucura
de prezența acestui interpret în data
de 10 august, începând cu ora 18.
Evenimentul a fost mediatizat, ca de cele
mai multe ori, prin intermediul rețelelor
de socializare. Sânnicolau Mare a fost
ales de către organizatori și datorită
faptului că, aici s-a născut marele
compozitor Bela Bartok. Sânmiclăușenii
admiră zilnic frumusețea castelului Nako
și, poate, își pun întrebări legate de
istoricul acestuia. Este bine de amintit
că, cea mai interesantă clădire din oraș
și cel mai frumos obiectiv turistic cu
care ne mândrim, a fost construit în anul
1864, pentru contele Kálmán Nakó, în
stil neoclasic și plasat în mijlocul unui
parc cu arbori de esență rară. Clădirea,
străjuită de un turn în stil medieval,
are 99 de încăperi. Pe vremea sa de
maximă prosperitate,ca în orice castel,
și aici se afla o bibliotecă cu 5 000 de
volume, picturi, statui, mobilă sculptată,
porțelanuri rare, scrisori de la Deák
Ferenc, Franz Liszt și Richard Wagner.
Valorile din castelul conților Nakó au
dispărut imediat după Primul Război
Mondial, când Banatul, pentru scurt
timp, s-a aflat sub ocupație sârbească,
apoi franceză. După Primul Război
Mondial, în castel s-a organizat prima

școală agricolă din România, pentru ca
în 1941 să devină sediu legionar și apoi
cazarmă-depozit de armament. După al
Doilea Război Mondial, între anii 1949 1951 în castel a funcționat o școală de
tractoriști, iar în anii 1953-1955 o școala
agricolă. În 1975, Primăria Sânnicolau
Mare a organizat în castel Muzeul „Béla
Bartók”, pe care l-a inaugurat în 1981. Tot
în anii ‘80, în castel a funcționat și Casa
Pionierilor. După Revoluția Română din
1989, a devenit discotecă și club de
calculatoare. Apoi în castel s-a organizat
Casa de cultură și muzeul orașului.
Concertul susținut la chitară și lăută
de Costin Soare și-a propus un itinerariu
sonor care să pornească din perioada
Renașterii și să ajungă până în spațiile
sonore spaniol și sud american ale
secolului XX. Iubitorii artei sunetelor s-au
lăsat purtați pe aripile muzicii lui Valentin
Bakfark, John Dowland, Joan Ambrosio
Dalza, Isaac Albeniz.
Concertul național face parte dintrun proiect co-finanțat de Primăria
Sânnicolau Mare, Uniunea de Creație
Interpretativă
a
Muzicienilor
din
România, Consiliul Județean Iași,
Primăria Municipiului Iași, Primăria
Municipiului Carei, Primăria Municipiului
Făgăraș,
Primăria
Municipiului
București, prin Centrul Cultural Palatele
Brâncovenești.
Fiind un amplu eveniment, numărul
acelora care au contribuit la succesul
turneului este unul impresionant. Șiau dat mâna, astfel, parteneri din toată

țara, reprezentanți ai muzeelor, dar și
reprezentanți ai mass-media.
Concertele susținute de Cristian
Soare au adunat de fiecare dată un
public numeros, dornic să pătrundă
spiritual în lumea demult apusă a
prinților și a conteselor. Spectatorii s-au
dovedit entuziasmați de această idee
și au susținut concertul prin ropote de
aplauze.
Cu siguranță, turneul “Muzica în
Palatele României” intră în zona în
care, domenii fundamentale pentru
dezvoltarea armonioasă a sufletului
uman se întâlnesc. Cu acest turneu, atât
în Sânnicolau Mare, cât și în celelalte
palate ale țării noastre, s-au redescoperit
pagini din istorie, iar frumosul, sublimul,
arhitectura și muzica și-au dat mâna în
ceea ce se numește CULTURĂ.
MR

