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

ÎN ATENȚIA CETĂȚENILOR 
CE ÎMPLINESC 50 DE ANI DE 

CĂSĂTORIE

EVENIMENTE
TAMBURIȚA 
CÂMPIEI BĂNĂȚENE 
FESTIVAL INTERNAȚIONAL DE 
TAMBURAȘI EDIȚIA A V -a

Anul acesta Clubul Sportiv Unirea împlinește 60 de ani de existență. Cu această 
ocazie conducerea clubului a propus o serie de evenimente care să marcheze 
momentul aniversar și care să se desfășoare pe tot parcursul anului. Dintre acestea 
poate cel mai impresionant este turneul de handbal din zilele de 11 și 12 august 
când în sala de sport Ioan Morar vor juca echipe foarte bune din țară și străinătate 
și vor veni invitați de renume ai handbalului românesc. De asemenea publicul ce 
va participa la eveniment va asista la lansarea imnului oficial al Clubului Unirea și 
la apariția unei reviste de handbal “Handball & Friends “, ce va fi distribuită gratuit.    

La turneu vor participoa echipele:
• UNIREA SÂNNICOLAU MARE - junioare născute 2002-2003, antrenori 

Daniel Morar si Raul Ciolpan
• EUBILITY GROUP -BÉKÉSCSABA ENKSE -junioare născute 2002-2003
• HC ZALĂU -participantă în Cupa EHF, antrenor Gheorghe Tadici
• SCM CRAIOVA - participantă în Cupa EHF, antrenor Bogdan Burcea
• EUbility Group- Békéscsaba ENKSE Liga I-a Ungaria, antrenor  Skaliczki 

Lászlo
• SIOFOKI KC - Liga I-a Ungaria, antrenor Lars Rasmussen (Danemarca)
• MOL- PICK Szeged - participantă Champions League, antrenor Juan 

Carlos Pastor (Spania)
• RK Vojvodina Novi Sad -Campioana Serbiei,  antrenor Bosko Rudic

PROGRAMUL JOCURILOR:  
Vineri 11.08.2017
• 14.30 UNIREA Sannicolau Mare -Bekescsaba
• 17.00  HC.ZALAU - EUbility Group Békéscsaba ENKSE 
• 19.00  SCM CRAIOVA - SIOFOK KC
Sâmbătă 12.08.2017
• 11.00  SIOFOK KC. - HC.ZALAU
• 13.00  BÉKÉSCSABA - SCM CRAIOVA 
• 18.00  MOL- PICK SZEGED - RK.VOJVODINA NOVI SAD -masculin seniori

  
Invitați speciali la eveniment:
• Hans Günther Schmidt (Gummersbach-Germania), 

fost câștigător al Cupei Campionilor Europeni de 4-ori, 
multiplu campion și golgeter al Germaniei, născut în 
Banat (Teremia Mare)

• Campionii mondiali - Cristian Gațu, Ștefan Birtalan și 
Roland Gunesch, foști multiplii campioni ai României, câștigători ai Cupei 
Campionilor Europeni

• Sándor Andorka - observator EHF, președintele departamentului 
international al Federației maghiare de handbal, fostul președinte al arbitrilor 
din Europa.

• Excelența Sa Péter Tamás -Consulul Onorific al Ungariei la Timișoara

Cu ocazia acestui eveniment aniversar clubul sportiv Unirea va premia câțiva din 
foștii jucatori din echipa anilor 80 ai echipei Comerțul SM, precum și câteva foste 
jucatoare de la începutul amilor 2000 din echipa Unirea Zoppas Sânnicolau Mare.

 
Publicul spectator va beneficia gratuit la intrarea în sală și de noua revistă- 

program “Handball & Friends,” editata cu ocazia acestui eveniment. Va fi de 
asemenea prezentat noul imn al clubului Unirea și în premieră, noua emblemă a 
secției de handbal a CS Unirea.

 
Întalnirea cu foștii mari campioni mondiali, personalități marcante din fenomenul 

handbalistic european, jucatori emblematici din competițiile active ale Champions 
League -masculin, Cupa EHF -feminin, este un eveniment special ce va deveni 
realitate în orasul nostru.

Informăm toți iubitorii de sport din orașul nostru că intrarea la toate meciurile din 
cele două zile va fi liberă! Vă asteptăm!

EVENIMENT HANDBALISTIC
11-12 August în Sala de Sport “Ioan Morar“ 

ORGANIZAT CU OCAZIA ANIVERSĂRII A 60 DE ANI DE EXISTENȚĂ A CLUBULUI 
SPORTIV UNIREA

SENIORII SÂNMICLĂUȘENI
EXCURSIE PE LACUL BALATON
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Strada Victor Babeș

 LUCRĂRI DE REABILITARE
ÎN ORAȘUL SÂNNICOLAU MARE

Așa cum cititorii “Monitorului“ s-au 
obișnuit, în fiecare număr încerc să 
prezint o situație la zi cu lucrările ce se 
desfășoară în orașul nostru. Imi doresc 
foarte mult ca dumneavoastră, cetățenii 
acestui oraș să fiți în permanență 
informați cu privire la acest aspect care 
vă afectează în mod direct.

Lucrări finalizate în mai 
multe zone 

În ultimii s-a lucrat intens la 
modernizarea a foarte multor străzi din 
oraș. Pentru o gestionare eficientă a 
resurselor de timp și fonduri, străzile 
au fost împărțite în loturi, în funcție de 
zonă. Altfel spus au fost grupate străzile 
din anumite zone când s-au început 
lucrările.

Acum putem vorbi despre lucrări 
recent finalizate pe nu mai puțin de trei 
astfel de loturi:

• lotul format din străzile Avram 
Iancu, Libertății și Ion Creangă 

• lotul format din străzile 
Caransebeș, Barițiu și Cloșca

• lotul format din străzile 

Porumbescu și I.L. Caragiale
Pe toate aceste străzi  s-au efectuat 

lucrări de asfaltare, s-au amenajat 
trotuare și accese din pavaj și s-au săpat 
șanțuri pentru colecatrea apei pluviale. 

Lucrări finalizate pe 
strada Oituz

Strada Oituz reprezintă o arteră 
importantă a orașului nostru și mă 
bucur că s-a reușit finalizarea lucrărilor 
de modernizare pe această stradă. 
S-au amenajat și pe Oituz trotuarele, 
accesele la proprietăți și șanțurile pentru 
apa pluvială. Deși strada are asfalt avem 
în vedere ca pe viitor să reabilităm și 
drumul asfaltat. 

Au început lucrările pe 
strada Victor Babeș

Mă bucur că pot anunța locuitorii din 
orașul nostru că au început lucrările și 
pe strada Victor Babeș, o altă stradă 
foarte lungă ce străbate o mare parte 
a orașului. Lucrările sunt finanțate 
de la bugetul local și sunt într-o fază 
incipientă, dar vă vom ține la curent cu 

evoluția lucrărilor.

A fost înlocuită suprafața 
sintetică din curtea Liceului 

Teoretic
 În urmă cu ani de zile ne bucuram să 

avem și la Sânnicolau Mare o suprafață 
de joc din material sintetic, fiind ceva 
modern și la modă în marile orașe. 

Acum suprafața aceea s-a uzat și a fost 
necesară înlocuirea ei. Astfel s-a ales un 
material chiar mai perfomant decât cel 
vechi și s-a montat pe terenul din curtea 
Liceului Teoretic ‘Ioan Jebelean”. 

 primar , DĂNUȚ GROZA

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

•Vand bicicleta special modificata 
pentru persoane cu probleme 
locomotorii. Are doua roti ajutatoare in 
spate. Pret 500 lei, negociabil.
Pentru mai multe informatii sau poze, 
sunati la telefon. Tel. 0724 652079

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

• Caut gazda la Sannicolau Mare 
incepand cu luna septembrie, pentru 
o eleva de clasa a IX-a. Astept ofertele 
d-voastra.
Tel. 0722186386 sau 0768504700.

• HORNAR AUTORIZAT 
Prestez servicii de coserit la: hornuri, 
teracote, seminee, tubulaturi Eliberez 
chitanta, adeverinta si proces verbal 
de verificare si curatare. 
Tel. 0731097094

• Casa de vanzare str. Oituz nr.46 
Sannicolau Mare. 1800mp. Pret 
35000Euro.  Tel. +43 6509948439 
sau +43 699 10271237

• 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  

•Vand sau Schimb casa taraneasca 
cu teren 2300 MP in Cenad cu 
apartament in Sannicolau -Mare. 
Tel. 0256370433

•  Vand casa in sat Cheglevici nr.71 cu 
3 camere 10500 euro. negociabil.  
Tel. 0767 227105

•  Vând teren 937 metri pătrați ,front 
stradal 7 metri, toate utilitățile la 
poartă.Terenul se află în Sânnicolau 
Mare pe strada Eftimie Murgu 
numărul 18 A , sau schimb terenul cu 
o garsonieră tot in Sânnicolau.
Tel. 0729969719

•Vand teren 2500 MP cu 30 M front 
stradal in Cenad. Tel. 0256370433  

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•  Vand pe str. Ștefan Cel Mare 
apartament cu 4 camere, bucătărie, 2 
băi f+g, centrală pe gaz, termopăane 
vedere pe 2 părți + curte. Se vinde cu 
sau fără mobilă, preț negociabil.  
Tel. 0748903108

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

•  Vand casă în Igriș nr. 208
Tel. 0722865142

•  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

Atunci când deciziile privind 
administrația locală au aparținut 
primarului sau Consiliului Local, 
acestea au fost întotdeauna în favoarea 
cetățenilor orașului. O situație în care 
decizia nu ne-a aparținut a fost cea din 
luna ianuarie, când s-a stabilit mărirea 
tarifului pentru ridicarea gunoiului. 
Aceasta s-a produs datorită unei taxe 
suplimentare de 80 de lei pe tonă la 
depozitarea deșeurilor la groapa de 
gunoi.

Începând cu 1 iulie anul curent, 
aplicare taxei suplimentare de 80 de 

lei pe tona de deșeuri a fost amânată.  
În acest context, la prima ședință din 
iulie a Consiliului Local, am propus 
reducerea imediată a tarifului pentru 
colectarea deșeurilor. În ședința din 
data de 27 iulie 2017, Consiliul Local 
Sânnicolau Mare a aprobat Hotărârea 
nr. 116 prin care se stabilesc noile tarife 
pentru gunoiul menajer:

• pentru persoanele fizice noul 
tarif este de 11 lei pe lună de 
persoană, vechiul tarif fiind de 
14 lei pe lună

• pentru agenți economici noul 
tarif este de 73,95 lei pe metru 

cub fără TVA, vechiul tarif fiind 
de 94,08 lei pe metru cub fără 
TVA. 

  
Tarifele scăzute sunt strict în 

favoarea cetățenilor. Operatorul local 
de salubritate SC GOSAN nu are nici un 
interes în creșterea tarifelor ,deoarece 
nu produce venituri ,ci doar desfășoară 
operațiunile de salubritate în regim de 
autofinanțare. 

Pe viitor, în măsura în care bugetul 
orașului ne va permite, vom încerca să 
micșorăm și mai multe taxele plătite de 

cetățeni pentru gunoiul menajer. Doresc 
să vă readuc în atenție faptul că,ceea 
ce putem face cu toții pentru un preț 
cât mai mic la gunoi,este colectarea 
selectivă. Acestă colectare pe categorii 
a deșeurilor trebuie realizată corect 
și eficient, motiv pentru care rog toți 
cetățenii să respecte indicațiile pentru 
separarea deșeurilor, atât la blocuri, cât 
și la case. Vă mulțumesc!

 primar , DĂNUȚ GROZA

  A FOST REDUS TARIFUL PENTRU 
COLECTAREA GUNOIULUI MENAJER

Terenul din curtea Liceului Teoretic I. Jebelean 

Str. Oituz 
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Odată cu sosirea verii, a căldurii, a 
soarelui și a vacanțelor mult așteptate, 
au poposit în Sânnicolau Mare și Zilele 
verii în care, pe parcursul celor două 
zile, sânmiclăușenii au posibilitatea 
să se bucure de un program plin, de 
concerte, de mâncare proaspătă și mai 
ales de distracție. Vara este anotimpul 
în care toată lumea este bine dispusă, 
anotimpul în care se merge la mare 
sau la munte. Pentru cei care încă 
nu au plecat în concediu, sfârșitul de 
săptămână cuprins între 15 și 16 iulie, 
le-a adus un eveniment ce a devenit 
în Sânnicolau Mare tradiție. Primăria 
orașului nostru a organizat și de această 
dată un super concert cu ocazia căruia 
au urcat pe scena Teatrului de vară 
interpreți și formații cunoscute în țară și 
peste hotare. Cum deja oamenii au fost 
obișnuiți, evenimentul a fost anunțat prin 
intermediul ziarului local și al rețelelor 
de socializare. Pentru a satisface toate 
gusturile publicului spectator, s-a hotărât 
ca cele două zile să fie dedicate tinerilor, 
dar și celor mai în vârstă dintre noi. Astfel, 
prima zi a stat ca de obicei sub semnul 
muzicii ușoare românești, căci au urcat 
pe scenă Sonny Flame, Jorge, frumoasa 
Giulia și formația 3 Sud Est. Începutul 
serii a dat bătăi de cap și organizatorilor, 
și spectatorilor, și comercianților, căci 
ploaia și frigul păreau bine instalate peste 
Sânnicolau Mare pregătit de sărbătoare. 
Însă, curcubeul apărut pe cerul albastru 

al orașului nostru a dat speranțe că totul 
va intra în normal, iar vremea frumoasă, 
specifică anotimpului serbat, va reveni. 
Exact așa s-a întâmplat, deoarece, după 
câteva ore de ploaie măruntă, umbrelele 
au fost închise, iar sânmiclăușenii s-au 
putut bucura de un spectacol pe cinste. 
Publicul a fost clar în prima seară în 
majoritate format din tineri dornici să își 
vadă și să își asculte interpreții preferați. 
După fiecare apariție spectaculoasă, 
însoțită de dansuri vulcanice și melodii 
fredonate și de cei prezenți, vedetele 
au rămas în spatele scenei pentru a da 
autografe și a imortaliza clipa cu fanii din 
cel mai vestic oraș al României. 

Prima seară s-a încheiat fulminant cu 
un concert pe cinste susținut de membrii 
formației 3 Sud Est. Înființată în anul 
1997, formația s-a destrămat pentru ca, 
în urmă cu câțiva ani să se reunească 
pentru a  cunoaște succesul de care s-a 
bucurat atâția ani. Numiți “regii muzicii 
dance”, cei trei au ridicat în picioare 
spectatorii de pe Teatrul de vară din 
Sânnicolau Mare, interpretând melodii 
cunoscute, ca Amintirile, Cât te-am iubit 
sau Tu n-ai avut curaj.

După o seară plină de surprize 
muzicale, publicul, încântat de 
concertele minunate, a plecat acasă 
până a doua zi când programul a debutat 
mai devreme cu festivalul de tamburași 
“Tamburița câmpiei bănățene”.

Duminica, dedicată în exclusivitate 

folclorului, a adus pe scenă cunoscuți 
interpreți de muzică populară 
românească. Îmbrăcați în portul național 
atât de apreciat, s-au prezentat în fața 
spectatorilor, cu un colaj de melodii 
frumoase, Felicia Stoian, Maria Coman, 
Doriana Talpeș și Adrian Stanca. De 
data aceasta Teatrul de vară a părut 
neîncăpător, dat fiind faptul că vremea 
plăcută de afară a scos din casă un 
număr impresionant de iubitori de 
muzică populară de calitate. Pentru că 
de această dată ploaia a stat departe de 
Sânnicolau Mare, încă de la începutul 

programului s-a putut urmări spectacolul 
de pe băncile așezate și pregătite pentru 
eveniment. 

Nici terasele cu mici, bere, frigărui, 
nici gogoșeriile, nici cei cu colacii 
secuiești sau alte preparate culinare 
delicioase nu au dus lipsă de clienți.

Acum, până la Ruga orașului din luna 
spetembrie, peste Sânnicolau Mare se 
așterne liniștea.   

MR

FESTIVALUL VERII 2017

ZILELE VERII 2017

SENIORII SÂNMICLĂUȘENI

EXCURSIE PE LACUL BALATON
Pentru primăria orașului nostru 

pensionarii reprezintă o categorie 
specială datorită vârstei, datorită 
experienței de viață acumulată în 
timp, dar mai ales prin munca pe care 
reprezentanții acestei categorii au 
depus-o pentru binele și progresul 
Sânnicolaului Mare. Pensionarii fac parte 
din deja cunoscuta asociație numită 
sugestiv “Seniorii sânmiclăușeni”, 
o asociație activă cu multe activități 
interesante pe parcursul unui an 
calendaristic. Imediat după renumitul 
bal unde se dansează, se cântă și se 
deapănă amintiri, an de an, se fac planuri 
pentru excursia la care participă o bună 
parte din membrii acestei asociații. Nu 
mai este pentru nimeni străin faptul  că, 
se pot înscrie la acțiuni doar cei care au 
plătită cotizația la  zi. 

După lansarea invitației de a se  
alătura unii altora într-o excursie de vis, 
numărul doritorilor a început să curgă 
pe lista celor înscriși. Ca de obicei, cu 
multă răbdare, doamna președintă a 
asociației, doamna Szep Margareta și-a 
asumat rolul de organizator principal. 
După ce s-a ocupat îndeaproape de 
înscrieri, făcând tabele exacte cu viitorii 
excursioniști, Domnia Sa a însoțit în 
nu mai puțin de nouă ture un număr 
record de peste 450 de pensionari. 
Locația aleasă a fost și anul acesta una 
deosebită. Profitând de faptul că suntem 
plasați la granița cu Ungaria, s-a hotărât 
ca excursia să aibă loc la Balaton, pe 
așa numitul “litoral maghiar”, mai precis 
în localitatea Siofok. Aproape 100 de 
pensionari au beneficiat de această 
excursie în luna iunie. Din cauza unor 
probleme la autocar, s-a sistat pentru 
câteva săptămâni plecarea, pentru ca 
aceasta să fie reluată în luna iulie, când 

excursia a și luat sfârșit cu tura a noua. 
Plecările au avut loc de fiecare dată 

de la ora 6 dimininața, din fața Primăriei. 
Foarte atentă la detalii, doamna 
președintă, extrem de organizată, a făcut 
posibil accesul excursioniștilor în autocar 
pe baza tabelului și a locurilor stabilite 
în funcție de momentul înscrierii. După 
2-3 ore de mers, autocarul a oprit pe 
autostrada din Ungaria pentru servirea 
micului dejun și pentru o scurtă odihnă și 
dezmorțire a picioarelor. După ce fiecare 
a mâncat din pachețelul pregătit acasă, 
drumul a continuat, uneori mai ușor, 
alteori mai greu din cauza aglomerației.

După aproximativ 5 ore de stat 
în autocar, excursioniștii au ajuns la 
Balaton, entuziasmați de priveliștea 
mirifică a apei alebastre care se unea 
într-un punct cu cerul senin. Călătoria cu 
trenulețul turistic i-a ajutat să descopere 
niște locuri minunate, o stațiune de vis, 
plină de turiști veniți să se relaxeze din 
diverse colțuri ale Europei. Pentru că 
totul a fost pus la punct în cel mai mic 
detaliu, după această plimbare de o oră, 
excursioniștii noștri și-au îndreptat pașii, 
încet, fără grabă, înspre un alt mijloc 
de transport. Pentru unii, plimbarea 
cu vaporul a reprezentat cu siguranță 
un moment unic în viață. Mai mulți 
pensionari au mărturisit că pentru ei, 
acest moment reprezintă o experiență 
chiar inedită. Și pentru că vecinii noștri 
unguri știu să își promoveze țara și 
să-i facă pe turiști să se simtă bine pe 
meleagurile lor, atmosfera pe acest 
vapor de pirați a fost una extrem de 
relaxantă. Un pirat a înveselit atmosfera 
și a descrețit frunțile, iar bubuitul tunurilor 
i-a transferat pe excursioniști într-o lume 
demult trecută în negura uitării.

S-a mai vizitat și o biserică 

evanghelică cu o arhitectură ieșită 
din tipar. Doamna Szep Margareta a 
luat legătura cu preotul paroh care a 
venit întotdeauna să deschidă porțile 
grele ale lăcașului de cult pentru ca 
sânmiclăușenii să poată poposi pentru 
câteva minunte și într-un loc încărcat de 
spiritualitate. Părintele a oferit informații 
prețioase legate de istoricul acestei 
biserici construită cu mulți ani în urmă.

După atâta  plimbare, excursioniștii 
s-au așezat să se odihnească la un 
frumos restaurant. Aici, pe terasă, la 
aer curat,   au servit și masa de prânz, 
un delicios gulaș unguresc, cartofi 
cu snitel, salată și o clătită. Cei care  
au  dorit suc, bere  sau înghețată le-
au putut  cumpăra  din banii lor. Din 
nou doamna Szep Margareta a stat în 
preajma pensionarilor, traducându-le 
și ajutându-i ca să înțeleagă ceea ce 
doreau chelnerii să le transmită. 

După o zi excelentă, excursioniștii 

noștri au urcat din nou în autocar pentru 
a se întoarce acasa cu multe amintiri de 
neuitat. 

Un rol esențial în bunul mers al 
acestor excursii nenumărate l-a avut 
mai ales doamna președintă, Szep 
Margareta care, cu multă răbdare a 
însoțit cele nouă ture, oferind sprijin 
celor care au avut nevoie. Domnia Sa 
s-a ocupat ca toate lucrurile să fie bine 
puse la punct pentru ca celor prezenți 
la această amplă activitate să nu le 
lipsească nimic. 

Proiectul asociației Seniorii 
sânmiclăușeni s-a derulat, astfel, în 
perioada iunie-iulie, fiind finanțat de 
către  Primăria Sânnicolau Mare prin 
intermediul căruia membrii asociației 
au beneficiat de o excursie gratuită de 
o zi în stațiunea Siofok, „capitala” lacului 
Balaton din Ungaria. 

MR
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La noi în Banat, în ultimele două 
veacuri , tamburița s-a afirmat ca fiind  
singurul instrument muzical autentic din 
grădina noastră culturală. Nu a existat 
localitate în care să locuiască sârbii 
și să nu fie cel puțin o orchestră de 
tamburași. De tambură, pe noi bănățenii 
ne leagă sărbătorile , nunțile, botezurile, 
petrecerile pentru toate vârstele. Prin 
sunetele sale placute face să dispară 
oboseala, supărarea  făcându-ne pe toți 
frați și prieteni.

Tradiția muzicii de tamburași în 
orașul nostru este lungă și bogată, ea 
fiind atestată documentat de peste o 
sută de ani.

Pentru iubitorii acestui gen de 
muzică, in cadrul „ Zilelor verii”  pe 
data de 16.07.2017 a avut loc cea de 
a V-a ediție a festivalului de tamburași  
„Tamburița câmpiei bănățene”. 

Anul acesta au evoluat pe scena 
teatrului de vară, în fața unui public 
numeros, opt formații de tamburași atât 
din țară cât și din Serbia și Ungaria.

Prima formație a fost a celor mai tineri 
tamburași din România „Temišvarski 
Tamburaši”, compusă din elevi ai 
claselor primare, care sub îndrumarea 
cunoscutului profesor de tambură, 
Zoran Bugarski – Brița, din Novi Sad, au 
încântat publicul și au fost răsplătiți cu 
aplauze din belșug.

Cea de a doua formație a fost 
cunoscuta orchestră de tamburași 
„ Neolit” din Starcevo - Serbia, 
câștigatoare a numeroase premii atât 
în Serbia cât și în țările fost Iugoslave,  
compusă din elevi și studenți, care prin 
prestația lor duc mai departe tradiția și 
folclorul sârbesc.

Apoi au urmat pe scenă grupul 
vocal –instrumental „ Generația” din 
Timișoara, grup compus din cântareți 
și instrumentiști din cadrul Uniunii 
Sârbilor din România și care are drept 
scop promovarea melosului și tradițiilor 
sârbești.

Cea de a patra formație prezentă 
la festivalul nostru a fost orchestra de 
tamburași „ Banat” din Desk – Ungaria, 
formație care a evoluat pe scenele din 
Ungaria, Serbia, Italia, Bulgaria și a 
obținut numeroase premii, printre care 
amintim „ Locul trei ” la festivalul mondial 
„Tamburița fest” de la Novi Sad.

Cea de a cincea formație a fost a 
gazdelor acestui festival, orchestra de 
tamburași „ Batini bećari” din Sânnicolau 
Mare, care sub conducera lui Marko 
Bugarin în cei nouă ani de activitate 
bogată, prin participarea la numeroase 
festivaluri și manifestații unde au primit 
numeroase premii și distincții, au sădit în 
sufletele lor dragostea față de muzica de 
tamburași și tradițiile folclorului sârbesc. 

Ei  au prezentat împreună cu solista 
Miriana Galetin un program de hore și 
cantece sârbești care au fost ascultate 
cu placere și răsplătite din plin cu 
aplauze de către public.

Cea de a șasea formație a fost 
orchestra de tamburași „ Zlatna suza” 
din Diniaș, care a luat ființă în 2012 
având ca exemplu pe „ Batini bećiari” 
care au dovedit că muzica nu are vârstă 
și alături pe scenă pot cânta de la cei 
mai  tineri până la cei bătrâni. Cele trei 
soliste cu vârste de la scoala primară 
până la student au încântat publicul cu 
melodiile tradiționale și au fost răsplatite 
din plin cu aplauze.

Apoi au urcat pe scenă bine 
cunoscută orchestră de tamburași 
„Temišvarski Spomenari” alcătuită din 
instrumentiști consacrați conduși de 
domnul profesor Tomislav Giurici, solistul 
vocal Pera Todorovici și micuța Nada 
Luchin, care au încântat publicul prin 
prestația lor de excepție și repertoriul 
bogat  fiind aplaudați îndelung.

Cea de a opta formație a fost 
grupul vocal instrumental “Biseri” din 
Sânnicolau Mare, care a luat ființă în anul 
2016 din dorința de a promova   cântece 
populare sârbești , care ajung negreșit la 
sufletul tuturora, coordonatorul grupului 
fiind Darco Vlașcici.    

Trebuie să menționăm faptul că 
grupul vocal face  parte din corul  bisericii 
ortodoxe sârbe din Sânnicolau Mare , 
care a participat la multe manifestații 
culturale,  atât în țara cât și peste hotare.

Ei au încântat publicul cu trei piese 
de excepție iar la sfârșitul programului, 
împreună cu toate orchestrele 
participante la festival au cântat 

binecunoscutul cântec sârbesc „ Tamo 
daleko” .

La încheierea spectacolului au fost 
invitați pe scenă pentru a se adresa 
publicului și participanților la festival, 
domnul Dănuț Groza,primar al orașului 
nostru, domnul Vladan Tadić, consulul 
general al Serbiei în România, domnul 
Ognean Crstici președintele Uniuni 
Sârbilor din Romania și domnul Slavoliub 
Adnagi, deputat al minorității sârbe din 
România, căruia i-a fost înmânată și 
o diplomă de „Președinte de onoare a 
Organizației Locale a Uniunii Sârbilor 
din România” pentru contribuțiile aduse 
comunității sârbe.

Organizarea acestui festival a fost 
posibilă cu sprijinul Uniunii Sârbilor din 
România, Primăriei orașului Sânnicolau 
Mare și a Organizației Locale a Uniunii 
Sârbilor din România. 

Spectacolul a fost prezentat de Tania 
Vlașcici.

Director de festival
ROȘU SILVIU

Tamburița câmpiei Bănățene
FESTIVAL INTERNAȚIONAL DE TAMBURAȘI EDIȚIA A V -a

Euroinstal, una dintre cele mai vechi 
firme românești din sectorul instalațiilor, 
recunoscută pentru calitatea produselor 
pe care le pune la dispoziția clienților, cu 
o vechime de aproape 20 de ani pe piața 
autohtonă, celebrează cinci ani de când 
stă la dispoziția nu doar a persoanelor din 
Sânnicolau Mare, ci din întreaga zonă. 
Practic, din 2012, Euroinstal a oferit constat 
sânmicloșenilor și nu numai — aflați în 
căutarea de instalații de orie tip pentru 
propriile locuințe — posibilitatea de a spune 
adio unui drum obositor până la Timișoara 
sau la Arad. De jumătate de deceniu, pentru 
rezolvarea problemelor legate de instalații, 
sânmicloșenii nu mai sunt nevoiți să se 
deplaseze la „oraș”, pentru că orașul a venit 
la el.

La magazinul Euroinstal din Sânnicolau 
Mare, situat pe drumul Timișoarei, la nr. 2, 
de cinci ani se oferă nu doar produse de 
calitate dintr-o gamă vastă de produse, la 
prețuri avantajoase, dar mai ales consultanță 
gratuită, specializată, de calitate, apropiindu-
se de nevoile clientului. Asistența tehnică și 
serviciile de garanție reprezintă alte două 
atuuri ale Euroinstal care stau la dispoziția 
clienților. Astfel că, și datorită acestor 
servicii, Euroinstal a devenit, între timp, 
printre primele firme din România din sfera 
instalațiilor pentru construcții, certificată la 
ISCIR (Institutul de Stat pentru Controlul 
Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și 
Instalațiilor de Ridicat) și ISO 9001.

Magazinul Euroinstal din Sânnicolau 
Mare este cel mai mare magazin de produse 
de instalații din zona de vest a județului 
Timiș, cu produse diversificate, astfel ca 
nevoile pieței să fie acoperite în întregime. 
Mai mult, acum, la Euroinstal Sânnicolau 
Mare, produsele pot fi cumpărate în rate, cu 

dobândă de 0%. O astfel de plată eșalonată 
a produsului oferă și mai mare lejeritate 
consumatorului, atunci când vine vorba de 
amenajarea locuinței cu produse de calitate 
din aria instalațiilor.

În spatele unui astfel de magazin nu 
stau doar consultanții în vânzări, ci o echipă 
completă de specialiști, de la ingineri la 
oameni calificați, nefiind diferențe de prețuri 
între locații sau mediul online, cumpărăturile 
devenind mult mai sigure atunci când 
produsul este palpabil, în fața clientului. 

La Sânnicolau Mare, pentru 
cumpărăturile efectuate în rate nu mai 
e nevoie doar de adeverință de venit, ci 
doar de buletin și un deviz din partea unui 
instalator, astfel că în aceeași zi clientul 
se poate bucura de calitatea produselor 
achiziționate. În cei cinci ani de activitate ai 
magazinului Euroinstal, din el au plecat mii 
de clienți mulțumiți de cele oferite.

Pentru a dovedi că Euroinstal nu se 
dezice de asigurarea produselor de calitate, 
furnizorii firmei sunt printre cei mai buni din 
Europa, neavând produse de pe piețele 
contestate, fiind totodată prezentă la 
toate târgurile internaționale din domeniu. 
Reprezentanții companiei se ocupă și de 
proiectare, execuția instalațiilor de utilizare 
a gazului natural, verificări, revizii, instalarea 
detectoarelor de gaz, proiectarea și 
redimensionarea instalațiilor termice.

Dovadă a importanței și calității 
consultanței oferite în punctele de lucru, 
Sânnicolau Mare se numără printre cele 
17 orașe din țară în care există Euroinstal, 
aflându-se pe o listă alături de localități 
incomparabile, precu Timișoara, Arad, 
Oradea, Cluj Napoca, București sau Sibiu.

Euroinstal, cinci ani de CALITATE în Sânnicolau Mare. Cu ce 
POSIBILITATE vine în fața clienților, la ceas aniversar

Anul 2017 este un an aniversar 
pentru C.S. Unirea Sânnicolau Mare, 
se împlinesc 60 de ani de la înființarea 
clubului, din uniunea între echipele 
Progresul și Recolta Sânnicolau Mare 
în anul 1957. Cu acest prilej, formația 
ApocalipS a înregistrat imnul oficial al 
clubului, a cărui lansare va avea loc cu 
ocazia turneului de handbal din 11-12 
august.  

Piesa a fost înregistrată la începutul 
lunii Iulie, la Timișoara, cu ajutorul 
inginerului de sunet Mihai Neagoe. 

Versurile aparțin liderului formației 
ApocalipS, Flavius Buda, iar muzica 
este o compoziție proprie a formației. 
Imnul va fi câtat live cu ocazia turneului 
de handbal din 11-12 august în sala de 
sport Ioan Morar. 

Ori de-i vară afară,  ori de-i iarnă grea
Toți în Alb – Albastru,  Hai Unirea !
Echipă de tradiție crede-n șansa ei
Cu ambiția lor vor fi ca niște zmei. 

Refren:
Unirea orice-ar fi

Noi mereu aici vom fi,
Ceas de ceas, zi de zi
Împreună vom răzbi. 

Pe stadionul Biaș,  în sala Ioan Morar
Cu publicul alături n-avem adversar.

Suntem din Banat,  luptăm cu ardoare
Și vom demonstra că avem onoare.

Clubul Sportiv Unirea va 
avea un imn oficial

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

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
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