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

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

dumneavoastră vă rugăm să ne contactaţi.

Tipar executat de tipografia 

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

 Tel. 0744642463
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ZILELE ORAȘULUI 2017
PROGRAMUL EVENIMENTELOR

VINERI 01.09.2017 
• ora 1400 -  1900  - Expoziţia stradală de grafică „Sânnicolau Mare în  desene, vazut de micii  

artiști”, lângă castelul Nako. DETALII ÎN PAG. 3
• ora 1700  - Meci de fotbal din liga a IV-a, pe stadionul “Ioan Morar“: CS UNIREA - PECIU NOU
• ora 2000 - Recital  de muzică populară românească la Teatrul de Vară. Invitaţi: ADRIANA 

CURTU VOAIDOŞ, MIHAELA PETROVICI, PAPU IOAN DRAGOMIR
- Dansuri populare cu: formaţia de dansuri populare bulgare ,,Karamfilce” 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.

SÂMBĂTĂ 02.09.2017
• ora 700  - Concurs de pescuit pentru copii și adulţi la Balta Buciuman. 
• ora 900-2000- Expoziţie organizată de Asociaţia Crescătorilor de păsări și animale mici de 

blană “Nako“, în incinta pieţei agro-alimentare.
• ora 1000- Memorialul “Bodo Carol” la fotbal juniori, pe stadionul “Ioan Morar“.  
• ora 1400 -  1900  - Expoziţia stradală de grafică „Sânnicolau Mare în  desene, vazut de micii  

artiști”, lângă castelul Nako
• ora 1500 -  1900  - Program de vizitare liberă a criptei familiei Nako de la Biserica Catolică. 

DETALII ÎN PAG. 3 
• ora 2000 - Spectacol la Teatrul de Vară. Vor fi premiaţi elevii care au obţinut performanţe   

deosebite în anul 2017. Vor concerta artiștii: CABRON, ALEX VELEA,  OTILIA, NICOLE 
CHERRY. Spectatorii vor avea parte și de un spectaculos foc de artificii.

DUMINICĂ 03.09.2017
• ora 900-2000- Expoziţie organizată de Asociaţia Crescătorilor de păsări și animale mici de 

blană “Nako“, în incinta pieţei agro-alimentare.
• ora 1000  - Memorialul “Bodo Carol” la fotbal juniori, pe stadionul “Ioan Morar“.   
• ora 1400 -  1900  - Expoziţia stradală de grafică „Sânnicolau Mare în  desene, vazut de micii  

artiști”, lângă castelul Nako.
• ora 1500 -  1900  - Program de vizitare liberă a criptei familiei Nako de la Biserica Catolică. 
• ora 1700  - Meci de fotbal din liga a V-a, pe stadion : CS UNIREA II - MUREȘUL IGRIȘ 
• ora 2000  - Spectacol la Teatrul de Vară. Vor fi premiate cuplurile care au împlinit 50 ani de 

căsătorie și vor susţine recitaluri artiștii: CORNELIA și LUPU REDNIC, NOAPTEA TÂRZIU, 
MARIACHI LOS PLATANOS

Noua Radiologie Dentară
digitală din Sânnicolau Mare funcționează în centrul 

orașului într-o locație din spatele bisericii Romano Catolice 
 
• Executăm o gamă largă de 

radiografii dentare, cele mai uzuale 
fiind radiografiile retroalveolare și 
panoramice.

• Aparatura este nouă, fiind produsă 
în 2016, asigurând o doză scăzută 
de radiații.

 

Adresa Cabinetului este str. Piața  30 Decembrie, nr.7 
Telefon 0771 205 318

Orarul de funcționare este  L-V : 9 - 13 și 15 – 18

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

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

Tel: 0753064029; 0766517404;  0256372628

ITP la Agrotransport (ITSAIA)
VERIFICĂRI TEHNICE AUTO PENTRU 

MAȘINI MICI ȘI MARI (persoane sau marfă)
Tel. 0730086114, 0724359585, 0758231207, 
0256371648(tel+fax) - Calea Timișorii, nr. 10

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 miercuri 13.09.2017, 
începând cu orele 1100. 

Invitație la
“Ziua pompierilor“
13 septembrie 2017

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, urmată de cântec şi voie 
bună în curtea bisericii. Ansamblul  
de dansuri populare românești 
“Doina“ va prezenta o suită de 
dansuri.

ADRIANA CURTU VOAIDOŞ ALEX VELEAMIHAELA PETROVICI

CORNELIA și LUPU REDNICCABRON MARIACHI LOS PLATANOS

REGAL HANBALISTIC
la aniversarea a 60 ani de existență ai Clubului Unirea Sânnicolau Mare
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 REABILITARE CAPITALĂ LA GRĂDINIȚA PP3
Se lucrează și la Școala Gimnazială nr.1

• Vând apartament cu 3 camere, 
semidecomandat, mobilat, balcon 
închis, termopane, etj. IV.
Tel. 0771031794 sau 0785087710 

•Vând loc de casă 1000mp în 
Sânnicolau Mare, str. Comloșului, preț 
13euro/mp negociabil.
Tel. 0724885402

• Casă de vânzare cu brutărie pe 
strada Oituz, nr.44. Tel. 0723358711

• Vând apartament cu 2 camere, 3 
balcoane, etj.I, str. Republicii, nr.40.
Tel. 0727026942

• Vand casa central in Sannicolau 
Mare str. Gh. Lazar nr.14 compusa 
din: 2 puncte comerciale + baie 
de servici + 3 camere, bucatarie, 
baie, incalzire centrala pe gaz. pret 
negociabil. 
Tel. 0763535067

• Vând teren intravilan 2191mp, str. 
Decebal nr. 85, posibilitate parcelare.
Tel. 0742095602 

• Vând casă în Sânnicolau Mare, 
str.Ţichindeal, nr.20, jud. Timiş,  
compusă din 2 dormitoare, bucătărie, 
living, sala de servit masa, baie, 
hol, garaj.Utilitati: încălzire pe gaz, 
aer conditionat, complet  izolată, 
branşament apa şi canalizare de la 
rețeaua publică, acces de pe stada 
asfaltata. Total locuibil - 90 mp, curte - 
200 mp. Preț: 55.000 euro negociabil.
Tel. 0721223538, 0721363447  

•Vând casă în Igriș, nr.208.
Tel. 0722865142

•  Vând teren intravilan în Sânnicolau 
Mare.
Tel. 0729614249 

•  Vând casă 118mp, strada Popa 
Șapcă nr.53, 4 camere, 2 bucătării, 
coridor, baie în lucru, apă, gaz la 
stradă, presă struguri, 4 capeți alamă. 
Tel. 0722547863

•  Sc ABC Agressione SRL angajează 
vânzătoare la fast food.  
Tel. 0786487181

•  Vand loc de casă în Cenad 4316mp  
nr. 313
Tel. 0753027345

•  Vand sau schimb casă 4 camere, 
bucătărie, baie, anexe, grădină, gaz la 
poartă cu apartament 2 sau 3 camere 
exclus etaj IV.  
Tel. 0737727022 sau 0721088552

Ce alegi între un lapte trecut prin mai multe 
procese tehnologice sau un lapte venit direct 

de la văcuța sănătoasă din fermă?
 Bună întrebare!

Toți își doresc să pună pe masă un lapte 
de calitate, cât se poate de natural fără 
prea multe proceduri, înainte ca el să fie 

consumat.   
 Vă așteptăm să încercați gustul laptelui 

adevărat la orice oră.
Ne găsiți pe str.16 Decembrie1989,nr.10,                                           

lângă Judecătorie.

NOU ÎN ORAȘUL NOSTRU!!!!

*  Vând Vilă deosebită în Sannicolaul 
Mare, situată în centrul orașului, are 4 
dormitoare și este compusă din:
parter- 150mp: living-60mp, 2 
dormitoare, baie, bucatarie, camară, 
hol, antreu, etaj -53mp: 2 dormitoare, 
baie, balcon, pod -50mp, pivnita- 
50mp, teren 1000mp, garaj separat de 
casa, atasat de o casa cu 1 camera, 
bucatarie, hol (neamenajata) fosa 
septica, dar in fata casei e canal, 
incalzire cu gaz, centrala Viessmann, 
95 000 € Negociabil 
Tel. 0726082875

Clădirea “grădiniței maghiare“ 
va fi reabilitată complet și vor fi 

schimbate instalațiile sanitare și 
electrice

Pentru Primăria Sânnicolau Mare 
și pentru Consiliul local al orașului, 
educația copiilor și buna desfășurare 
a procesului de învățământ au fost 
întotdeauna o prioritate. În fiecare an, 
se investește masiv în activități pentru 
copii și tineret, dar și în baza materială 
a unităților școlare. Este foarte important 
ca actul educațional să se desfășoare 
într-un mediu prielnic care să ofere 
elevilor și cadrelor didactice cele mai 
bune condiții. În fiecare an, Primăria 
identifică necesitățile primordiale și 
sursele de finanțare pentru ducerea la 
bun sfârșit a obiectivelor propuse. În 
ultimii ani, s-au efectuat lucrări majore 
de reabilitare la aproape toate clădirile 
de școli și grădinițe, cu finanțare din 
proiecte naționale și europene, dar și de 
la bugetul local. 

Pentru anul acesta, a fost stabilită ca 
prioritate clădirea în care își desfășoară 
activitatea grădinița cu program prelungit 
nr.3. Cunoscută în oraș ca și “grădinița 
maghiară”, aceasta funcționează 
într-o locație foarte veche de pe strada 
Nufărului. Aici există trei grupe de copii 
din care două cu predare în limba 
maghiară și una cu predare în limba 
română. Grădinița nu are un statut juridic 
propriu, ci funcționează arondată Școlii 
gimnaziale nr.1. Teodor Bucurescu.

Pentru reabilitarea acestei clădiri  s-a 
încercat obținerea de fonduri europene, 
însă oportunitățile de finanțare au 
întârziat să apară. Astfel, deși inițial 
erau prevăzute doar câteva lucrări de 

reparație, după vizita și evaluarea făcută 
de o echipă condusă de domnul primar 
Dănuț Groza, s-a constatat că este 
nevoie de o intervenție capitală. 

Astfel, vor fi efectuate lucrări 
constând în :

• Înlăturarea parchetului vechi 
în trei săli de clasă, tunarea 
unei șape și montarea de 
parchet laminat.

• Refacerea integrală a 
instalţiilor sanitare.

• Reamenajarea cu faianţă și 
gresie a băilor.

• Schimbarea întregului sistem 
de încălzire centrală, cu 
excepţia centralei termice 
pe gaz care a fost recent 
achiziţionată.

• Refacerea în întregime a 
instalaţiei electrice.

• Tencuirea și zugrăvirea 
zidurilor interioare.

• Schimbarea tuturor ușilor și 
geamurilor, vechi, din lemn, 
cu unele noi din tâmplărie 
PVC.

• Reamenajarea aleilor din 
curte cu unele noi din dale de 
piatră.

• Achiziţionarea de mobilier nou 
în sala de mese și completare 
cu mobilier nou acolo unde 
mai era necesar în ceea ce 
privește băncile și pătuţurile.

Unul dintre motivele pentru care 
s-a decis efectuarea unor lucrări de 
asemenea amploare este faptul că 
schimbarea instalației sanitare sau 
electrice presupune spargerea zidurilor. 
Acum era momentul pentru asemenea 
lucrări mari, zidurile urmând a fi, 
oricum, reparate. În această toamnă se 
vor finaliza lucrările prevăzute pentru 

interiorul clădirii. În primăvara anului 
viitor, imediat ce condițiile de vreme 
o vor permite, se va reface acoperișul 
clădirii și se vor tencui și zugrăvi zidurile 
exterioare. Exteriorul clădirii nu poate 
fi reabilitat mai devreme ,deoarece 
lucrările la  acoperiș pot duce la 
deteriorări ale zidurilor.

Datorită acestor lucrări de amploare, 
va fi nevoie de mai mult timp pentru 
finalizare. În această perioadă, copiii 
ce frecventează această grădiniță au 
fost redistribuiți în celelalte grădinițe din 
oraș. În acest sens, s-a solicitat și s-a 
obținut aprobarea Inspectoratului Școlar 
Județean Timiș. 

Se lucrează intens în clădirea 
Școlii nr.1 din strada Piața 1 Mai

Lucrări importante vor fi finanțate 
de către Consiliul local anul acesta și 
la Școala gimnazială nr.1, clădirea din 
Piața 1 Mai. Aici, fiind vorba despre una 
dintre cele mai vechi clădiri din oraș, 

este nevoie destul de des de lucrări de 
întreținere și amenajare. Anul acesta va 
fi reamenajat holul de la etajul I. Dacă la 
parter s-au schimbat în ultimii ani gresia 
și ușile, la etaj, de foarte foarte mult timp, 
nu s-a mai realizat nicio lucrare. 

Va fi, astfel, înlocuită pardoseala din 
piatră cu gresie, anumite părți din tavan 
vor fi înlocuite cu rigips și se vor executa 
lucrări de vopsire și zugrăvie în tot holul. 

De asemenea, vor fi reabilitate 
cele două săli de clase aflate în curtea 
școlii. Aici există o serie de probleme cu 
igrasia din pereți și, din acest motiv, se 
caută soluții tehnice pentru remedierea 
situației. Se dorește schimbarea 
pardoselii, vopsirea și zugrăvirea 
pereților și înlocuirea ușilor. 

Vă vom ține la curent cu evoluția 
lucrărilor. 

 
MCC

*  Vând casă pe strada Cosânzeana 
nr. 2A. Preț 120.000 de euro.
Tel. 0724530097

• Caut femeie de preferinta peste 50 
de ani pentru menajera. 
Tel. 0256372320

• Angajez muncitor pentru Atelier de 
Tinichigerie cu calificare la locul de 
munca in Sannicolau Mare str. Oituz 
nr.70. 
Tel. 0766467104

vă stă la dispoziție atât ziua cât și noaptea la cele mai accesibile 

tarife: * 2,18 interior  *2,49 interior noaptea *2,65 exterior
Vă conducem oriunde doriți în cel mai scurt timp posibil de la 

comanda dumneavoastră telefonică!
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Ţineţi sub control focul deschis
În perioadele de caniculă şi secetă 

prelungită arderea miriştii, vegetației 
uscate şi a resturilor vegetale este 
interzisă. În celelalte perioade, aceste 
operațiuni se execută numai după 
obținerea permisului de lucru cu focul 
de la primăria localității şi a acrodului de 
la Agenția de mediu şi cu respectarea 
următoarelor reguli: 

• izolarea zonei de ardere față de 
drumuri, construcții, instalații, 
păduri, culturi agricole prin 
executarea de fâşii arate. 

• efectuarea arderii doar ziua şi în 
condiții meteo fără vânt. 

• asigurarea până la finalizarea 
arderii a personalului de 
supraveghere şi stingere a 
eventualelor incendii.

• asigurarea, în cazul suprafețelor 
de ardere mai mari de 5 ha, a 
unui plug, a unei cisterne cu 
apă, a mijloacelor de tractare şi 
a personalului de deservire; 

• pe terenurile în pantă, arderea 
miriştii se face pornind din partea 
de sus a pantei. 

• parcelarea miriştii în suprafețe 
de maximum 10 ha, prin fâşii 
arate; 

•  colectarea în grămezi a 
vegetației uscate şi a resturilor 
vegetale în cantități astfel încât 
arderea să poată fi controlată; 

• executarea arderii în zone care 
să nu permită propagarea focului 
la fondul forestier/construcții şi 

să nu afecteze rețelele electrice, 
de comunicații, conductele 
de transport gaze naturale, 
produsele petroliere ori alte 
bunuri materiale combustibile; 

• curațarea de vegetație a 
suprafeței din jurul fiecărei 
grămezi pe o distanță de 5m; 

• desfăşurarea arderii numai pe 
timp de zi;

• asigurarea mijloacelor şi 
materialelor pentru stingerea 
eventualelor incendii; 

• supravegherea permanentă a 
arderii; 

• stingerea totală a focului înainte 
de părăsirea locului arderii;

• interzicerea acoperirii cu pământ 
a focarelor.

Respectaţi următoarele reguli în 
cazul în care este iminentă o furtună: 

• Întrerupeți orice activități în aer 
liber. 

• Intrați în casă, într-o construcție 
ori într-un autoturism. Deşi s-ar 
putea să fiți rănit în cazul în care 
trăsnetul loveşte maşina sunteți 
mult mai protejat în interiorul 
vehiculului decât în exterior. 

• Închideți ferestrele şi uşile. 
• Evitați duşurile ori sălile de baie. 

Conductele fixe ale instalațiilor 
pot conduce electricitate. 

• Utilizați telefoanele cu fir doar în 
situații de urgență. Telefoanele 
fără fir ori mobilele sunt sigure în 
utilizare. 

• Deconectați aparatele şi alte 
echipamente electrice precum 
computerele şi aparatele 
de aer condiționat. Acestea 
pot fi defectate ca urmare 
a descărcărilor electrice 
atmosferice.

Cetăţenii care doresc să se 
relaxeze la un grătar în aer liber 
trebuie să ţină cont de următoarele 
măsuri preventive:

• respectarea instrucțiunilor 
personalului silvic. 

• pregătirea focului pentru 
prepararea mâncării doar 
în locuri special amenajate, 
respectând regulile de prevenire 
a incendiilor.

• aprinderea focului în locuri cât 
mai îndepărtate de vegetație şi în 
nici un caz pe timp de uscăciune 
excesivă ori în condiții de vânt. 

• urmărirea permanentă a copiilor 
pentru a nu se juca cu focul. 

• supravegherea continuă a 
arderii, deoarece chiar şi o rafală 
slabă de vânt ar putea modifica 
direcția focului, îndreptând 
flăcările spre vegetație 
sau transportând scânteile 
incandescente la distanțe mai 
mari, în interiorul pădurii. 

• menținerea curățeniei: 
aruncarea hârtiilor, resturilor de 
mâncare ori sticlelor în locurile 
special amenajate, acestea 
putând contribui la izbucnirea 
şi/sau propagarea incendiilor în 
pădure. 

• stingerea cu apă sau pământ 
a focului/cărbunilor încinşi 
înainte de a pleca din pădure şi 
acoperirea cenuşii cu pământ.

Cu  ocazia zilelor orașului Sânnicolau 
Mare , atelierul “Culoare din Culoare” 
organizează expoziție  stradala realizată 
din  lucrările de desen și grafica a elevilor 
ce  frecventează workshopurile de pictură 
și grafică a Atelierului. Vor fi  prezentate  
lucrări în care  copiii  ilustrează  clădiri 
reprezentative  ale orașului, arătându-
și totodată și cunostintele dobândite în 
decursul unui an sau  a câtorva luni , în 
funcție de  rapiditatea  cu care  asimilează 
cunoștințele dobândite și măiestria în a  
construi și reprezenta peisajul urban. 

  Vor  expune elevii premianți,  dar și 
cei  care au  început cursurile de inițiere. 
Noi vom fi prezenți cu  ale noastre 
creații în cortul Atelierului, plasat în 
centrul orașului.  Accesul va  fi liber . 
prin intermediul acestui proiect, urmărim 
să coborâm  artă  în stradă  pentru că 
toți iubitorii de frumos să se poată 
bucura de creațiile inedite ale copiilor 

sanmiclăuseni. 
Este  o  nouă  provocarea ce ne 

aparține, o provocare de a  expune  
stradal. După vernisaj ( deschiderea 
oficială) , dacă se  dorește, lucrările se 
pot achiziționa. Banii adunați vor fi folosiți 
pentru a procura materiale pentru ca cei 
mici să poată să-și valorifice talentul în 
continuare. Expoziția va dura 3 zile, în 
1, 2 și 3 septembrie, cu ocazia Zilelor 
orașului Sânnicolau Mare.  Impreuna 
cu elevii va  expune și coordonatorul  
atelierului prof. Lihat Cristina Claudia. Tot  
în  incinta micii locații  se va  amenaja și 
un colțisor de creație în care  doritorii vor 
putea  picta sau desena la fața locului 
pentru a se delecta. Li se  vor pune 
la  dispoziție , hârtie, culori, creioane 
colorate, pensule. 

Vă asteptăm într-un număr cât 
mai mare!  prof. Lihat Cristina

Expoziție stradală de grafică 
“Sânnicolau Mare în  desene, vazut de micii  artiști“

DE ZILELE ORAȘULUI 1-3 SEPTEMBRIE 2017 AOR, sau Asociația Oraşelor 
din România, este o organizație 
nonguvernamentală, apolitică, fără 
scop lucrativ reprezentând interesele 
celor 216 localități urbane mici din țară. 
Încă de la înființarea sa, în urmă cu 17 
ani, Asociația Oraşelor şi-a fixat drept 
scop să devină un partener de dialog 
activ, susținând agenda legislativă 
a administrației publice centrale, 
încercând să puncteze prin expertiza 
sa venită de la nivelul local, modificări 
de mai mică sau mare anvergură. Și   
Sânnicolau Mare face parte din această 
organizație.

Una din activitățile ce vor să devină 
tradiție, organizate de AOR, este o cupă 
națională la minifotbal aflată la a doua 
ediție. O  astfel de activitate are ca scop 
realizarea de legături mai strânse și o 

mai bună cooperare între primăriile ce 
reprezintă orașele participante.

Anul acesta Sânnicolau Mare s-a 
înscris cu o echipă fomată din angajați 
ai primăriei, consilieri locali și angajați 
ai clubului sportiv din oraș. În prima fază 
, cea zonală, echipa Sânnicolaului a 
trecut de echipele din Buziaș și Jimbolia. 
A urmat o confruntare dublă cu echipa 
din Simeria, în urma căreia echipa 
noastră s-a calificat la turneul final.

Faza finală a competiției a constat 
într-un turneu la care s-au prezenat cele 
mai bune  zece echipe ale competiției. 
Anul acesta, turneul final a fost găzduit 
de județul Brașov.

Echipa Sânnicolaului Mare a avut o 
prestație onorabilă, reușind să obțină un 
joc de calitate și rezultate foarte bune.

MCC  

În anul 2010 la inițiativa domnului 
primar Dănuț Groza, primăria a finanțat 
lucrările de restaurare a criptei în care 
este înmormântată familia contelui Nako. 
Trecutul orașului Sânnicolau Mare este 
strâns legat de această familie de nobili, 
care a construit Castelul Nako, Biserica 
Romano Catolică, spitalul din oraș și 
a înființat prima școală agricolă de pe 
teritoriul României de azi. La momentul 
acela cripta de sub clădirea bisericii 
catolice se afla într-o stare jalnică, 
neprezentând nici un fel de interes. 

După reabilitarea criptei, aceasta a 
fost inclusă în harta turistică a orașului 
fiind vizitată de diverse delegații și alți 

vizitatori ai orașului. De asemenea, a 
constituit un obiectiv principal pentru 
activitățile extrașcolare, cripta fiind 
vizitată de elevii de toate vârstele 
din oraș. Pentru a preveni eventuale 
distrugeri, cripta este încuiată și se 
poate vizita în urma solicitării accesului 
la primărie. 

Anul acesta, de zilele orașului 
primăria dorește să faciliteze accesul 
tuturor cetățenilor din oraș și nu doar 
grupurilor organizate. Astfel, cripta va fi 
deschisă în zilele de 2 și 3 septembrie 
între orele 15 și 19.

Vă asteptăm într-un număr cât 
mai mare! 

CRIPTA FAMILIEI NAKO 
DESCHISĂ PENTRU TOȚI VIZITATORII

DE ZILELE ORAȘULUI 2-3 SEPTEMBRIE 2017

Se lucrează la modernizarea 
străzii BELȘUGULUI

Primăria și Consiliul Local 
Sânnicolau Mare au demarat 
proiectul de reabilitarea a străzii 
Belșugului. Strada va fi complet 
modernizată, fiind amenajate 
trotuare și accese la proprietăți 
din dale. De asemenea, suprafața 
carosabilă va fi reabilitată. 
Acest proiect finanțat din 

bugetul local continuă procesul 
de modernizare, la aceleași 
standarde ridicate, a străzilor din 
orașul nostru.

Primăria își cere scuze 
locuitorilor din zonă pentru 
deranjul provocat de lucrări și le 
mulțumeste pentru înțelegere. 

MCC  

Sânnicolau Mare la Cupa 
Asociației Orașelor din România 

APĂRAREA ÎMPORTIVA INCENDIILOR  PE TIMPUL UTILIZĂRII FOCULUI  DESCHIS LA 
ARDEREA MIRIŞTILOR, VEGETAŢIEI USCATE ŞI A RESTURILOR VEGETALE

În dimineata zilei de 20 august 
Ansamblul “Doina” al Casei de Cultură 
din Sânnicolau Mare și Ansamblul 
sârbesc “Sfântul Sava” din oraș, au 
pornit spre comuna Șoimuș, comună 
aflata în coasta Cetății Deva, pentru a 
participa, alături de alte ansambluri din 
județul Sibiu și județul Caraș-Severin, 
la Zilele Comunei Șoimuș. Dansatorii 

sânmiclăușeni au performat cu 2 dansuri, 
unul românesc din pusta bănățană și 
unul sârbesc, din inima Serbiei, din jurul 
orașului Belgrad, în așezarea scenică a 
Adrianei Luchin.

După tradiționalul spectacol și 
delicioasa fasole la ceaun, pe care 
mai toți o savurăm doar în astfel de 
momente, ansamblurile s-au îndreptat 
spre Deva, unde au vizitat centrul vechi 
al orașului, statuia lui Traian...și, de ce să 
nu recunoaștem, si mall-ul din oraș. 

Până la următorul eveniment… 
pentru că agenda lunii septembrie ne 
este înnroșită de evenimente.

Coordonatori:
Prof. Natalia și Gheorghe Mândran 

Ansamblul “Doina” și Ansamblu “Sfântul Sava” la Zilele comunei Șoimuș
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  Evenimentul aniversar de  60 de ani 
al Clubului sportiv Unirea Sânnicolau 
Mare, respectiv secția de handbal a 
sărbătorit așa cum se cuvine, acest 
moment unic în istoria de șase decenii 
de la înființare. 

  
 Au fost două zile frumoase (11-12 

aug.) în care publicul spectator a putut 
urmări în premieră în orașul nostru 
echipe participante în competițiile 
europene, feminine, cât și masculine, 
dar și-n Champions League. Pentru 
conformitate vă reamintim toate 
rezultatele finale obținute în cele șase 
partide disputate în Sala “Ioan Morar”.  

 În primul joc cel al junioarelor Unirea 
SM-Bekescsaba 18-26, urmat de patru 
partide de senioare, respectiv HC.Zalău 
-Bekescsaba 32-27, Siofoki KC-SCM 
Craiova 30-15 în prima zi, continuînd ziua 
următoare cu finala mare  Siofok vs.HC.
Zalău 27-26 (14-17), iar pentru locul 3-4, 
SCM Craiova a învins Bekescsaba cu 
28-15.  

  
 Cea mai bună jucătoare a turneului a 

fost desemnată portarul reprezentativei 
naționale a României Denisa Dedu, 
legitimată acum la câștigătoarea 
turneului-Siofoki KC din Ungaria. 

  
 Sărbătoarea handbalistica s-a 

încheiat sâmbătă seară în asistența 
a peste 600 de spectatori cu partida 
masculină mult așteptată MOL-Pick 
Szeged vs. RK Vojvodina Novi Sad. 
S-a impus clar vicecampioană Ungariei 
împotriva campioanei Serbiei 34-18 
(20-8). Din lotul echipei învingătoare 
nu a lipsit decât slovenul Mateja Gaber, 
ușor accidentat. Lovitura de începere a 
acestei partide a fost efectuată de cei 
doi invitați speciali, dl. Hans Gunther 
Schmidt -multiplu campion al Germaniei, 
câștigător de 4 ori al Cupei Campionilor 
Europeni cu VfL Gummersbach, 

golgheter al  campionatului mondial din 
Suedia 1967 cu 38 de goluri, marcând 
1066 de goluri în prima ligă germană, 
respectiv Excelența Sa, dl.Péter 
Tamás-Consulul Onorific al Ungariei la 
Timișoara. 

  
 În pauza ultimului joc de gală 

masculin, publicul a aplaudat momentul 
revederii cu foștii jucători din perioada 
de glorie a Comerțului Sânnicolau Mare, 
moment în care edilul șef al orașului 
domnul Dănuț Groza împreună cu 
președintele CS.Unirea, prof. Flavius 
Sitaru și dl.deputat Slavoljub Adnagi 
au oferit foștilor jucători câte o casetă 
aniversară cu emblema secției de 
handbal, dar și câte un premiu special 
celor trei jucători, poate cei mai longevivi 
și reprezentativi handbalului din orașul 
nostru-prof. Vasile Istode, Bobocea 
Petre și Petkov Gheorghe (Jamé). Printre 
foștii jucători i-am putut revedea  și pe 
Victor Timpu, Josif Feher, Gheorghe 
Homorodean, Vasile Marian, Sebastian 
Abranovici, Mircea Gheorghe, Simion 

Teacoiu, Ioan Silviu Dobosi, Aurel 
Baranga, Eidl Hansi, Dreier Hansi, 
Helmut Bernhart și Leubl Helmuth. 

  
 La categoria feminină în ziua 

precedentă efectivul fostelor jucătoare a 
fost mult mai redus, datorită concediilor 
și distanțelor mari, onorând invitația 
doar localnicele -Florentina Greceanu, 
prof. Adina Balog, Lucia Homorodean, 
precum și contabila clubului doamna 
Szoky Rozalia. 

  
 Din păcate, nu au putut fi prezenți 

la acest eveniment din motive medicale 
domnii Roland Gunesch și Sandor 
Andorka, iar domnii Cristian Gâtu 
și Ștefan Birtalan au fost implicați 
într-un eveniment rutier nedorit, 
chiar în momentul părăsirii capitalei, 
îndreptându-se spre vestul  țării. 

  
 Tot în prima zi iubitorii de handbal, 

și nu numai au ascultat în premieră 
imnul clubului UNIREA, în timp ce 
autorul și interpretul acestuia domnul 

Flavius Buda-liderul formației Apocalips 
a fost prezentat și premiat de către 
organizatori. 

 Doresc să apreciez implicarea 
tuturor celor care au sprijinit acest 
eveniment, atât persoane fizice, cât și 
societăți comerciale-Hotel Timișoara 
-Sânnicolau Mare, restaurantul -LUNA,  
Carrefour-Market, pensiunea ANKA, 
vila ALBATROS, tipografia VEROSSIM,  
tipografia Partoș-Timișoara, SC. Arte 
Fiori, și nu în ultimul rând, sprijinul 
major al Consiliului Local și al Primăriei 
orașului Sânnicolau Mare. 

TIBERIU MUNTEAN 
organizator de competitii CS.Unirea

Suntem bucuroși că am reușit 
un eveniment de excepție, dedicat 
Clubului Unirea Sânnicolau Mare, 
în cadrul căruia am reunit publicul 
sânmiclăușean și invitați de marcă ai 
mișcării handbalistice. Clubul Unirea 
merită întreaga noastră apreciere, iar 
fiecare membru al său, fiecare echipă, 
fiecare antrenor sau persoană care a 
contribuit la activitatea clubului merită 
respect și admirație. De-a lungul celor 
60 de ani au fost momente mai bune 
sau mai dificile, dar datorită celor 
care au rămas alături de club, Unirea 
Sânnicolau Mare a trecut cu eleganță 
prin toate.

Doresc să mulțumesc tuturor 
sportivilor, antrenorilor și celorlați 
care de-a lungul celor 60 de ani de 
existență a CS UNIREA, au activat 
în acest club. Le mulțumesc petru tot 
ceea ce au realizat și pentru că au 
purtat cu mândrie și onoare culorile 
clubului și orașului.

primar Dănuţ Groza

REGAL HANBALISTIC
la aniversarea a 60 ani de existență ai Clubului Unirea Sânnicolau Mare

Corul “Doina” din Sânnicolau Mare a 
fost dirijat de dl. profesor Radu Gheorghe 
între anii 1985 si 2002, când corul şi-a 
încetat activitatea nemaiavând sprijinul 
oficialităților locale de la acea vreme şi 
pierzând astfel motivația de a mai fìința.

Ultimul concert al corului “Doina” 
a avut loc pe scena Castelului din 
Sânnicolau Mare iar cronica sa relatată 
în articolul “Concert de adio” al dnei 
profesoare Nicoleta Melcher in numarul 
din mai 2002 al “Noului observator”.

Corul “Doina” a avut o activitate 
foarte consistentă mai ales după anul 
1989 – anul Revoluției. A susținut 
concerte corale pe scenele Caselor 
de Cultură din Sânnicolau Mare şi din 

județ, al Liceului de muzică Ion Vidu din 
Timişoara. A participat la Festivalurile 
Nationale de profil de unde s-a întors 
mereu cu titluri de laureat. Pe lângă 
bucuria performanței, pentru câteva 
generații de elevi corul a reprezentat şi 
prima poartă spre țări şi culturi diferite. 
Festivalurile corale internaționale la 
care a luat parte în Germania, Austria, 
Ungaria, Slovenia – evenimente de 
înaltă ținută artistică – i-au adus premii 
şi aprecieri in presa străină.

Merită menționat repertoriul corului 
care a cuprins lucrări aparținând unor 
genuri muzicale cum ar fi: madrigalul 
renascentist (italian, francez, englez, 
german) al secolului XVI, colindul 

religios românesc, lucrări ale 
clasicilor muzicii corale româneşti 
dar şi ale compozitorilor moderni şi 
contemporani, lucrări din creația corală 
a compozitorului Bartók Béla, şi altele.

De-a lungul anilor, dl. profesor  
Radu Gheorghe a adunat o mulțime 
de documente care atestă activitatea 
corului “Doina”: diplome, distincții, 
articole din presa românească şi de 
peste hotare, fotografii, etc., pe care 
doreşte să le cuprindă într-o carte care 
să rămână peste ani.

În întâmpinarea apariției acestei cărți 
am format un grup de inițiativă pentru 
reuniunea fostelor colege de cor. Pentru 
noi, perioada petrecută pe trei voci 

este fără echivoc cea mai importantă 
experiență a copilăriei târzii iar amintirile 
de atunci, bucurii şi frustrări, vor fi mereu 
subiecte de revizitat. În momentul 
scrierii articolului suntem peste 50 de 
persoane pe grupul de facebook Corul 
Doina Sannicolau Mare. Foste membre 
sau foşti membri ai corului “Doina” care 
citind aceste rânduri retrăiți o parte din 
emoțiile de atunci haideți să rezonăm 
la efortul domnului profesor şi să ne 
mobilizam pentru a face din lansarea 
cărții care probabil va avea ca titlu “Corul 
“Doina” şi dirijorul Radu Gheorghe” o 
adevărată sărbătoare – o sărbătoare a 
sunetului şi a noastră.

ANDREI SAVU

Corul “Doina” şi dirijorul, profesor Radu Gheorghe 
UN APEL PENTRU REUNIUNEA FOSTELOR COLEGE DE COR

Ultima “recoltă“ de premii câștigate 
de elevii Atelierului “Culoare din 
Culoare” se datorează Concursului 
Național de Artă-pictură și grafică numit 
“Copiii își pictează țara”  ce a avut loc 
în Timișoara. În cadrul acestui concurs  
găzduit de Școala “Sfântul Antim 
Ivireanu”,  elevii au trebuit să își ilustreze 
tradițiile și istoria  locală în imagini  
pictate. Atelierul “Culoare din Culoare” a 
avut 16 reprezentanți, dintre care, au fost 
8 premianți. Unii dintre  ei au reprezentat, 
atât atelierul, cât și  scoliile din care   
provin. Menționez că Sânnicolau Mare 
a  avut  mai  mulți  premianți, dar nu toți 
frecventează cursurile de pictură. Au 
fost  peste 250 de lucrări expuse.

Premianții atelierului de pictură sunt: 
• Dumitrache Darius locul 

I-pictură-grupa pregătitoare 
•  Iovanovici Maia locul I- pictură-

clasă a VI-a și Peta Octavia locul 
II- pictură-clasa a VI-a 

• Ștefănuț Măria locul IV- grafică 
clasa a VII-a și Herțeg Timeea 
locul IV- pictură clasă aVII-a 

• Dinu Anca locul  I-pictură-clasa 
a VIII 

Celelate eleve premiante, care s-au 
pregătit vara în atelierul nostru, dar care 
au reprezentat cu succes și școlile din 
care provin sunt: 

• Miron Ioana locul II- pictură-
clasa a VIII-a

• Telbis Ninet Giorgiana locul 
I-pictură-clasa a IX-a.  

Pe această cale, aș dori să  
mulțumesc și celorlați elevi participanți 
care au  avut  lucrări  excelente. Aceștia 
sunt:  

• la grupa pregătitoare, Foala Ana 
și Foale Ema,  

• clasele II-III Sburlea Ana Maria, 

Costachel Alexandru Andrei, 
Vaida Bianca  

• clasa a V-Sustrean Ana, 
• clasa a VI-a Simici Samira 
• clasa a VII-a Herțeg Timeea,  
• clasa a VIII-a-Siriantu Bianca. 
   
 Mulțumesc, de asemenea,  d-nei 

profesoare de desen,  Flavia Nenadov 
pentru colaborare, dar și celorlați 
participanți câștigători din  oraș! 

 În  imagini  se pot vedea  lucrările  
premiate  cu  locul  I , cei trei premianți 
cu locul I ai  atelierului, cât și locul IV la  
secțiunea  grafică și câteva  participante 
de la ciclul  primar .  

Profesor 
 LIHAT CRISTINA CLAUDIA

Activitatea  extrașcolară  a  Atelierului "Culoare din Culoare"
Implicare , dezvolatre, creativitate  si succes!


