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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

Ziua Națională a Pompierilor,
sărbătorită la Sânnicolau Mare

M nitorul
Consiliului Local S ânnicolau-Mare

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

SEPTEMBRIE 2016 Anul VIII Nr.108 Coordonator: primar Dănuț Groza Distribuit gratuit în fiecare locuință din Sânnicolau Mare

AU ÎNCEPUT LUCRĂRILE DE
MODERNIZARE PE ÎNCĂ 6 STRĂZI

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

str. Cloșca, str. Avram Iancu, str. Libertății, str.
Caransebeș, str. Creangă și str. Gheorghe Barițiu

Prăjituri
Băuturi răcoritoare, Cafea, Cappuccino, Fresh, Limonadă
Preparate savuroase și o servire responsabilă!
SC TERRAVIA SRL SINNICOLAU MARE
firmă de transport internațional de
marfă, angajează în condiții avantajoase:

FUNCȚIONAR ADMINISTRATIV
Condiții:
• limba germană la nivel de
conversație,
• cunoștințe operare calculator
• studii economice medii sau
superioare
• experienta constituie un avantaj
• permis conducere categoria B
Interviul pentru angajare are loc de luni până
vineri între orele 9 - 15, la sediul firmei din
Sânnicolau Mare, str. Garii nr.5/D.

SC TERRAVIA SRL SINNICOLAU MARE
firmă de transport internațional de
marfă, angajează în condiții avantajoase:

•
•
•
•
•
•

ȘOFERI TRANSPORT
INTERNAȚIONAL MARFĂ
Condiții:

experiență minim 1 an în transport
internațional de marfă, mare tonaj
o limbă de circulație internațională (germana
sau engleza) constituie avantaj
ADR obligatoriu
permis de conducere cat. C,E
cartela tahograf
atestat marfă C95

Relații zilnic între orele 8-16, la nr. de telefon:

Relații zilnic între orele 8-16, la nr. de telefon:

0745601664 sau 0256 223223
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Lansare de carte cu ocazia
Zilelor Orașului

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

Așa cum ați fost informați în ultimul
număr al Monitorului, la Zilele orașului au
avut loc mai multe evenimente culturale.
Printre acestea, cu siguranță cel mai
important a fost lansarea de carte ce
a avut loc în sala mare a Castelului
Nako în prezența multor invitați de
seamă. Lucrarea, cu conținut istoric, a
fost intitulată sugestiv “Contribuții la
istoria localității urbane Sânnicolau
Mare și a împrejurimilor sale” și a fost
scrisă de către Hans Haas. În cadrul
acestui eveniment solemn, autorului i-a
fost conferit titlul de cetățean de onoare
al orașului nostru.
Cei care au participat la lansare
au primit gratuit câte un exemplar.

EXECUTĂ INSPECTII TEHNICE PERIODICE PENTRU:
•
•
•
•

AUTOVEHICULE
MOTOCICLETE, MOPEDE
REMORCI
TRACTOARE RUTIERE

MONITORUL
CONSILIULUI LOCAL

Tel: 0753064029; 0766517404; 0256372628

Coordonator: Primar Dănuţ Groza
tel. 0726112828
Redactor:
Muntean Raluca
Foto: Istode Bogdan
E-mail: monitorulsm@gmail.com

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

Start în noul
an școlar și la
Sânnicolau Mare
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ÎN ATENȚIA MEMBRILOR ASOCIAȚIEI

SENIORII SÂNMICLĂUȘENI
ZIUA INTERNATIONALĂ A
PERSOANELOR VARSTNICE

Asociația de pensionari “Seniorii
Sânmiclăușeni“
organizează
în
data 12 octombrie 2016, la ora
14 la sala de sport “Ioan Morar“,
ediția a treia a evenimentului
ZIUA
INTERNAȚIONALĂ
A
PERSOANELOR VÂRSTNICE.
Invitațiile pentru acest eveniment se
vor elibera doar pe baza carnetului
de membru vizat la zi, începând cu
data de 3 octombrie și până în data
de 11 octombrie, în zilele de luni,
marți, miercuri, joi și vineri, între
orele 9-13. Invitațiile se pot ridica
de la sediul asociației.
La eveniment se va organiza o
tombolă cu premii și un frumos program
artistic, cu participarea solistului de
muzică populară: Papu Ioan Dragomir
și a formației sale.

EVENIMENTE

Interviul pentru angajare are loc de luni până
vineri între orele 9 - 15, la sediul firmei din
Sânnicolau Mare, str. Garii nr.5/D.

0745601664 sau 0256 223223
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Tipar executat de tipografia

Verossim

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

Din păcate, din motive tehnice, la
sală, autorul a dispus doar de 70 de
exemplare, numărul celor prezenți fiind
mult mai mare. Cei care nu au primit
cartea acolo, s-au înscris pe un tabel,
iar după câteva zile de la încheierea
festivităților dedicate Zilelor orașului,
cărțile au putut fi ridicate de la Primărie.
Trebuie, de asemenea să menționăm
faptul că, doamna profesoară Dietlinde
Huhn a avut o contribuție majoră, nu
numai în scrierea cărții, ci și a lansării
ei, prin sprijinul acordat autorului și prin
implicarea directă și necondiționată în
tot ceea ce a însemnat apariție acestei
lucrări.
MR

Ruga la Biserica
Ortodoxă Română din
Sânnicolau Mare

Primăria Orașului Sânnicolau Marte

SERVICIUL DE EVIDENȚĂ
AL PERSOANELOR

vă informează
În scopul asigurarii cadrului necesar
desfășurării în condiții optime a
procesului electoral din luna decembrie
a acestui an, rugăm toate persoanele
care au acte de identitate expirate sau
în curs de expirare să se prezinte la
Serviciul de Evidență a Pesroanelor
în vederea punerii in legalitate.
PROGRAMUL
DE
LUCRU
CU PUBLICUL ÎN PERIOADA
PREMERGĂTOARE ALEGERILOR
ESTE:
•

LUNI 8:00 - 16:00

•

MIERCURI 8:00 - 16:00

•
•
•
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EVENIMENTE

Zilele orașului
Sânnicolau Mare 2016
Primul sfârșit de săptămână al lunii
septembrie aduce locuitorilor orașului
Sânnicolau Mare un eveniment mult
așteptat pe tot parcusul anului. Este
vorba despre „Zilele orașului”, ce au
avut loc anul acesta în zilele de 2, 3 și 4
septembrie.

MARȚI 8:00 - 16:00
JOI 8:00 - 16:00

VINERI 8:00 - 16:00

paginile 6, 7, 8

2 Primarul vă informează

M nitorul

SE LUCREAZĂ LA MODERNIZAREA
STRĂZILOR ÎN MAI MULTE ZONE DIN ORAȘ

Pe străzile orașului Sânnicolau Mare
se lucrează în această perioadă întrun ritm alert la amenajarea drumurilor,
trotuarelor și acceselor. Având în vedere
și timpul favorabil pantru astfel de lucrări,
există șantiere active în mai multe zone
ale orașului.

Str. Paul Iorgovici
Astfel, pe strada Paul Iorgovici,
lucrările sunt aproape de finalizare.
În scurt timp, locuitorii acestei străzi
vor beneficia de trotuare și accese la
proprietăți, moderne, realizate din pavaj,
la fel ca și pe restul străzilor modernizate.
Considerând că vor fi amenajate și
rigolele înierbate, iar asfaltul a fost turnat
cu mai multe luni în urmă, strada este
aproape de un aspect finalizat. Toate

aceste lucrări sunt finanțate din bugetul
local al orașului nostru.

Str. Cosânzeana
O stradă cu mici probleme a fost
strada Cosânzeana. Aici, lucrările au
fost întârziate, așa cum spuneam și în
alte rânduri, datorită unei situații main
complicate cu privire la căminele de
canalizare. Amenajarea drumului s-a
putut realiza doar după ce SC Aquatim
și-a remediat problema cu căminele.
Mă bucur că, în sfârșit, locuitorii acestei
străzi au un drum nou, de asfalt și le
mulțumesc pentru înțelegerea acordată
și îmi cer scuze pentru neplăcerile
provocate de întârzieri.
Un nou pachet de 6 străzi: Cloșca,

Avram Iancu, Libertății, Caransebeș,
Creangă și Gheorghe Barițiu
Am precizat de mai multe ori că,
atunci când Consiliul local alocă fonduri
pentru amenajarea străzilor din oraș,
se realizează proiecte care cuprind mai
multe străzi la pachet. Un astfel de lot de
străzi pe care lucrările deja au demarat,
este format din străzile : Cloșca, Avram
Iancu, Libertății, Caransebeș, Creangă
și Gheorghe Barițiu. Aceste străzi vor
beneficia de asfalt, trotuare și accese
din pavaj, precum și rigole de apă
pluvială, săpate în pământ. Întregul
proiect este, așa cum spuneam, finanțat
din bugetul local și, deja se lucrează pe
trei-patru dintre ele. Dacă totul va merge
conform planului, în maxim șase luni de
zile și locuitorii de pe aceste șase străzi

se vor bucura de facilitățile unei străzi
modernizate. Vă voi ține la curent cu
evoluția lucrărilor.
Str. Mărășești
O zonă despre care am mai scris
în ultimele ediții ale Monitorului este
bucata din strada Mărășești, cuprinsă
între străzile Eminescu și Coșbuc. Așa
cum am mai explicat, când a fost realizat
proiectul mare cu finanțare europeană,
acest tronson a fost omis dintr-o eroare
a proiectantului. Acum, cu fonduri din
bugetul local, corectăm problema și
dăm un aspect unitar străzii. În aceste
zile, sunt aproape de finalizare lucrările
la accese și trotuare, după ce asfaltul a
fost deja turnat.
primar DĂNUȚ GROZA

Anunțuri - Reclame 11

M nitorul
Brutăria ROTEL-KAT angajează brutar și ajutor de brutar pentru

brutărie în Sânnicolau Mare. Experiența constituie un avantaj.

Informații la tel. 0724865443
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

• Vand ap. 3 camere,decomandat,et
1, 2 bai, 3 balcoane,bucatarie cu
debara, centrala pe gaz, termopane,
parchet, gresie, faianta, pe strada
Timisorii nr. 9, 38000 eu negociabil.
Tel. 0732420549
• De închiriat spațiu comercial situat
ultracentral. Tel. 0744696207
• Casă de vânzare, str. Ghe. Barițiu,
nr.9. Tel. 0740021602

• Vând Tv, bancă pentru grădină,
3 costume populare, rochii, cărți,
bibelouri, radio, lămpi, steaguri,
monede, coarne cerb, ceasuri de
masă, 50 de plăci muzică rock, 42
casete de muzică grecească, tablouri
farfurii.Tel. 0036303509607
• Vând case, str. Ion Creangă, nr.8, și
nr.12. Tel. 0727020830

Cetățeni de onoare ai Sânnicolaului Mare
A prețui oamenii de valoare, care
prin munca și dăruirea loc aduc cinste
orașului nostru, este o obligație de
care nu trebuie să uităm. Două astfel
de persoane un veteranul de război
Nicolae Pesăcan, ultimul rezprezentant

al veteranilor în Sânnicolau și scriitorul
Hans Haas care a publicat a doua carte
despre trecutul urbei noastre. Pentru
tot ceea ce aduc ei culturii și spiritului
sânmiclăușean am propus acordarea
titlului de cetățean de onoare al orașului

Sânnicolau Mare. În ședința festivă,
organizată cu ocazia zilelor orașului de
anul acesta, Consiliul Local a aprobat
acordarea celor două titluri.
Nu fără emoții, am înmânat
plachetele celor doi în sala mare a

Castelului Nako în fața unui public
marcat de solemnitatea momentului.
Acum cu siguranță, realizările lor vor
dăinui în amintirea sânmiclăușenilor.
primar DĂNUȚ GROZA

• Vând loc de casă, str. Orăștie,
nr.10, suprafața 1475m2, bun pentru
construcții. Preț negociabil.
Tel. 0256371612
• Apartament de vânzare, 3 camere,
etj. III, str. Decebal.
Tel. 00353877738945 sau
dannycampean@yahoo.ie
• Vând teren casă, 4316 m2 în Cenad.
Tel. 0753027345
• Vând apartament cu 4 camere, str.
Ștefan cel Mare, nr.2, ap.3, 2 băi, gaz,
centrală proprie, geamuri termopan.
Preț 52000 Euro.
Tel. 0748903108
• Vând televizor color, marca
“Grundig”, în stare perfectă.
Tel. 0725421758
• Vând urgent Audi A6, an 2003,
2005TDI, motorină, geamuri electrice,
cutie viteză automată, stare foarte
bună, verificare și asigurare la zi,
înmatriculată în Bulgaria.
Tel. 0766649137
•

Primăria și Consiliul Local al orașului Sânnicolau Mare conferă titlul de Cetățean de onoare

Primăria și Consiliul Local al orașului Sânnicolau Mare conferă titlul de Cetățean de onoare

veteranului de război Nicolae Pesecan

scriitorului Hans Haas

pentru cinstirea eroismului și contribuției la consolidarea statului român și a siguranței cetățenilor
acestuia. Apreciem participarea Armatei Române la cea de-a doua conflagrație mondială ca fiind
extrem de importantă, ostașii români sacrificându-se atât în bătăliile duse peste hotare, cât și în
luptele purtate pentru eliberarea gliei strămoșești.

care prin lucrările sale a contribuit la aducerea în atenția publică a istoriei orașului Sânnicolau
Mare. Cărțile sale, temeinic documentate, prezintă istoria într-o lumină obiectivă și realistă,
dezvăluind un autor cu o capacitate extraordinară de a analiza și a prezenta atractiv evenimente
importante din linia timpului orașului Sânnicolau Mare.

Anunt public privind depunerea solicitării
de emitere a acordului de mediu.PITULICE
COSMIN CRISTIAN anunță publicul interesat
asupra depunerii solicitării de emitere a acordului
de mediu pentru proiectul”Construire clădire in
regim de înălțime P cu destinatia spălătorie auto
si birou si imprejmuire”propus a fi amplasat în
loc.Sânnicolau Mare,CF nr.407551,jud.Timis.
Informatiile privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul AMP Timis localitatea
Timisoara,B-dul.Liviu Rebreanu nr 18-18A si
la sediul titularului din loc.Sannicolau Mare str.
Bela-Bartok nr1,in zilele de luni-joi intre orele
8-16:30,vineri intre orele 8-14. Observatiile
publicului se primesc zilnic la sediul AMP Timis.

• Vand sau schimb cu apartament,
casa taraneasca in cenad , 4000 mp
cu 30 m liniari front stradal pentru
constructie.Tel. 0256370433
• Vând casă cu mansardă, str. Simion
Bărnuțiu, curte cu pomi fructiferi, toate
utilitățile, zonă liniștită, preț negociabil.
Tel. 0721209992 sau 0724526634
• Închiriez apartament în Timișoara,
zona Dacia, Aleea Merișor (Martir
Ioan V Avram), bl. D3, sc. A, ap3.
Tel. 0726474098
• Vând casă în comuna Cenad sau
schimb cu apartament în Sânnicolau
Mare + diferența.
Tel. 0769683769
• Vând apartament cu 3 camere, str.
Panselelor, nr.1, ap. 9.
Tel. 0728892292
• Vând apartament cu 2 camere în
zona centrală, etj. II.
Tel. 0728977356
• Vând grădină 14 ari, în zona Moș
Achim, întabulată.
Tel. 0256372051
• 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
• Vând gard tablă, butelie dublă, 2
saltele 90/200, frigider.
Tel. 0256371480 sau 0729934683
• Vând teren intravilan pentru
construcții. Tel. 0729614249
• 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
• Vând un loc cimitir pe str. Mărășești,
acoperit cu mozaic. Vând cirip casă.
Tel. 0767057425
• Vând casă str. Popa Șapcă, nr.59, 4
camere, 2 bucătării, anexe.
Tel. 0722874919
• Vând casă, str. Manole, nr.24.
Tel. 0256372785, după ora 17
• Vând casă pe strada Mărășești nr.
46. Tel. 0723290189
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Cupa Unirea Sânnicolau Mare SEPTEMBRIE PE 64 DE PĂTRATE
la șah – ediția 2016

La data de 3 septembrie 2016 a avut
loc Cupa Unirea Sânnicolau Mare la șah,
în organizarea Clubului Sportiv Unirea
Sânnicolau Mare, Primăriei Sânnicolau
Mare și Școlii Gimnaziale ”Theodor
Bucurescu” nr 1 Sânnicolau Mare.
Concursul a avut limita superioară
ELO 1500 și a fost împărțit pe trei
secțiuni: Turneul A, cu juniori de minim
10 ani și seniori mixt, Turneul B, copii
8-9 ani și Turneul C, copii 5-7 ani. Au
participat în total 50 de jucători, de la
mai multe cluburi din județele Timiș și
Arad.
Sânnicolau Mare a fost reprezentat de
10 jucători, dintre care au fost premiați:
Baboș Daniel – locul 1 la categoria B15
(băieți 14-15 ani); Miron Ioana – locul 1
categoria F15 (fete 14-15 ani); Ciontea
Andrada – locul 1 categoria F11 (fete

10-11 ani); Dinu Anca – locul 2 categoria
F13; Fisan Filip – locul 2 categoria B13
(băieți 12-13 ani); Stelli Cristian – locul
2 categoria B11 (băieți 10-11 ani); Pop
Amalia – locul 3 categoria F13; Baboș
Sara – locul 3 categoria F15.
Trofeul principal a fost câștigat de
Iucu Mihai, de la Clubul de Șah Giroc.
Arbitrajul a fost asigurat de către
Matei Raul, de la Dudeștii Noi.
Mascota concursului a fost un
dromader de pluș, care a fost oferit la
tombolă.
Mulțumesc dlui. profesor Sitaru
Flavius, președintele C.S. Unirea
Sânnicolau Mare, pentru implicarea
exemplară în organizarea competiției.
ZAMFIR MOLDOVAN,
antrenor maestru

După cum am arătat într-un alt articol,
la 3 septembrie 2016 în Sânnicolau Mare
a avut loc Cupa Unirea la șah, cu ocazia
Zilelor Orașului. În luna septembrie,
sportivii secției de șah de la C.S. Unirea
Sânnicolau Mare au mai participat la
două competiții.
În data de 17 septembrie la Pecica, în
județul Arad, s-a desfășurat un concurs
internațional de șah, care a reunit 138
de participanți din România și Ungaria.
Șahiștii din Sânnicolau Mare au obținut
aici trei premii: locul 2 la categoria B14
(băieți 13-14 ani) prin Baboș Daniel,
locul 3 la categoria F14 prin Dinu Anca,
iar Andrada Ciontea, în vîrstă de 10
ani, s-a clasat pe locul 21 din 74 de
participanți în clasamentul general mixt
(fete și băieți) până în 14 ani inclusiv
și de asemenea a ocupat locul 3 în
clasamentul general feminin, dintre 18
jucătoare, unele mai în vârstă și mult mai
bine cotate la start, decât jucătoarea din
Sânnicolau Mare.
În data de 24 septembrie, la
Giarmata Vii, s-a desfășurat un concurs
interjudețean de șah, cu o participare
și mai numeroasă decât cel precedent:
154 de jucători aliniați la start!
Competiția a fost împărțită în patru
secțiuni: Turneul A, copii 6-8 ani; Turneul
B, copii 9-10 ani; Turneul C, copii 11-12
ani; Turneul D (principal), juniori peste
12 ani și seniori.
C.S. Unirea Sânnicolau Mare a
fost reprezentat de zece șahiști. Dintre
aceștia, Baboș Daniel s-a remarcat
în turneul principal ocupând locul 2 la
categoria B16, iar Ciontea Delia, în
vârstă de 6 ani, și-a făcut debutul în
bătăliile șahiste, obținând premiul 3 la
categoria F6.
Dar cel mai bun rezultat pentru

Sânnicolau Mare a fost realizat de către
Andrada Ciontea, care are un parcurs
formidabil în turneul mixt de 10 ani,
având 5 puncte după primele 6 runde.
Din păcate, Andrada a pierdut ultima
partidă, cu Oltean Cristian, campionul
turneului, un junior de la ACS Șah
Club Vados Arad, care are deja multe
premii la activ. Andrada a avut poziție
câștigată la un moment dat, după un șir
de replici tactice tăioase. Ea a încercat
să realizeze, în mod repetat, o plasă de
mat, într-un final dificil, adversarul ei s-a
apărat inventiv, iar Andrada n-a sesizat
ocazia decisivă, care presupunea
renunțarea la atacul de mat în schimbul
unei promovări spectaculoase a pionului
care participase până în acel moment la
atacul asupra regelui advers.
Chiar pierzând ultima rundă, Andrada
Ciontea a ocupat locul 1 la categoria F10
(fete 9-10 ani) dar, și mai spectaculos,
s-a clasat pe locul 5 general mixt din 38
de jucători!
Între jucătorii învinși de Andrada
s-a aflat Lup Constantin, posesor al
categoriei a II-a (o categorie peste
Andrada) de la ACS Șah Club Vados
Arad, precum și Ancuța Aris-Mario,
un junior ambițios, recent transferat
de la Clubul Sportiv Vulcan la CSU
Universitatea de Vest și care avea la
start un coeficient internațional ELO cu
peste 100 de puncte mai ridicat decât al
Andradei.
Iată că programul șahist inițiat de
către Primăria Orașului Sânnicolau
Mare începe să-și arate tot mai clar
roadele, iar Andrada își inspiră colegii
prin ambiție și tenacitate.

care aparține lui Idu, 0729593411
“Vreau să mulțumesc pe această
cale, în mod direct, domnului
Mircsov Petru pentru ajutorul
financiar pe care mi l-a oferit cu
atâta bunăvoință. Acest sport
implică foarte multă muncă, dar și
reparații ale motocicletei, piese de
schimb și alte dotări de performanță.
Sunt sigur că, în Sânnicolau Mare
sunt și alte persoane care ar putea
facilita participarea mea și la alte

campionate. De asemenea, aștept
iubitorii de moto să se înscrie în
număr cât mai mare în asociația
noastră, nou înființată în oraș. Vă
mulțumesc pentru tot sprijinul și
vă asigur că voi face tot posibilul
ca în viitor să mă întorc de la
alte concursuri cu premii pentru
Sânnicolau Mare.” – ne-a declarat
Sarafolean Ovidiu.
MR

ZAMFIR MOLDOVAN,
antrenor maestru

Un motociclist de succes în Sânnicolau Mare
Cu siguranță,toți cei care citesc ziarul
local, au aflat, din mai multe numere
că, Ovidiu Sarafolean, cunoscut în
rândul prietenilor drept Idu, a participat
la mai multe concursuri în țară, în
calitate de motociclist. Astfel, numele
Sânnicolaului Mare a fost purtat cu
mândrie în întreaga Românie, deoarece
Ovidiu, întotdeauna a câștigat și a urcat
pe podium.
De această dată, nu putea fi
trecut cu vederea un alt campionat,
desfășurat la Bacău. Este vorba despre
campionatul național de supermoto
din 20-21 august, etapa a IVa. În urma
acestei competiții strânse, sportivul
sânmiclăușean s-a clasat pe locul al II
lea la clasa profesionaliști și pe locul
al III lea la clasa Open. Munca zilnic și
efortul depus cu multă sârguință l-au
ajutat pe acest sportiv talentat să se
bucure de noi și binemeritate succese.
Pentru că orice participare la

competiții sportive de talie națională și
internațională implică și costuri majore,
Ovidiu Sarafolean a cerut, în numere
trecute ale Monitorului, sprijin din partea
sponzorilor. La acest apel, au răspuns
în mod pozitiv oameni extraordinari care
iubesc mișcarea și care promovează,
astfel, talente sportive. Trebuie pe
această cale, să aducem mulțumiri
firmei PRO CONSTRUCTIM MI, SRL,
reprezentată de domnul Mircsov
Petru, care a sărit, financiar, în ajutorul
deplasării și bunului mers al participării
la acest circuit de la Bacău.
Ovidiu Sarafolean a hotărât,
împreună
cu
alți
iubitori
ai
motociclismului să înființeze o asociație
în Sânnicolau Mare. Astfel, toți pasionații
sportului moto sunt invitați să se înscrie
în ASC San Moto Sânnicolau Mare.
Informații suplimentare găsiți pe pagini
de Facebook San MOTORSPORT,
Sânnicolau Mare sau la nr.de telefon
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Toamna se numără bobocii... și la Sânnicolau Mare
Anul acesta, în ziua de 12 septembrie
a sunat clopoțelul pentru toți școlarii
din Sânnicolau Mare. Toamna a venit
cu deschiderea unui nou an școlar,
mai mult sau mai puțin așteptat. Astfel,
după o lungă și liniștită vacanță de vară,
copiii s-au strâns în curțile școlilor lor, cu
emoții, pentru a depăna amintiri.
Ca în fiecare an, instituțiile din

învâțământ din orașul nostru au
sărbătorit cu solemnitate prima zi a anului
școlar 2016-2017. Elevii au fost anunțați
despre ora deschiderii pe rețelele de
socializare. Într-o ordine prestabilită de
către directori și autorități, clopoțelul a
sunat, pe rând, la școlile gimnaziale și
cele două licee. Festivitatea a avut parte
de un număr frumos de invitați, printre

care s-au numărat domnul primar Dănuț
Groza, domnul viceprimar, reprezentanți
ai pompierilor, poliției, jandarmeriei
și consilieri. La slujbă, au venit preoți
ortodocși și catolici care au citit
rugăciuni, dând binecuvântarea elevilor
și cadrelor didactice. După festivitatea
de deschidere, cei mici și-au lăsat părinții
în urmă și au pășit, sfioși, în clasele ce îi

Liceul Tehnologic Cristofor Nako

Școala Gimnazială nr. 2 Nestor Oprean

Școala Gimnazială nr. 1 Theodor Bucurescu

Liceul Teoretic Ioan Jebelean

așteptau pregătite cu manuale.
Prin intermediul ziarului local, dorim
și noi tuturor elevilor, dascălilor și
directorilor tuturor școlilor și grădinițelor
din Sânnicolau Mare să aibă parte de un
an școlar liniștit, cu succese și cât mai
multe realizări!
MR

Folclorul sânmiclăuşean din nou la înălţime în Ungaria, la Mako

În zilele de 18 şi 19 august, la invitaţia
Autorităţilor Locale din oraşul vecin
Mako din Ungaria, Ansamblul folcloric
„Doina” şi Ansamblul folcloric „Sfântul
Sava” din oraşul nostru, sub îndrumarea
învăţătorilor Natalia şi Gheorghe
Mandran, au participat la manifestaţiile
organizate cu prilejul Zilelor Ungariei,
reprezentând comunitatea română
precum şi comunitatea sârbă din Banat.
Ghidul ansamblurilor în această ieşire a
fost actuala locuitoare a oraşului Mako
şi fosta educatoare din oraşul nostru,
Kati Suli. Alături de ansamblurile din
Sânnicolau Mare, au mai participat
ansamblul folcloric din localitatea
Dudeştii Vechi, care a reprezentat
comunitatea
bulgară
din
Banat,
ansamblul secuilor din judeţul Harghita
precum şi mai multe ansambluri

folclorice ale gazdelor din Mako.
Manifestările s-au desfăşurat atât
sub semnul momentelor oficiale cât şi
a celor mai puţin oficiale, unde tinerii
participanţi au putut să socializeze unii
cu alţii şi să lege noi prietenii.
Manifestările oficiale au început prin
organizarea paradei portului popular a
fiecarei formaţii pe Bulevardul principal
al localităţii până la statuia Sfântului
Ştefan, finalizându-se cu depunerea
steagurilor ţărilor participante şi cu
vizionarea filmului care a avut ca subiect
venirea maghiarilor în câmpia panonică.
Dansatorii noştri au dansat, a doua seară,
după o altă paradă, un dans popular
românesc precum şi un dans popular
sârbesc, în aplauzele binemeritate ale
publicului. De asemnea, pe scena din
Mako, două perechi reprezentative a

fiecarui ansamblu au dansat dansuri
populare maghiare.
Pe lângă muncă însă, gazdele
au oferit şi momente de distracţie.
La Muzeul Satului au fost organizate
diverse ateliere de lucru manual, s-au
defăşurat jocuri săteşti vechi, au fost
vizitate casele tradiţionale maghiare.
Tot în timpul liber, tinerii au fost duşi la
renumitul ştrand de la Mako, astfel încât
în această ieşire a fost combinat utilul cu
plăcutul.
Festivalul de la Mako a marcat

pentru Ansamblurile din oraşul nostru
deschiderea manifestărilor la care vor
lua parte în această toamnă şi care
nu sunt de loc puţine : Ruga sârbească
din Sânnicolau Mare, Zilele orașului,
Maratonul Cantecului şi Dansului
Sârbesc, manifestări culturale in Clisura
Dunării.
Ref. cultural,
MÂNDRAN GHEORGHE
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Ziua Națională a Pompierilor, sărbătorită la Sânnicolau Mare

Ziua de 13 septembrie este, pentru
toți pompierii din România zi de
sărbătoare. Pentru pompierii militari din
Sânnicolau Mare, însă, această zi are o
dublă semnificație, deoarece,în aceeași
zi, în urmă cu 24 de ani, a fost hotărâtă
reînființarea subunității de Pompieri
militari din orașul nostru.
Incendiile
repatate,
cu
efect
devastator i-a deteminat pe oameni să
se mobilizeze și să recurgă la înființarea
primei subunități de pompieri. Astfel, în
Sânnicolau Mare, acest lucru fenomenal
se întâmplă începând cu anul 1949.
Activitatea a fost menținută până în
anul 1957, pentru ca, după desființarea
subunității să se înființeze o Formație de
pază contra incendiilor ce funcționa cu o
autoutilitară și 30 de pompieri.
Unitatea de pompieri, însă, se

reînființează în 1992, iar din anul
2006, instituția își sporește activitatea,
iar militarii în termen sunt înlocuiți cu
personal profesionist.
Dacă în trecut, pompierii acționau
numai la două tipuri de situații de
urgență(incendii și salvări), în prezent,
se acționează la cel puțin 22 de
situații de urgență, cum ar fi : incendii,
salvări din diferite medii, prim ajutor
și descarcerare, accidente rutiere,
feroviare, navale și aviatice, inundații,
cutremure,
deszăpeziri,
avalanșe,
căutări în medii acvatice etc.
Raionul de intervenție al Stației de
pompieri din Sânnicolau Mare cuprinde,
pe lângă orașul nostru, și un număr de
32 de localități, cum ar fi Biled, Gelu,
Comloșu Mare și Beba Veche.
Având în vedere vasta activitate, cu

ocazia Zilei pompierilor în România, în
13 septembrie, subunitatea de pompieri
din Sânnicolau Mare a organizat un
amplu eveniment la care a participat
subunitatea din Sânnicolau Mare și
serviciile voluntare de pompieri din
Raionul de intervenție. Evenimentul a
fost anunțat în numărul trecut al ziarului
local și pe rețelele de socializare, astfel
încât, în această zi, centrul orașului a
părut neîncăpător.
Pentru prima dată, în Sânnicolau
Mare s-a organizat un astfel de
eveniment la care s-au prezentat,
spre curiozitatea spectatorilor foarte
numeroși tehnici de intervenție și defilări
ale personalului militar și civil. A avut
loc și o slujbă religioasă la care au fost
invitați preoți de la bisericile din oraș.
La eveniment, pe lângă autoritățile

locale, au fost prezenți și reprezentanți
ai unor instituții, dar și numeroși elevi.
“Vreau să mulțumesc din suflet
tuturor acelora care au acceptat
invitația
noastră.
Mulțumesc
spectatorilor care au venit întrun număr atât de mare pentru a
ni se alătura la un eveniment atât
de important pentru noi, cei care
reprezentăm subunitatea de pompieri
din Sânnicolau Mare. Vă asigur că,
de acum încolo, Zilele pompierilor
vor reprezenta și pentru comunitatea
locală o tradiție care va avea loc an
de an, în luna septembrie. Doresc
să aveți parte de o toamnă liniștită,
lipsită de incidente!” Cu respect,
Simici Zoran, comandantul Subunității
de pompieri din Sânnicolau Mare.
MR
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Echipa de seniori a Unirii ocupă în
momentul de față locul 11 în campionat,
chiar dacă începutul de sezon ne-a
arătat o altă față a echipei. Chiar și în
aceste condiții tinerii noștri jucători
au nevoie de o acomodare treptată la

FOTBAL LIGA V

Echipa antrenată de Stanache
Marius ocupă locul 13 în campionat,
acumulând deocamdată doar 5
puncte.
Rezultatele obținute de echipă până
în prezent sunt:

nivelul ligii a-IV-a. Ultimele rezultate ale
echipei sunt:
• Unirea - Făget 2-0
• Banloc - Unirea 0-2
• Unirea - Dumbrăvița
• Pobeda - Unirea 4-2
• Unirea - CSM Lugoj 0-1
•
•
•
•
•
•

Tomnatic - Unirea 7-0
Unirea - Săcălaz 1-1
Sânpetru Mare - Unirea 3-1
Unirea - Șandra 3-3
Grabaț - Unirea 1-2
Unirea - Jimbolia 0-1

Memorialul Internațional
de fotbal "BODO CAROL"
participare record la ediția a III-a

Pentru Clubul Sportiv Unirea
organizarea memorialului "Bodo Carol"
a devenit o tradiție. Anul acesta turneul
care cinstește memoria domnului
profesor "Karci", a ajuns la ediția a
III-a.Profesorul Bodo a avut o carieră
îndelungată, pe parcursul căreia a
format mulți fotbaliști, dintre care putem
aminti: Macavei Florin, Sburlea Sabrin,
Bălgrădean Cristian, Tulcan Flavius,
Uzun Călin. Aceștia au evoluat pe toate
scenele campionatelor naționale din
România.
În acest an la turneu au participat nu
mai puțin de 20 de echipe din România,
Serbia și Ungaria și peste 250 de
sportivi. Echipele participante au fost:
ACS Poli Timișoara, Juventus Colterm,
Electrica Timișoara, Petlic Zrenjanin,
Akademija Bambi Zrenjanin, UFC Mako,
FC Szeged 2011, AS Peciu Nou, AS
Junior, Progresul Pecica, Avântul Periam
și echipa gazdă Unirea Sânnicolau
Mare.
La categoria de vârstă 2004-2005,
echipa Unirii antrenată de Viașu Daniel
a obținut locul 4, locul 3 fiind ocupat de
Electrica Timișoara. Pe locul secund
s-a clasat echipa Bambi Zrenjanin, iar
câștigătoarea a fost ACS Poli Timișoara,
care este antrenată de către Contescu
Cristian. Finala a fost tranșată la loviturile
de departajare.
La categoria 2006, Unirea antrenată
de Marius Sitaru a obținut locul doi,
după ce în finală a cedat în fața celor de
la ACS Poli Timișoara cu scorul de 5-0.
Locul 3 a fost adjudecat de către UFC

Expoziția atelierului - școală
Culoare din Culoare

În data de 2 septembrie 2016 cu
prilejul
Zilelor orașului Sânnicolau
Mare, Atelierul Școală Culoare din
Culoare a avut prima expoziție cu
prima grupă de învățăcei în ale picturii,
graficii și a artelor decorative. Pentru
majoritatea expozanților
în număr
de 23 din cei 60 care au frecventat
cursul a fost prima lor expoziție mai
de amploare. Cel mai tânăr expozant ,
„artist în devenire”, are 5 anișori iar
cel mai mare 17 ani.
Cei mici au făcut primii pași în a
învăța ce înseamnă arta,pictura, grafica
și jocul cu formă și culoarea, apoi pe
unii dintre ei i-a atras arta decorativă,
hand made-ul, designul de produs,
unde au descoperit cum se realizează
obiectele decorative, gablonțuri, la care
au folosit materiale textile, mărgele,
cartoane , dantele, dar au avut și
încercări reușite de machete care au
reprezentat căsuțe și mici cartiere în
miniatură dar și nave maritime .

La capitolul pictură , micii artiști au
prezentat desene studii cu portrete,
peisaj urban, cât și natură statică și
teme din imaginația lor, atât pe hârtie
cât și pe sticlă.
Mă
bucur că acești tineri au
preferat să își petreacă vacanță
învățând jucându-se. După 2 luni în care
au frecventat cursul au descoperit
singuri că au învățat o mulțime de
lucruri și au evoluat foarte mult și totul
din joacă. Au învățat să își exprime
imaginația prin desen și culoare dar și
prin alte creații. Au fost fericiți atunci
când au reușit singuri să își realizeze
„bijuteriile” mult visate.
Probabil că pe viitor vor mai lua
drumul artei unii dintre ei . Ar fi o
mulțumire sufletească personală.
Părinții și copii au fost extrem de
încântați atunci când autoritățile locale
ne-au propus să expunem creațiile lor
în incinta Castelului Nako de Zilele
Orașului nostru.Împreună cu elevii am

expus și eu că să îmi încurajez cursatii
să ajungă cât mai sus în evoluția lor
viitoare.
Elevii au primit din partea primăriei
diplome și o mică atenție , care le-a
răsplătit emoțiile vernisajului , primului
vernisaj oficial din viață multora dintre
ei!!! Inițial noi ne-am gândit să facem
o mică expoziție în „cadrul familiei”,
deoarece acest atelier este inițiativă
personală privată. Le mulțumim!
Micuții pictori ce au participat sunt:
Milicici Darina, Geambazu Iulia, Raicici

Natasha, Reinmund Reichel, Cucov Iani,
Istode Iulia, Oproi Iulia, Maia Iovanovici,
Lavrenski Alessia, Izdrescu Andreea,
Izdrescu Denisa, Dragoi Sofia, Muntean
Rares, Visan David, Purtan Ana, Buruian
Andreea, Buruian Roxana, Ioana Miron,
Pastiu Monica, Ganciov Natalia, Roncov
Anisia, Miculescu Alexandra, Cioban
Maria, Bianca Ciutrila, Cucov Ana.
LIHAT CRISTINA

Mako care a trecut cu scorul de 1-0 de o
altă echipă maghiară, FC Szeged 2011.
În competitția celor nascuți 20072008 câștigătoarea memorialului a fost
tot ACS Poli Timișoara care a trecut cu
scorul 4-2 de Avântul Periam. În finala
mică AS Junior a învins echipa gazdă cu
scorul de 3-0.
Unirea a obținut și premii speciale,
prin Bondor Dario la categoria 20072008, care a fost desemnat cel mai bun
jucător al competiției.
Turneul s-a dovedit a fi o reușită din
toate punctele de vedere. Conducerea
clubului
C.S.Unirea
dorește
să
mulțumească tuturor participanților:
sportivi, părinți, iubitori ai “futbolului“cum îi placea domnului prof. Bodo să
spună, domnului Sebastian Bodo (fiul
domnului profesor), pentru sprijinul
acordat în realizarea acestui eveniment
deosebit. De asemenea reprezentanții
mulțumesc celor trei arbitri: Samsudean
Patricia, Cismas - Malac Roxana și
Roman George pentru contribuția la
buna desfășurare a partidelor. Nu în
ultimul rând, se aduc mulțumiri domnului
profesor
CONTESCU
CRISTIAN
-coordonatorul centrului de copii și juniori
al C.S.Unirea, pentru buna organizarea
a evenimentului.

Grupele de handbal juniori, ale CS UNIREA au început în forță ediția de
campionat 2016/2017
•

Echipa de junioare 2 antrenate de Ciolpan Raul și Dani Morar au disputat
următoarele jocuri:
CSS Petrosani - Unirea 27-21
Unirea Sannicolau Mare -LPS Banatul Timisoara 29-26 (au marcat: Niță
Ada - 10 goluri, Popescu Cătălina - 6 goluri, Crina Asaftei - 5 reușite, Juravle
Alexandra a înscris de 4 ori, Eremici Nicole - 3 goluri și Balogh Gabriela cu o
reușită.)
•

Echipa de junioarele 3 antrenate de Ciolpan Raul și Morar Dan, au obținut
următoarele rezultate:
Unirea - Diniaș 25-21 (Pentru Unirea au marcat : Roosz Karina cu 9 reuşite,
Bota Iulia a marcat de 7 ori, iar Gheorghe Roberta, Hiticaş Anca şi Buznean
Patricia au înscris fiecare de trei ori.)
Giarmata - Unirea 16-25 ( Au înscris
pentru Unirea , Bota Iulia și Hărdăuț
Romina fiecare cu câte 7 reușite,
Roosz Karina 6 goluri, Gheorghe
Roberta și Buznean Patricia ambele
câte 2 goluri și Hiticaș Anca - 1 gol)
•

Juniorii 3 antrenați de Kirsch Alin
au obținut următoarele rezultate:
CSS Lugoj - Unirea 10-20 (Au marcat
Palade Razvan - 6 goluri, Ghilencea
Andrei - 4 goluri, Scradeanu Vlad si
Mark Cojic - 3 goluri, Zancu Claudiu
si Groza Adrian - 3 goluri)
Alpha Oradea - Unirea 24-22

Derby-ul fotbalului Sânmiclăușean

UNIREA vs VOINȚA 5-3

președinte CS UNIREA
FLAVIUS SITARU
Și anul acesta, cu ocazia
“Memorialului Bodo Carol”, fostele
glorii ale fotbalului din Sânnicolau Mare,
au avut din nou ocazia de a ne încânta
cu un joc spectacol. Pentru al doilea
an consecutiv, spectatorii prezenți
la meciul dintre UNIREA și VOINȚA,
au avut parte de un joc deosebit
plăcut. Rezultat final în acest an fiind
de 5-3 în favoarea celor de la Unirea.
Pentru Unirea au marcat: Ciui Remus,
Cărpinișan Vasile, Crăciun Constantin,
Groza Dănuț și Vlașcici Sinișa iar
pentru Voința au marcat: Balog Ștefan
cu un eurogol de la mijlocul terenului,
Daju Nicolae și Flavius Buda. Lovitura
de începere a fost dată de fostul mare
fotbalist Volaru Gheorghe. Arbitrajul
mult peste nivelul Ligii I, a fost asigurat
de către cavalerul fluierului, Filip Victor.
Lotul Unirii a fost următorul: Jivco
Disici, Boldor Adrian, Constantinescu
Florin, Crăciun Constantin, Foale Ioan,
Cărpinișan Vasile, Macavei Florin,

Gunie Constantin, Căprărescu Nicolae,
Macavei Florin, Groza Dănuț, Drâncean
Gheorghe, Tripon Gabriel, Cirici
Sava,Kerciov Nicolae, Șepețan Iovan,
Velciov Luca, Mureșan Gavrilă, Vlașcici
Sinișa, Ciui Remus, maseur Mircea
Oancia și antrenor Ionescu Constantin.
Voința a utilizat următorul lot:
Bujor Nicolae, Farcaș Constantin,Farcaș
Constantin, Regep Mario, Pleșa Emil,
Daju Nicolae, Miloș Pavlov, Vidac
Todor, Marincat Sandu, Marian Vasile,
Petrică Ioan, Crăciun Eugen, Marienuț
Milan, Balog Ștefan,Mihai Dorin , Popa
Cristian, Ferenczi Tiberiu, Leucuța
Vasile, Buda Iosif, Buda Flavius.
C.S.Unirea mulțumește pe această
cale pentru sprijinul oferit in realizarea
acestui eveniment Primăriei Sânnicolau
Mare, sportivilor implicați în eveniment.
președinte CS UNIREA
FLAVIUS SITARU
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Zilele orașului Sânnicolau Mare 2016
Duminică 4 septembrie
Ultima zi a evenimentelor pregătite
de către Primărie pentru Zilele orașului
a stat sub semnul muzicii ușoare
românești, o muzică apreciată de o
gamă variată de ascultători. Într-o
atmosferă caldă, romantică, primul artist
a încântat publicul ce a umplut teatrul de
vară cu o interpretare de excepție. Mult
așteptat în Sânnicolau Mare, Gabriel
Dorobanțu și-a făcut apariția pe scenă
într-o ținută sobră. Cu o voce de neuitat,
a impresionat cu melodii vechi, cum ar
fi Hai vino-n gara noastră mică sau O
picătură de amor. Pentru că trăim într-o
lume în care uneori ne lipsește iubirea,
cântărețul a ales pentru sânmiclăușeni
numai melodii despre iubire, îndemnând
prin cântec la o viață frumoasă, cu liniște
și înțelegere.
O altă apariție spectaculoasă și
foarte apreciată a fost cea a lui Nico,
o artistă desăvârșită care a adus
în fața publicului său o împletire de
genuri. Astfel, Nico și-a demonstrat
talentul și și-a evidențiat vocea prin
diverse cântece. A coborât în rândul
spectatorilor, fiind foarte apropiată de cei
care o îndrăgesc. Pentru că a cântat fix
înainte de a fi premiate cuplurile care au
împlinit 50 de ani de căsătorie, Nico, cu
o vădită emoție a ținut să-i felicite pe cei
care au reușit să își stea alături unul de
altul, toată viața, dedicându-le o piesă.
După acest moment deosebit,
domnul primar Dănuț Groza a premiat
câteva cupluri care și-au serbat anul

acesta nunta de aur. Cu toții au primit în
semn de apreciere, un tort, o șampanie
și un buchet de flori. Aceste cupluri sunt
o pildă de urmat pentru cei care se află
la început de drum în viață. Pentru că au
depășit împreună momente dificile în
viață, pentru că au răzbit, pentru că s-au
iubit și au dat dovadă de răbdare în cei
50 de ani de căsătorie, dorim și noi să îi
felicităm și să le urăm multă sănătate în
continuare, liniște sufletească și bucurii.
Aceste cupluri merită toată aprecierea
noastră.
După aceste momente emoționante,
au urcat pe scenă alți doi interpreți de
valoare ai muzicii ușoare românești.
Este vorba despre Aurel Moldoveanu
și Mihai Trăistariu. Recitalurile susținute
de aceștia s-au ridicat, prin calitate
maximă, la așteptările spectatorilor care
au relaționat foarte bine cu cei doi artiști,
cântând și dansând cu bucurie alături de
ei.
După cele trei seri de evenimente
apreciate, seria activităților dedicate
Zilelor orașului Sânnicolau Mare de anul
acesta s-a încheiat.
Mulțumim
pentru
spectacole
Primăriei orașului, Consiliului local și
domnului primar Dănuț Groza!

Cuplurile premiate cu ocazia Zilelor Orașului
pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie
•

BANC DOMNICA și BANC ȘTEFAN ALEXANDRU

•

CIPOȘ NATALIA și CIPOȘ PETRU

•
•
•
•
•

CEBZAN AURICA și CEBZAN CONSTANTIN
CSUY SUSANA și CSUY VALER
FLUȘ MARIA și FLUȘ VASILE

RANISAV MARIA și RANISAV MATEI
RUS VERONA și RUS ȘTEFAN
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Hramul Bisericii Ortodoxe Române
din Sânnicolau Mare 2016

Din moși, strămoși, bisericile
ortodoxe din țara noastră își prăznuiesc,
așa cum se cuvine ruga, în fiecare an.
Astfel, în Sânnicolau Mare, hramul
Bisericii ortodoxe române se serbează
în data de 8 septembrie, cu ocazia
Sfintei Maria, adică a zilei Nașterii Maicii
Domnului.
Ritualul
specific
acestei
zile
însemnate pentru biserica noastră a
fost îndeaproape urmat. Ziua a debutat
cu slujba specifică a Utreniei, după care
a urmat Sfânta Liturghie. Într-un număr
impresionant s-au strâns credincioșii la
Vecernia care a început în jurul orei 17.
La acest eveniment mult așteptat de
către creștinii ortodocși sânmiclăușeni
au participat preoți din localitate și din
satele vecine și autorități locale. Seara,
conform tradiției, s-a sfințit colacul pe

care preoții l-au împărțit credincioșilor.
După slujba de Vecernie, în curtea
bisericii a avut loc un mic program.
S-au interpretat cântece din folclorul
românesc. Cei mai pricepuți au încins o
horă pe cinste.
MR

Consiliul Local Sânnicolau
Mare, în calitate de de naș al
Rugii ortodoxe de anul acesta,
mulțumește brutăriei ROTEL-KAT
pentru sponzorizarea cu colacii
folosiți în cadrul ritualurilor
specifice rugii. Brutăria ROTELKAT a sprijinit și cu alte ocazii
activitățile Consiliului Local și ale
Primăriei Sânicolau Mare.

MR

FOTO: BOGDAN ISTODE

SFÂNTA MARIA MARE, HRAMUL BISERICII
ORTODOXE SÂRBE DIN SÂNNICOLAU MARE
Cea mai importantă zi a comunităţii
Ortodoxe
Sârbe
din
Sânnicolau
Mare este ruga bisericească în care
o sărbătorim pe Maica Domnului,
născătoarea Mântuitorul nostru Iisus
Hristos şi care este ocrotitoarea biserici
şi a comunităţii noastre.
La ora 10:00 a început Sfânta
Liturghie oficiată de preotul paroh Ciocov
Dina iar din strană a răspuns corul
bisericesc alcătuit din următorii membrii:
Sredoiev Velimir, Baischi Milan, Radici
Zoran, Petrov Liubomir, Bojin Slavca,
Mandran Natalia, Radici Eugenia, Roşu
Duşiţa, Roşu Miriana, Adnagi Ina, Ianoş
Bosa şi Ciocov Miliţa. Apostolul a fost
citit de către copiii: Radici Marco, Adnagi
David şi Ciocov Miliţa. După citirea
sfintei Evanghelii, preotul a predicat şi

a subliniat importanţa acestei sărbători.
La sfârşitul sfintei Liturghii s-a săvârşit
ocolirea bisericii şi citirea sfintelor
Evanghelii după rânduială.
După masă la orele 17:00 a început
slujba vecerniei cu tăierea colacului.
La această slujbă i-am avut ca musafiri
pe următorii preoţi: preot protopop
Plavsiti Ognean din Arad, Mircovici
Stanomir din Sâmpetru Mare, Jupunschi
Vasile din Rudna, Chiriac Gheorghe
din Sânnicolau Mare, Ilievici Pera
din Sâmpetru Mare, Vuici Slobodan
din Parţa, Stoicov Radoslav din Satu
Mare şi Cenad şi preotul paroh Ciocov
Dina. În acest an, am avut deosebită
plăcere de a-i avea ca invitaţi corul din
Catedrala Ortodoxă Sârbă din Timişoara
sub îndrumarea domnului profesor

Bugarschi Ioţa. După tăierea colacului
protopopul Plavsiti Ognean a predicat
pe tema importanţei rugii iar la final
preotul paroh a mulţumit Episcopului
Luchian pentru grija pe care o are faţă de
noi, fiindu-i copii duhovniceşti, preoţilor
invitaţi, corurilor, consilierilor bisericeşti,
colaboratorilor, autorităţilor locale pentru
buna colaborare şi nu în ultimul rând
naşilor de anul acesta, familiei Vlaşcici
Darco cu soţia Gordana şi fiica lor
Tania, pentru grija şi jertfa depusă ca
acest eveniment să fie sărbătorit după

tradiţia străbună. Pentru anul viitor,
această sfântă obligaţie a fost preluată
de toţi credincioşii în frunte cu consiliul
bisericesc. La biserica s-a organizat
un mic program artistic cu participarea
Ansamblului Sfantul Sava din orasul
nostru, sub indrumarea profesorilor
Natalia si Gheorghe Mandran, iar ca
solisti vocali si-au adus aportl Dusita
Rosu, Tania Vlascici si Liubomir Petrov.
Preot paroh,
CIOCOV DINA
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Zilele orașului Sânnicolau Mare 2016
Sânnicolau Mare, oraș sănătos

În urmă cu câțiva ani, s-a hotărât de
către Consiliul local ca Zilele orașului
nostru să fie sărbătorite, în fiecare an,
în primul sfârșit de săptămână din luna
septembrie, chiar dacă acest lucru
nu se mai suprapune cu ruga Bisericii
ortodoxe române. Astfel, toamna anului
2016 a adus veselie și spectacole
numeroase în zilele de 2, 3 și 4

septembrie. Evenimentul a fost anunțat
prin intermediul ziarului local, dar și prin
intermediul rețelelor de socializare.
Pregătirile au început cu mult timp
în urmă, prin încheierea și semnarea
de contracte cu invitații de seamă care
au urcat pe scena Teatrului de vară în
cele trei zile mai sus menționate. De
asemenea,comercianții care au dorit să

își expună marfa în fața cumpărătorilor,
au încercat să prindă cel mai bun loc,
pentru cele mai bun profit. Tarabale șiau făcut apariția în centrul orașului cu o
seară înainte de a se da startul oficial.
S-au pregătit inelușele de gogoși cu
gem, colacii secuiești, micii, frigăruile,
cârnații și nelipsita bere rece la halbă.
Nici cei mai mici nu au fost uitați,

După ce totul a fost pregătit în cel
mai mic detaliu, scena Teatrului de
vară, împodobită frumos cu mușcate
colorate, și-a deschis porțile pentru
marele eveniment, poate cel mai
așteptat eveniment din acest an. Ca de
obicei, cele două prezentatoare, extrem
de elegante, Fluș Andreea și Steuerer
Timeea au fost gazdele spectacolelor
pe parcursul celor trei zile. Sub deviza
de anul trecut, “Sânnicolau Mare, oraș
sănătos”, programul a debutat în seara

zilei de 2 septembrie cu un spectacol
dedicat în exclusivitate folclorului.
Organizatorii au ales, așa cum deja se
știe, pentru fiecare zi, câte un alt gen
de muzică, pentru a satisface cât mai
multe gusturi ale publicului, împărțit în
mai multe categorii de vârstă. Astfel,
la recitalul de muzică populară, au
interpretat Cosmin Popa, Miulescu
Irimică și Adriana Curtu Voaidoș. Cei trei,
apreciați și pentru minunatele costume
populare pe care le-au purtat, au adus în

fața publicului un colaj de melodii iubite
din folclorul românesc. Pe scenă, pentru
a anima momentul, au dansat alături de
interpreți membrii ai formației de dansuri
populare “Doina” din Sânnicolau Mare.
Și, pentru că orașul nostru este
cunoscut în țară și în străinătate datorită
formațiilor de dansuri populare germane,
bulgare și sârbe, în program, la loc de
cinste a stat și spectacolul pregătit cu
multă dăruire de membrii formațiilor
amintite. Au urcat pe scenă, în aplauzele
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Zilele orașului Sânnicolau Mare 2016
Sportivii și antrenorii premiați cu ocazia
Zilelor Orașului pentru rezultate deosebite

continuare din pagina anterioară

deoarece, părinții le-au putut cumpăra
vată pe băț, pop corn sau porumb fiert.
Cei mai curajoși dintre ei s-au aventurat
în spațiul de joacă, special amenajat,
s-au dat pe topogane gonflabile, cu
trenulețul sau au câștigat jucării de pluș,
în urma unor concursuri.

•

Vineri 2 septembrie

sutelor de spectatori, copii ce fac parte
din formațiile maghiare Kekibolya,
germane Buntes Strausschen, sârbești
Sveti Sava și românești Doina.
Prima seară a evenimentelor
organizate cu ocazia Zilelor orașului a
luat sfârșit într-o atmosferă plăcută, pe
o vreme ce, de data aceasta, a ținut cu
locuitorii Sânnicolaului Mare.

•
De Zilele Orașului , sânmiclăușenii au avut parte de un fromos foc de artificii
•

•
Festivitatea de premiere a elevilor , sportivilor și antrenorilor
FOTO: BOGDAN ISTODE

Sâmbătă 3 septembrie
Cu
ocazia
Zilelor
Orașului
Sânnicolau Mare 2016, ținutele celor
două prezentatoare Fluș-Socaciu
Andreea și Timeea Steuerer au fost
asigurate prin bunăvoința doamnei
Hălmagean
Maria
(proprietara
magazinlui “1001 articole”) și a
doamnei Claudia Ștefan. Primăria
Sânnicolau Mare le mulțumește pentru
sprijin și implicare!

Sâmbăta a fost dedicată în
exclusivitate tineretului din Sânnicolau
Mare și împrejurimi. Programul a adus
în fața publicului numeros și de această
dată ,un alt fel de tip de muzică, total
diferit de cel din prima seară. Atenția
s-a îndreptat înspre artiști cunoscuți ai
momentului. Claudia Pavel, Andeeno
Damassy și Jimmy Dub, DJ Sava,
Misha, Hevito și nu în ultimul rând,
What`s up sunt cei care au făcut
spectacol în a doua zi a evenimentelor
propuse cu ocazia Zilelor orașului. Cei
care au venit să se bucure de dans și
muzică de calitate au rămas la Teatrul
de vară mult după miezul nopții.
Tot acum, elevi ai școlilor din
oraș,dar și sportivi cu performanțe în
anul 2016 au fost premiați de către
domnul primar Dănuț Groza. Înainte cu
câteva săptămâni, s-au întocmit liste cu
copii care au obținnut premii deosebite
la olimpiade și concursuri școlare, dar
și cu cei care au obținut performanțe
sportive în anul în curs. Pe baza
acestor liste, elevii au fost anunțați să
se prezinte pe scena Teatrului de vară
pentru a primi o diplomă în semn de
prețuire pentru munca depusă și pentru
rezultatele excelente obținute.
Ca în fiecare an, nu a fost uitat nici
minunatul spectacol de artificii care

a fost pe măsura așteptărilor. Cerul
a fost brăzdat de lumini multicolore
care s-au deschis, parcă, în curcubee
strălucitoare.
Cel care a încheiat a doua seară
a Zilelor orașului Sânnicolau Mare a
fost What`s up, adică Marius Marian
Ivancea, unul dintre cei mai cunoscuți

câtăreți de rapp din România.
Programul, incendiar, cu ropote de
aplauze și atmosferă deosebită, s-a
bucurat de succes și sâmbătă.
continuare în pagina următoare

Elevii premiați cu ocazia Zilelor Orașului
pentru rezultate deosebite la învățătură
•

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 TEODOR BUCURESCU (elevi cu
rezultate deosebite la concursuri județene și naționale) : Popescu
Larisa Izabela, Morari Larisa Gabriela, Gulicska Marcus, Dascălu
Crina, Călina Neftali, Berciu Iulia, Lăcătuș Anca Florina, Pfeifer
Carla Maria, Ilucă Alexandra, Jurjuț Alexia Andreea, Paștiu Monika
Maria, Bejenaru Andrei, Roman Robert, Stelli Cristian, Tanasă
Claudia, Erdei Dragan Bogdan

•

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 NESTOR OPREAN (elevi cu rezultate
deosebite la concursuri județene și naționale) : Geambazu Iulia,
Timoce Larisa, Oproi Iulia, Dinu Anca, Butar Alexandru, Telbis
Ninet Georgiana, Psariuc Diana, Miculescu Claudia, Dimitriu
Gena, Gyorgy Bogdan, Dinu Anca, Miron Ioana.

•

LICEUL TEORETIC IOAN JEBELEAN (elevi care au obținut note
de peste 9 la examenul de bacalaurea anul acesta) : Dobrin-Crișu
Andrada, Ciocani Diana Maria, Coșa Alexandru Viorel, Danci
Alexandra, Jivici Miriana, Cseh Denisa Cristina, Petrov Denisa

•

Echipa de juniori B1, născuți 1999-2000 și chiar mai mici, născuți în 2001,
care a reușit în acest an să câștige campionatul național, devenind astfel
campionii României, performanță unică pentru sportul din Sânnicolau Mare.
La nivel de echipă, după finala disputată la Buftea, împotriva celor de la
LPS Buzău, dupa ce au trecut de LPS Banatul, Jiul Petroșani, Viitorul Anina,
Victoria Carei, CSS Balj, Luceafarul Iași. Lotul antrenat de STANACHE
MARIUS a fost următorul: VARSTIUC BOGDAN – declarat cel mai bun
jucător al finalei, COROBAN DRAGOS – declarat cel mai bun portar
al finalei, SOPRONI PETRICA, DIMA RAZVAN, BOBOICIOV RAUL,
CSUY RAUL cpt., CIOBOTARIU ANDREI, COSTEA ANDREI, COZMA
TOMAS, SIMION ALEXANDRU, GHEORGHIES MARIO, TUCA RAFAEL,
POSTEUCA EMANUEL, PAMFIL MARIAN, URECHE ANDREI, POPA
FABIAN, JIVICI CRISTIAN, MOLDOVAN RAUL, STEINBERGER PATRIK,
POPA IRINEL, PIT CATALIN, MIZU LAURENTIU, BUZATU DANIEL.
BIRIȘ BIANCA ELENA, prima fotbalistă care ajunge să joace în Liga
Națională la echipa CFR, după ce a fost antrenată la Clubul Inirea de către
BALOG ȘTEFAN. Mai mult ea face parte din echipa națională de jucătoare
sub 16 ani, participând cu echipa națională de fotbal feminin la turnee de
pregătire în Italia și Bulgaria.

Sportivii secției de karate care antrenați de SENSEI -NAGY ZOLTAN care
au reușit obținerea a 9 medalii de aur, 14 medalii de argint și 28 de medalii
de bronz : STELLI CRISTIAN, PADURARIU TAMARA, MICULESCU
CLAUDIA, GHOERGHIADE PAULA, POP ANA MARIA, HITICAS
VALENTIN, VINGAN ALEXANDRU, MARIENUTI MILAN, MOACA
LEONARD, NIYKOARA ALEXANDRU, CLAPA ALESIA, CIOBAN STEFAN,
FARCA MARIA, ADNAGI DAVID, KOKAI ROBERT, MOT ANDREI, BARBU
DARIUS, REGEP RALUCA, ROTARIU DANA, COLPOS CRISTIANA,
TURJUC FLORIAN, REGEP CARLA, CIOBANU VALENTINA, PFEIFER
CARLA, TOSZER ALISIA, NEGESCU MIHAI, ANTOCHI FABIAN, BOTEA
ROZALIA, PURISEL IZABELA
Președintele CS Unirea - SITARU FLAVIUS

Coordonatorul Centrului de Copii și Juniori - CONTESCU CRISTIAN

