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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

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

Exemple de bună practică, în promovarea
sănătăţii mediului înconjurător
Asociația pentru Promovarea Valorilor
Naturale și Culturale ale Banatului și
Crișanei ”Excelsior” din Arad, a organizat
în școlile din localitățile Cenad, Comloșu
Mare, Ghizela, Saravale, Sânpetru
Mare, Sânnicolau Mare și Recaș
concursul
școlar”VeciniEco” 2017
prin proiectul ”Elaborarea planurilor
de management pentru ROCSCI0287
Comloșu Mare, ROSCI0338 Pădurea
Paniova
și
ROSCI0345
Pajiștea
Cenad”, proiect cofinanțat din Fondul
European de Dezvoltare Regională
prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL
INFRASTRUCTURA MARE, 20142020.Concursul se va desfășura de-a
lungul a trei ani o singură dată pe an.
Prin acest concurs se urmărește
cunoașterea ariilor naturale protejate
din vecinătatea localităților vizate,
informarea, conștientizarea elevilor,
cadrelor didactice și comunităților
locale asupra importanței ariilor naturale
protejate precum și promovarea
proiectului la nivel local.La concurs
au participat elevi din ciclul primar și
gimnazial din localitățile amintite.
Concursul s-a desfășurat în două
etape: etapa de preselecție în școală
care a avut loc între 10-12 octombrie
2017 și etapa finală. Aceasta s-a
desfășurat în data de 26 octombrie la
Sala de Sport din localitatea Comloșu
Mare . Au participat 96 de elevi însoțiți
de cadre didactic( aproximativ 120 de
persoane). Școala Gimnazială Cenad a
fost reprezentată de doamnele profesor
Mixich Carmen și Szucs Beatrice .
De la Școala Gimnazială Ghizela au
participat doamnele profesor Grecu
Evelyn și și Vereș Daniela . Din partea
Școlii Gimnaziale Saravale au participat
doamnele profesor Naghi Laura, Micu
Simona și Lung Valentina. Școala
Primară Secaș a fost reprezentată de

doamnele profesor Livădariu Elena și
Stănescu Ana, iar Școala Gimnazială
Sânpetru Mare de doamnele profesor
Cernescu Maria și Giurici Terezia. De la
Școala Gimnazială nr. 2„Nestor Oprean”Sânnicolau Mare au participat domnii
profesori Istode Vasile și Sbîrciog Călin.
Din partea gazdelor, Școala Gimnazială
Comloșu Mare au participat domnii
profesori David Dafina, Pascu Alina,
Crăciun Manuela, Pascu Ionel, Dema
Sergiu, Șandor Ana Maria, Negrău
Ecaterina și Rusu Avram.
Această etapă a constat în
parcurgerea
probelor
teoretice(un
chestionar cu întrebări despre ariile
protejate Comloșu Mare, Cenad
și
Paniova)
și
practice(sportive
și
distractive:
alergare
tematică
imitând animale, trecere prin cerc,
etc.).Participanții la etapa finală au avut
asigurate transportul și masa.
Toți participanții au primit diplome și
materiale promoționale iar cei clasați pe
locurile I-III premii separate pe ciclurile
de învățământ.
La învățământul primar, premiul
I ( bicicleta) a fost câștigat de eleva
Geambazu Iulia–Școala Gimnazială
nr.2 „Nestor Oprean”- Sânnicolau Mare,
premiul al II-lea(rucsac)
de elevul
Avasilcăi Andrei - Școala Primară Secaș
și premiul al III-lea (cort) de eleva Matei
Dalia Școala Gimnazială
Sânpetru
Mare.La învățământul gimnazial premiul
I ( bicicleta) a fost câștigat de elevul Ciui
Bogdan–Școala Gimnazială nr.2„Nestor
Oprean”- Sânnicolau Mare, premiul al
II-lea (rucsac) de eleva Sas Ștefania
– Școala Gimnazială Cenad și premiul
al III-lea de elevul Oltean Darius- Școala
Gimnazială Comloșu Mare.
Prof.SBÎRCIOG CĂLIN-OCTAVIAN

DONAȚIE DE CĂRȚI PENTRU TOȚI ELEVII DE CICLU PRIMAR ȘI GIMNAZIAL DIN ORAȘ

M nitorul
Consiliului Local S ânnicolau-Mare

PROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR ORGANIZATE
DE PRIMĂRIA SÂNNICOLAU MARE
ÎN LUNA DECEMBRIE
VINERI - 1 DECEMBRIE 2017

• ora 1100 -Depunerea de coroane la monumentul dedicat eroilor români

care au luptat pentru apărarea statului național, în fața Școlii Gimnaziale nr. 1 Theodor Bucurescu.

• ora 1200 -Servirea tradiționalei rețete românești de fasole cu cârnați,
pregătită la cazan de cei mai buni bucătari din Sânnicolau Mare are loc și anul acesta la piața
agroalimentară. Servirea este gratuită. Vă așteptăm!

SÂMBĂTĂ - 2 DECEMBRIE 2017

• ora 1400 -Tradiționala întâlnire de Crăciun cu membrii Asociației

“Seniorii Sânmiclăușeni” are loc la sala de sport “Ioan Morar”. La fel ca în

fiecare an participanții vor avea parte de un program artistic în cadrul căruia vor interpreta muzică
populară artiști cunoscuți.

• ora 1900 -Aprinderea iluminatului festiv al orașului și servirea unui

pahar de vin fiert. Toți cetățenii

orașului sunt așteptați sâmbătă 2
decembrie la ora 1900, în fața Primăriei
Sânnicolau Mare, pentru a participa la
aprinderea luminilor de Crăciun în oraș.
Cei prezenți vor putea asista la un frumos
recital de colinde și muzică populară.
Servirea este gratuită.

Tel: 0753064029; 0766517404; 0256372628

MARȚI - 19 DECEMBRIE 2017

• ora 12 ciclul primar și ora 16 grădinițele -Întâlnirea lui Moș Crăciun cu
00

00

toți copiii din grădinițe și ciclul primar.

MONITORUL
CONSILIULUI LOCAL

ÎN ATENȚIA MEMBRILOR ASOCIAȚIEI

SENIORII SÂNMICLĂUȘENI

TRADIȚIONALA
ÎNTÂLNIRE DE CRĂCIUN
Tradiționala întâlnire de Crăciun
a membrilor Asociației “Seniorii
Sânmiclăușeni“ are loc anul acesta în
data de 2 decembrie ora 1400 la sala
de sport “Ioan Morar“. La întâlnire va
participa domnul primar Dănuț Groza,
se va desfășura un spectacol folcloric
și se vor împărți pachete cadou.
Invitațiile se pot ridica, începând
din data de 14 noiembrie și până în
data de 29 noiembrie, în zilele de
MARȚI, MIERCURI, JOI și VINERI. În
această perioadă puteți ridica invitațiile
de la sediul asociației, în castelul Nako,
între orele 900 și 1300.
Invitațiile se ridică pe baza
legitimației de membru cu cotizația
plătită la zi. Vă așteptăm!

EVENIMENTE

Ziua internațională a
persoanelor vârstnice
SĂRBĂTORITĂ DE
ASOCIAȚIA “SENIORII
SÂNMICLĂUȘENI”

la rând biserica catolică, fiind cea mai încăpătoare din oraș, a fost aleasă să găzduiască concertul
de colinde la care vor participa toate bisericile din oraș. Fiecare biserică din Sânnicolau Mare va
participa cu un cor propriu de colindători. Vom avea astfel, și anul acesta, parte de un concert
magic care va reuni glasurile tuturor confesiunilor din oraș, pentru a întâmpina Nașterea Domnului.
Vă așteptăm!

AUTOVEHICULE
MOTOCICLETE, MOPEDE
REMORCI
TRACTOARE RUTIERE
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• ora 1700 -Concert de colinde la biserica catolică din oraș. Pentru al treilea an

EXECUTĂ INSPECTII TEHNICE PERIODICE PENTRU:

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.

Asociaţia RoRec
invită la colectare:
Sânnicolau Mare,
11 noiembrie 2017

SÂMBĂTĂ - 16 DECEMBRIE 2017

Sânnicolau Mare, Str. DRUM SARAVALE Nr.30

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

3

OCTOMBRIE 2017 Anul VIII Nr.121 Coordonator: primar Dănuț Groza Distribuit gratuit în fiecare locuință din Sânnicolau Mare

Vă așteptăm!

DIMITRIVAS - STAȚIE ITP
•
•
•
•

O carte pentru fiecare...

M nitorul

Tipar executat de tipografia

Verossim

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

În pragul Crăciunului, la fel ca în fiecare
an, Primăria Sânnicolau Mare a pregătit două super petreceri pentru preșcolari și pentru elevii
claselor primare. Aproape 1200 de copii se vor bucura de un program artistic cu muzică și dans, la
care vor participa și invitați surpriză. La sfârșitul distracției, Moș Crăciun va aduce câte o supriză
fiecăruia copil.

pagina 2

EVENIMENTE
Balul Bobocilor la cele
două licee din oraș

DUMINICĂ - 31 DECEMBRIE 2017

ora 2345 -Spectacol de artificii la sfârșit de an. Din programul de sărbători al lunii

decembrie nu putea să lipsească spectacolul de artificii de la cumpăna dintre ani, astfel că, toți
cei care doresc să privească un festival de lumini și culori sunt așteptați în 31 decembrie, aproape
de miezul nopții în zona pietonală a orașului.
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2 Evenimente

M nitorul

Ziua internațională a persoanelor vârstnice

Un zâmbet pentru fiecare SENIOR

Cu siguranță, pensionarii din
asociația
Seniorii
sânmiclăușeni
așteaptă venirea toamnei, pentru că,
odată cu acest anotimp, au parte și de
un eveniment ce a devenit deja de câțiva
ani o tradiție. Este vorba despre Ziua
internațională a persoanelor vârsnice,
serbată în Sânnicolau Mare, an de an,
la sfârșitul lunii octombrie la Sala Mare
de sport. Ca la orice acțiune organizată
de această asociație activă, au putut
participa la acest eveniment din 25
octombrie doar membrii cu cotizația
plătită la zi. Cei peste 500 de pensionari
au ajuns la locația stabilită înainte de ora
14 pentru a-și ocupa locurile. Imediat
ce sala a fost plină ochi și organizatorii
s-au asigurat că fiecare invitat s-a așezat
confortabil, s-a dat startul evenimentului
de către domnul primar Dănuț Groza.
Domnia Sa a adresat celor prezenți
câteva cuvinte, mulțumindu-le că și de
această dată au acceptat să vină într-un
număr atât de mare, după care a început
programul artistic. Pentru destinderea
atmosferei a fost invitat Pera Todorovici
și Orchestra de tamburași Spomenari
care i-au încântat pe pensionari cu
melodii din repertorii diverse, atât din
țară, cât și din străinătate. Nu au lipsit nici
ansamblurile din orașul nostru care au
prezentat dansuri nemțești, bulgărești,
sârbești, românești și țigănești. Pentru că
atmosfera a fost una extrem de plăcută,
FOTO: BOGDAN ISTODE

pensionarii au fost chemați să se alăture
copiilor din ansambluri pentru a încinge
o horă multiculturală. În semn de respect
pentru seniorii noștri, Pera Teodorovici și
orchestra au ținut să cânte pro bono, fără
să încaseze onorariul pentru spectacol.
După acest extraordinar program
artistic, a început extragerea biletelor de
tombolă. Toate premiile au fost primite de
la diverși sponzori, fie firme, fie persoane
fizice. S-au câștigat flori, prăjitoare de
pâine, filtre de cafea, cuptoare de gătit,
cărți, alimente și multe alte produse.
După mai bine de 4 ore, evenimentul
s-a încheiat cu promisiunea domnului
primar că se va mai întâlni anul acesta
cu pensionarii sânmiclăușeni în luna
decembrie.
Proiectul “Ziua internațională a
persoanelor vârsnice ” este finanțat
de către Primăria și Consiliul local
Sânnicolau Mare prin Programul anual
de finanțări nerambursabile alocate de
la bugetul local pentru activități nonprofit
de interes local.

Mulțumim
pe
această
cale
sponzorilor care au reușit, cu siguranță,
să facă ziua bătrânilor, una mai plăcută
prin numeroasele cadouri dăruite pentru
tombolă.
Vă prezentăm
asociațiilor
care

lista
au

firmelor și
sponzorizat

evenimentul și transmitem pe această
cale mulțumirile domnului primar Dănuț
Groza pentru implicarea de care au dat
dovadă:
• S.C. TERRAVIA S.R.L
• S.C. CARREFOUR MARKET
S.R.L.
• S.C. RODSPECTRA S.R.L.
• S.C. SALMOTRANS S.R.L.
• ASOCIAȚIA SANDIDACTICA
• S.C. BETACOM BANAT S.R.L.
• S.C. MAMBO ITALIANO S.R.L.
• S.C. DUO CONSTRUCT S.R.L.
• P.F.A. PECICAN GHEORGHE
• S.C. STEV DAMUR S.R.L.
• S.C. DI & SI PANIF S.R.L.
• ASOCIAȚIA CRESCĂTORILOR
DE PĂSĂRI ”NAKO”
• S.C. ABC AGRESSIONE
SISTEM S.R.L.
• S.C. AUTO DELTA S.R.L.
• PRODUCĂTOR APICOL
ROKA ALEXANDRU
• S.C. NOVA FOTO PANORAMA
S.R.L.
• S.C. IVESCU COMPANY S.R.L.
• ASOCIAȚIA PESCARILOR
”ARANCA”
• CRESCĂTOR ANONIM IEPURI
• S.C. TILANDSIA S.R.L.
• S.C. GYEACOSERV S.R.L.
• P.F.A. SOCACIU CLAUDIA
• S.C. ACCELERAȚIA S.R.L.
• S.C. MONDO LIFE S.R.L.

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

S.C. JURCAVET S.R.L.
ASOCIAȚIA PENSIONARILOR
S.C. TRANS DIANA S.R.L.
S.C. MYMAGGIE S.R.L.
S.C. SEM TRACT S.R.L.
P.F.A. LIHAT CRISTINA
S.C. DEGRADE COMPANY
S.R.L.
S.C. ȚERMURE DAIS S.R.L.
S.C. CORIDA IMPEX S.R.L.
S.C. CONS DAL S.R.L.
S.C. DIMITRIVAS S.R.L.
S.C. VEROSSIM S.R.L.
S.C. ALTERNATIVA S.R.L.
S.C. AEROWEST S.R.L.
S.C. SUMMERTIME S.R.L.
COFETARIA ANDREI
S.C. PIAZZA ROSA S.R.L.
S.C. MAGNO FLOWERS S.R.L.
PATISERA LEON
P.F.A. MIHAI IOAN
MIRCIOV MARIA
PESCĂRIA MARA
S.C. GOSAN S.R.L.
ASOCIAȚIA VÂNĂTORILOR
S.C. TRANS ALDEEA S.R.L.
S.C. VANIDEN S.R.L.
S.C. BRANDON COMPANY
S.R.L.
S.C. MIHNEL S.R.L.
S.C. LENU ȘI ALINA S.R.L.
S.C. GROUP DCM S.R.L.
MR
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San Didactica este una dintre cele
mai active asociații din Sânnicolau Mare.
Astfel, toamna și deschiderea anului
școlar 2017-2018 a venit în întâmpinarea
cadrelor didactice și a personalului
auxiliar încadrat în toate instituțiile
din învățământ din oraș cu cea mai
așteptată activitate. Este vorba despre
excursia care a devenit deja o tradiție
pentru acestă asociație, excursie la care
au putut participa numai persoanele cu
cotizația plătită la zi. Astfel, începând
cu 1 septembrie, s-a început înscrierea
pentru excursia de la Novi Sad, în
Serbia. Se pare că locația aleasă s-a
dovedit a fi una extrem de apreciată.
Și obiectivele turistice propuse au fost
spre interesul excursioniștilor. După
doar câteva zile, s-au înscris peste 120
de cadre didactice de la toate școlile și
grădinițele din Sânnicolau Mare. Pentru
a acoperi toate cererile, în excursia de
la Novi Sad s-a mers în două ture, și cu
autocarul Primăriei, și cu microbusul.
Plecarea s-a făcut de fiecare dată
după ora 6, căci, călătorului îi stă bine
cu drumul. După ce s-a trecut de vama
de la Jimbolia cu bine, călătoria plăcută
a continuat, cu o singură oprire pentru
servirea micului dejun într-o stație peco.
Înainte de Novi Sad, mijloacele de

ASOCIAȚIA SAN DIDACTICA
Excursie în Novi Sad, Serbia
transport au oprit pentru câteva minute
pentru a lua ghidul dintr-un punct stabilit
dinainte. Serviciile acestuia au fost
susținute financiar de către asociație.
Timpul frumos și soarele strălucitor
au fost de partea excursioniștilor în
ambele ture. Ghidul a îndrumat șoferii
înspre o parcare, pe malul Dunării, întrun cadru mirific. Toată lumea a ținut să
fotografieze peisajul tomnatic, Dunărea
albastră și limpede și frunzele ruginii. S-a
plecat de acolo, la pas, până la Muzeul
de Istorie, după ce s-a traversat parcul
central cu copaci seculari și diverse
soiuri de flori colorate. La Muzeu, fiecare
și-a plătit intrarea și, însoțiți de ghid, s-au
vizitat încăperile cu exponate multiple.
De la calești vechi, la pietre și vase de
lut, la costume populare și modele de
biciclete impunătoare, toate au atras
atenția călătorilor noștri, fascinați de
istoria vecinilor noștri sârbi.
După mai bine de o oră, s-a vizitat
centrul vechi al orașului, catedrala
catolică și sinagoga, unde din nou, ficare
și-a plătit intrarea. După experiențe
inedite, s-a plecat, tot la pas, înspre
autocare. De acolo, excursioniștii au
fost transportați în cetatea veche a Novi
Sadului. Acolo, într-un peisaj desprins
parcă din poveștile cu împărați și

împărătese, s-a servit prânzul. Asociația
San Didactica nu a asigurat masa. Au
mâncat doar cei care, în prealabil și-au
plătit mâncarea. După care mai bine de
o oră s-a vizitat cetatea veche, la fel de
frumoasă și impunătoare ca Alba Iulia.
După o zi frumoasă de toamnă,
petrecută în cel mai plăcut mod,
profesorii s-au întors acasă înspre

seară, luând cu ei amintiri de neuitat.
Excursia organizată de Asociația
cadrelor didactice San Didactica a fost
susținută de către Primăria Sânnicolau
Mare prin asigurarea transportului,
cheltuială solicitată și aprobată prin
intermediul unui proiect.
MR

Asociaţia RoRec invită la colectare-Sânnicolau Mare, 11 noiembrie 2017
O
acţiune
de colectare din
campania „Locul
deşeurilor nu e în
casă!” are loc in Sannicolau Mare, pe 11
noiembrie. Parteneri în această acţiune
sunt Asociaţia RoRec şi Primăria
Orasului Sannicolau Mare.

Sâmbătă, 11 noiembrie 2017, între
orele 10.00-16.00, deşeurile electrice
şi electronice se vor colecta la punctele
fixe :
• Platou parcare stadion
• Platou Gradinița str. Nufărului
• Platou Bloc
A.N.L. Str.
Panselelor
• Platou intersectia str.E.Murgu

cu str.A Saguna
Platou intersectia str. 9 Mai cu
str Oituz
şi prin preluare gratuită de la domiciliu
sau de la sediile firmelor şi instituţiilor.
Pentru posesorii de echipamente,
grele sau voluminoase, serviciul gratuit
de colectare de la domiciliu le stă la
dispoziţie. Numărul de telefon pentru
•

programări este 0751.302.123 sau
nr.gratuit 0800.444.800.
Garantat : - taloane de participare la
tombolă pentru orice aparat eletric se va
preda în cadrul
campaniei!
Tombola cu premii v-a avea loc in
data de 11.11.2017 ora 17 pe platou
parcare stadion.

• 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 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. 0763 535067

• 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

• Vând apartament în Sânnicolau
Mare, str. Republicii, nr.10, bl.G, et.II,
confort I, decomandat, 4 camere,
centrală proprie.
Tel. 0766665085

•De închiriat spațiu comercial, str.
Calea lui Traian, nr.7, preț negociabil.
Tel. 0722979435

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

• Casă de vânzare în Sânnicolau
Mare, zonă centrală, suprafața totală
1370mp, preț negociabil 55000Euro.
Tel. 0758900759

• Vând apartament cu 3 camere,
semidecomandat, mobilat, balcon
închis, termopane, etj. IV.
Tel. 0771031794 sau 0785087710
• 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
reţeaua publică, acces de pe stada
asfaltata. Total locuibil - 90 mp, curte 200 mp. Preţ: 55.000 euro negociabil.
Tel. 0721223538, 0721363447
• Vând casă plus teren(loc de
casă), situate pe str Decebal nr 11,
Sânnicolau Mare. Suprafață totală
2800 MP, front stradal 35 ML(18m
casa + 16m teren). Casa este
compusa din 4 camere + anexe. Se
pot vinde și separat(casă + teren).
Tel. 0724604037

• Vând TV Thomson(55cm),3 costume
populare, cărți, bibelouri, radio, lămpi,
steaguri, monede, coarne cerb,
ceasuri, tablouri pictate și goblen,
rochii, farfurii, muzică rock anii 80,
casete, muzică greacească, covoare,
mașini de scris.
Tel. 0036303509607
• Schimb casă situată în Serbia, în
prima localitate după vama Jimbolia,
la șoseaua principală, dublu plaț
300mp, f.s=40m, cu apartament în
Sânnicolau Mare.
Tel. 0786728806
• Vând casă în Igriș, nr.208.
Tel. 0722865142
• Vând casă pe str. Popa Șapcă,
nr.59, 1186mp, 4 camere, 2 bucătării,
șopron, baie.
Tel. 0722547863

• Sc ABC Agressione SRL angajează
vânzătoare la fast food.
Tel. 0786487181
• Vând două parcele, str.Brâncoveanu
600mp Tel. 0751302123
* 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, pivnita50mp, 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

• Vând casă, str. C Porumbescu, nr.7,
suprafața locuibilă 200mp, încălzire
centrală, geamuri termopane,
grădină cu posibilitatea de a construi.
Suprafața totală 1370mp, preț
negociabil 55000Euro.
Tel. 0758900759 sau
004915163032140
* Vând casă pe strada Cosânzeana
nr. 2A. Preț 120.000 de euro.
Tel. 0724530097

6 Sport

EVENIMENT ANIVERSAR
60 de ani de existență a
Clubului Unirea

Evenimentul de sărbătorire a 60
ani de existența a secției fotbal din
cadrul clubului Unirea s-a desfășurat
pe parcursul a două zile. Prima zi a fost
dedicată echipei actuale de seniori, prin
jocul dintre Unirea și ACS Poli – echipă
de primă ligă, iar cea de-a doua zi a fost
concepută ca o dovadă de admirație
și recunoștința față de foștii jucători
din Sânnicolau Mare, prin organizarea
meciurilor de old boys.
Jocul de gală dintre Unirea
Sânnicolau Mare și ACS Poli Timișoara
a avut scor final 1-2, golul nostru fiind
înscris de Șimion Tiberiu.
La categoria echipe de Old Boys,
la sărbătoarea fotbalistică au participat
Poli Timișoara anii 90 și Poli Timișoara
anii 70, Unirea Sânnicolau Mare anii
90 și Unirea Sânnicolau Mare anii 70,
Voința Sânnicolau Mare anii 70 și Unirea
Tomnatic anii 70.

La finalul evenimentului, primarul
Dănuț Groza a premiat toți componenții
echipelor participante și a mulțumit
invitaților speciali care au onorat orașul
nostru cu prezența lor: Iosif Rotariu,
Dembroschi Emeric, Cărpinișan Vasile,
Macavei Florin, Flavius Domide, Volar
Gheorghe, Contescu Cristian și nu
in ultimul rând Popa Ionuț, antrenorul
echipei ACS Poli Timișoara.
Cei 60 de existență a fotbalului
sânmiclăușean au fost marcați prin
lansarea unei reviste care a cuprins
diferite performanțe obținute în timp
de către componenții Clubului Unirea
Sânnicolau Mare.
Meciurile au fost organizate pe
stadionul Gheorghe Biaș din Sânnicolau
Mare, iar accesul publicului a fost liber.
Evenimentul este susținut de Primăria
Orașului Sânnicolau Mare.

M nitorul
FOTBAL
FOTBAL LIGA IV
• Progresul Gâtaia - Unirea 0-4
• Unirea -Timișul Șag 0-1
• Flacăra Făget -Unirea 0-2
• Unirea - Unirea Tomnatic 1-0

Juniori C ( 2003-2004 )
• Unirea - LPS Banatul 0-7
• Ripensia Timișoara - Unirea 0-0
• Unirea- ACS Poli Timisoara 0-12
• Lps Banatul 2 - Unirea 4-0

Unirea ocupă locul 6 în clasament cu
25 de puncte, iar golgheterul echipei
este Grigore Valentin cu 11 reușite.

Juniori D ( 2005 - 2006 )
• ASU Politehnica - Unirea 5-1
• Unirea - ACS Poli Timișoara 0-2
• AS Peciu Nou - Unirea 0-4
• Unirea- CS Nuova Mama Mia
Becicherecu Mic 2-2

FOTBAL LIGA V
• Sânpetru Mare - Unirea 2 2-2
• Unirea 2 - Dacia Cărpiniș 3-0
• Unirea 2 - Steaua Variaș 1-0
• AS Șandra - Unirea 2 4-1
Juniori B1 ( 2001-2002)
• Unirea Tomnatic - Unirea 0-2
• Unirea - Nuova Mama Mia
Becicherecu Mic 3-0

Juniori E ( 2007-2008 )
• Asu Poli Timisoara - Unirea - 1-1
• Unirea - ACS Poli Timișoara 0-9
• AS Junior Timișoara - Unirea 1-3
• Unirea - FC Jimbolia 12-1

HANDBAL
SENIORI - CAMPIONATUL JUDEȚEAN TIMIȘ
În prima etapă a campionatului județean Timiș, sezonul 2017-2018, CS
UNIREA SÂNNICOLAU MARE a întalnit pe teren propriu echipa Aranca
Sânnicolau Mare de care a trecut cu scorul 24-22.
În etapa a doua , UNIREA a evoluat tot pe teren propriu și a învins pe HC
Giroc cu scorul 33-26.
În această ediție de campionat UNIREA are un alt antrenor principal în
persoana lui Mijin Daniel, care va deține în continuare și funcția de jucător.
JUNIOARE 2
• Alpha Oradea - Unirea 27-24
• Unirea - Tonic Crișul Sântandrei 25-28
• Victoria Nădlac - Unirea 17-28
JUNIOARE 3
• Unirea - HC Jimbolia 22-36
• CSS Hunedoara - Unirea 26-19
• Unirea - Gen.7 Timișoara 25-30
• Lps Banatul Timișoara - Unirea 28-15
JUNIORI 3
• Unirea - Css Lugoj 19-24

REZULTATELE SPORTIVILOR CLUBULUI UNIREA LA
CUPA ROMANIEI JKA
MEMORIAL IONUȚ GROZA 28 OCTOMBRIE 2017

IOVA RARES- LOC 3 KATA SI LOC 3 KIHON
PUSCAS LARISA – LOC 1 KATA SI 1 KIHON
STEFLEA CAMELIA- LOC 1 KATA
COLPOS IVANA – LOC 3 KIHON
CLAPA RARES- LOC 2 KATA SI 3 KIHON
PAVAL DARIUS – LOC 3 KATA SI 3 GOHON KUMITE
ZAHARIA CARLA – LOC 1 KATA SI 2 GOHON KUMITE
DRAGOI SOFIA – LOC 3 KATA
FEYER DAVID – LOC 3 KATA SI 3 GOHON KUMITE
HODOR SORIN – LOC 2 KATA SI 2 GOHON KUMITE
BOGDAN ADRIAN – LOC 1- GOHON KUMITE
PURISEL IZABELA- LOC 1 KATA SI 1 GOHON KUMITE
MEZO KARINA – LOC 3 KATA SI 3 GOHON KUMITE
TOSZER KEVIN- LOC 3 KATA
NEGESCU MIHAI –LOC 3 KIHON IPPON KUMITE
TURJUC FLORIAN- LOC 3 KATA
TURJUC GEORGIANA- LOC 2 KATA
GHEORGHIADE PAULA – LOC 2 KATA, KARATE ROTATIV SI 3 KIHON
IPPON KUMITE
• MICULESCU CLAUDIA- LOC 2 KIHON IPPON KUMITE SI 3 KARATE
ROTATIV
• PADURARIU TAMARA- LOC 3 KATA SI 3 KIHON IPPON KUMITE
• ROTARIU DANA- LOC 1 KIHON IPPON KUMITE SI 2 KATA
• COLPOS CRISTIANA- LOC 3 KATA
• DANCEA TIMOTEI- LOC 1 KIHON IPPON KUMITE SI 2 KATA
• JUDE SEBASTIAN- LOC LOC 3 KATA SI 3 KIHON IPPON KUMITE
• CIOBAN STEFAN- LOC 3 KIHON IPPON KUMITE
• MARIENUTI MILAN- LOC2 KATA
• LACATUS RAZVAN – LOC 2 KATA SI 3 KIHON IPPON KUMITE
• STELLI CRISTIAN- LOC 3 KATA SI 3 KIHON IPPON KUMITE
• KOKAI ROBERT- LOC 2 KATA SI 3 KIHON IPPON KUMITE
• TEREBENT ALEXANDRU- LOC 2 KIHON IPPON KUMITE
În total s-au obținut 9 locuri I, 13 locuri II, 26 locuri III.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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O carte pentru fiecare...

Donație de cărți pentru toți elevii de ciclu primar și gimnazial din oraș
De câțiva ani, în Sânnicolau Mare,
cadrele didactice și personalul auxiliar
al tuturor instituțiilor de învățământ din
oraș s-au organizat într-o asociație.
Ca în cazul oricărei asociații, și San
Didactica și-a trasat la înființare câteva
obiective. Astfel, au devenit de-a lungul
timpului tradiții două acțiuni importante
și așteptate de către toți membrii. Este
vorba despre excursia anuală în locații
interesante, în țară sau în străinătate,
pe de o parte, iar pe de altă parte, este
vorba despre Balul profesorilor ce are
loc în fiecare toamnă, în luna noiembrie.
Anul acesta, reprezentanții școlilor
au venit cu o propunere ce a fost
primită cu brațele deschise. Este vorba
despre oferirea de cărți tuturor elevilor,
începând cu clasa pregătitoare și până
în clasa a VIII a. Acțiunea amplă a fost
organizată cu multă grijă. Cărțile au fost
alese conform vârstei copiilor. După ce
totul s-a apropiat de finalizare, invitația
de a participa la acest eveniment a fost
lansată în școlile gimnaziale. Alături de
cadrele didactice, elevii au umplut sala
mare de sport a orașului, în data de 25
octombrie, de la ora 10.
Într-o ordine desăvârșită, cei mici șiau ocupat în liniște locurile pe băncuțe și
au așteptat deschiderea evenimentului.
Domnul primar Dănuț Groza le-a adresat
câteva cuvinte, vorbindu-le despre

importanța lecturii. Pentru ca totul să fie
mai interesant, elevii au avut parte și de
o surpriză inedită. Organizatorii au apelat
la bunăvoința domnului Lungu Adrian,
campion național la bodybuilding și
culturism în anul 2017. Domnia Sa
a răspuns pozitiv invitației și a adus în
fața spectatorilor școlari cupe și medalii,
expunându-le drumul sinuos pe care
l-a străbătut în carieră pentru a obține
locul cel mai de sus. De asemenea, din
perspectiva unui sportiv de înaltă clasă,
d-l Lungu Adrian le-a spus copiilor cât de
importantă este alimentația sănătoasă
și cât de benefic pentru sănătate este
sportul. Nu în ultimul rând, li s-a explicat
cât de importantă este lectura în viața
fiecărui om, indiferent de vârstă. Lectura
este deschizătoare de drumuri, ajută
cititorul să intre și să cunoască lumi
diferite, culturi diverse. 10 elevi au fost
invitați pentru a purta la gât medaliile
campionului național cu care orașul
nostru se mândrește.
În semn de recunoștință pentru
munca depusă, pentru premiile obținute
la concursurile naționale, dar și pentru
faptul că a acceptat atât de deschis
invitația, domnul Lungu Adrian a primit
din partea domnului primar o plachetă,
fiind sincer felicitat!
Înspre final, fiecare participant a
primit câte un volum, în care au găsit

un frumos semn de carte cu însemnele
orașului Sânnicolau Mare. Toate clasele
au fost așteptate în fața sălii de sport
Ioan Morar pentru a se fotografia cu
domnul primar și cu domnul Lungu
Adrian. Școlile participante vor primi
pozele pentru a le așeza într-un frumos
panou.
Asociația va dona în viitorul apropiat
cărți și celor două licee, Liceului Teoretic
Ioan Jebelean și Liceului tehnologic,
Cristofor Nako. Volumele vor fi donate
bibliotecilor pentru ca toți elevii să aibă
posibilitatea de a le împrumuta și de a
le citi.
Evenimentul a fost implementat de
asociația San Didactica în cadrul unui
proiect finanțat de către Primărie.
Elevii au primit volume precum:
Ridichea uriașă, Bucle Aurii, Jack
și vrejul de fasole,
P r i n ț u l
Fermecat, Lebedele, Sarea în bucate,
O călătorie spre centrul pământului,
Robinson Crusoe, Prinț și cerșetor,
Gulliver, Basme de Andersen, Degețica,
Micul Prinț, Frații Grimm, În jurul lumii,
Prinț și cerșetor, Colț Alb, Cuore,
Morcoveață, Vrăjitorul din Oz, Frații
Grimm, Ocolul pământului în 80 de zile,
J. Verne Insula cu elice, 5 săptămâni în
balon, Robin Hood, Slavici Pagini Alese,
Micul Lord, Ispirescu Basme, Păcală,
Insula misterioasă, 20 de mii de leghe

Vreau să mulțumesc pe această
cale tuturor directorilor de școli și
cadrelor didactice care au acceptat să
se alăture acestui amplu eveniment,
aducând și însoțind cu grijă copiii la
sala de sport. Am fost impresionat
sincer de buna desfășurare a acestei
acțiuni și de felul în care elevii, de la
cei mai mici la cei mai mari au stat
în liniște și au așteptat să primească
volumele. Am citit pe chipul multora
dintre ei o adevărată bucurie, bucuria
de a fi aproape de un campion
național, dar și bucuria de a primi
cadou o carte pe care să o citească
de îndată ce ajung acasă.
Vă doresc dragi elevi și stimați
profesori să aveți parte în continuare
de un an școlar bun, cu note mari și
realizări!,
primar
Dănuț Groza
sub mări, Singur pe lume, Recreația
mare, De la pământ la lună, Fram ursul
polar, Amintiri din copilărie, Crăiasa
zăpezii.
MR
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LICEUL TEHNOLOGIC “CRISTOFOR NAKO”

BALUL BOBOCILOR 2017

E octombrie deja,
Este luna ,,cea mai cea’’;
Cu boboci atent aleși
Adunați de prin povești.

E-o poveste de liceu
Cu ținute-atent purtate,
Liceenii au un țel:
Să dea publicul pe spate.
Iată-ne din nou ajunși la momentul
mult așteptat de către elevii claselor a
IX-a,moment care s-a dovedit a fi și de
această dată unul de foarte mare succes
pentru talentații si strălucitorii noștri
boboci.
După o lună de pregătiri asidue,
sub îndrumarea profesorilor și cu
înțelegerea
acestora,programul
a
reușit să mențină vie atenția publicului
timp de patru ore,cu momente
muzicale,dansuri,scenete și probe care
mai de care mai surprinzătoare.Întrun decor rupt din cele mai frumoase
povești, creat de d-na prof.Cristina
Lihat,bobocii s-au dezbrăcat încet -încet
de haina grea a emoțiilor și au pășit plini
de încredere pe scenă pentru a-și etala
ținutele.Cu toții s-au dovedit spontani
si s-au comportat asemenea unor
profesioniști .Domnișoarele nu puteau fi
descrise decât cu superlative,iar băieții
nu au ezitat să-și afișeze galanteria
specifică oricărui gentleman veritabil.
Ușor sesizabil,grația fetelor și gentilețea
domnilor s-au transformat într-o dispută
a supremației,întrucât fiecare își dorea
să căștige locul care să îi aducă
notorietate în liceu.
Juriul,ca de fiecare dată,a acordat o
atenție sporită fiecărui detaliu,punctând
sau depunctând concurenții,în funcție
de prestația acestora.Așadar,alegerile
făcute de acesta au rezonat cu
așteptările publicului spectator.
Programul acestei seri inedite a
culminat cu momentul cel mai așteptat
de către concurenți,dar și de cei aflați
în sală.Ruby,invitatul special al serii,a
creat o atmosferă incendiară și familiară
totodata,prilej ce i-a determinat pe
boboci să se simtă stăpânii absoluți ai
scenei.Preț de câteva zeci de minute

parcă au uitat cu toții ca sunt pretendenți
la titluri însemnate,pentru că prieteniile
legate între ei și colegialitatea au alungat
orice urmă de rivalitate.După îndelungi
aplauze ale unei săli arhipline,juriul
a deliberat,iar bobocii au așteptat cu
sufletul la gură și au sperat să își audă
numele în rândul câștigatorilor.
Printre fericiții câștigatori nominalizați
de juriu se numără :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Miss Boboc- Anca Andreea
Butyka
Mister Boboc- Daniel Iosua
Zancu
Miss Inocență- Larisa Patrissia
Tudose
Mister Inocență – Cristian
Dacian Clonaru
Miss Popularitate- Andreea
Marcela Colompar
Mister Popularitate- Alexandru
Nicolae Pîrlăgeanu
Mister Gentleman – Karmin
Dario Rudolf
Miss
ManechinDenisa
Loredana Prochin
Best Dancer- Carla Emilia
Tomoioagă
Best Dancer- Brian Ionel
Tupiță

Desemnarea câștigătorilor a fost
aprobată din plin de public,iar finalul
încununat de aprecieri și aplauze
frenetice.Spectacolul de pe scenă s-a
mutat la Club ,,IL PRIMO’’,un alt prilej de
distracție,unde tinerii liceeni s-au întâlnit
pentru a împartași impresiile despre bal.
Toate acestea n-ar fi atins reușita
fără implicarea dirigintelor claselor a
XII-a-prof.,Zsuzsanna Bartok și prof.
Ana Demian, precum și a consilierului
educativ-prof. Ane-Mari Vlăduț,cărora
conducerea
Liceului
Tehnologic
,,CRISTOFOR NAKO’’ le multumeste
în mod deosebit,precum în același
mod mulțumește tuturor sponsorilor si
celor implicați în tot ceea ce a însemnat
organizarea și desfășurarea acestui
eveniment.
Prof. CORNEL CIUI

Toamna se numără bobocii
BALUL BOBOCILOR 2017 LA LICEUL TEORETIC “IOAN JEBELEAN“

Toamna este anotimpul cel mai
așteptat de către elevii Liceului Teoretic
“Ioan Jebelean”, și acest lucru se
întâmplă, nu pentru că începe școala
după aproape trei luni de vacanță,
ci pentru că se organizează Balul
Bobocilor. Se știe că, acest amplu
eveniment a devenit de multă vreme o
tradiție a liceului, o activitate considerată
pentru elevii claselor terminale și pentru
cei din clasele a IX a o prioritate.
Este bine de știut că, încă din a doua
zi de școală, elevii din clasele a XII a,
cei care s-au ocupat de organizare,
au început să selecteze boboci,
plimbându-se pentru început prin toate
clasele liceului, pentru a testa terenul.
O echipă serioasă a făcut ulterior parte
dintr-un juriu care a selectat 30 de copii
frumoși, 15 băieți și 15 fete. Au curs
multe lacrimi și au fost multe supărări în
urma acestei preselecții, dar, ca la orice
competiție, cel mai bun câștigă. După
această procedură meticuloasă, au
început pregătirile care au durat cam o
lună. Fiecare a dorit să ofere ce avea mai
bun, să-și îndrume înspre marele premiu
perechea coordonată, astfel încât, s-au
ales cele mai bune coregrafii, cele mai
elegante ținute, cei mai frumoși pantofi.
Elevii din clasele a XII a s-au ocupat
îndeaproape de bobocii dornici și
motivați de titlul de MISS și MISTER. Ei
au fost cei care, pe parcursul pregătirilor
serioase i-au învățat pașii de dans,
pașii de defilat pe scenă, atitudinea
și felul în care să răspundă fără emoții
la întrebările diverselor probe. Toate
acestea nu au putut fi posibile fără
sprijinul domnului director Stamate
Cristian și al cadrelor didactice, Anca
Adrian și Ivănescu Mariana. Dascălii au
însoțit copiii la repetiții, fiind alături de ei
cu sfaturi utile și cuvinte de încurajare.
Pentru organizatori, nimic nu a
fost ușor, deoarece era necesară
căutarea unei teme potrivite, trebuiau
construite decorurile, căutate scenetele
și persoanele talentate care să urce pe
scenă când bobocii se schimbă. S-a
umblat mult după sponzorizări pentru
că, un astfel de eveniment necesită

sume mari de bani. Pentru ca succesul
să fie unul garantat, s-a căutat pentru a
presta pe scenă un cântăreț pe măsură.
După ce a fost contactat, s-a încheiat
un contract cu Liviu Teodorecu, vedetă
națională la modă anul acesta.
Spectacolul s-a dovedit a fi unul
incendiar, deoarece, sala plină ochi a
întreținut atmosfera cu aplauze, chiote
de bucurie și banere pregătite pentru
concurenții preferați. Cele 15 perechi de
boboci emoționați vizibil, s-au prezentat
în fața juriului remarcabil, plini de viață
și dornici de a urca în final pe podium.
S-a dansat, s-au afișat ținute de seară
minunate, s-a făcut față cu succes la
probele capcană.
Misiunea membrilor juriului format
din domnul viceprimar Radu Asaftei,
doamna învățătoare Nacov Daniela,
doamna profesoară, consilier educativ,
Borbely Mariana și domnii profesori
Sutac Silviu și Anca Adrian a fost
una dificilă. Toți bobocii au emanat
frumusețe, dar, cei mai buni au câștigat.
Îi felicităm pe următorii:
• Miss Inocență – Timoce Larisa
• Mister Inocență – Raica
Răzvan
• Miss Adolescența – Ilcău
Bianca
• Mister Cool – Chiu Cristian
• Miss Popularitate – Bota Iulia
• Mister Popularitate – Moacă
Leo
• Miss Personalitate - Tarcea
Paula
• Mister
Personalitate
Câmpean Sergiu
• Best Dancer - Știubea Andrada
• Best Dancer - Cudelcu Cosmin
• Miss Manechin – Negară
Francesca
• Mister Gentelman – Filipov
Nenad
• Miss Boboc- Popescu Larisa
• Mister Boboc – Palade Răzvan
Îi felicităm și noi și dorim tuturor
elevilor un an școlar ușor, cu cât mai
multe note bune!
MR

Tineret - Cultură 5

M nitorul

SÂNNICOLAU MARE ARE UN DUBLU CAMPION NAȚIONAL

Lungu Adrian este campion național la culturism și bodybuilding

Sânnicolau Mare are un Dublu
Campion Național la Culturism si la
Bodybuildyng si totodată Campion
Național Absolut la Bodybuilding. Este
vorba despre Lungu Adrian este cel
mai proaspăt dublu campion naţional
al României. El şi-a câştigat medaliile
după o perioadă lungă de antrenamente,
suprasocilitare, foarte multa disciplina, o
dieta stricta, somn, sunt de fapt sacrificii
pe care trebuie sa le faci pentru a
practica culturismul de performanță.
Performanța, în orice domeniu, cere
sacrificii nu doar temporare, ci pe o
perioadă îndelungată, făcute sistematic.
Nu este vorba doar de abțineri simple
de la plăcerile de zi cu zi, ci mai ales
de timpul răpit din partea celor dragi pe
care trebuie să i-l acorzi culturismului,
așa cum a simțit pe pielea lui Adrian
Lungu din Sânnicolau Mare. În vârstă de
35 de ani a câștigat numeroase medalii
în cei peste douăzeci de ani de carieră,
fiind multiplu vicecampion național,
medaliat cu bronz, locul 2 la competiția

internaționala din 2009, Dublu Campion
la Cupa României, membru al Lotului
Național României la Culturism și
Fitness. Acum, după performanțele
obținute la Sibiu, se pregătește să ne
reprezinte țara la viitoarele Campionate
Balcanice și Europene.

Avea 16 ani atunci când pasiunea
pentru culturist începea să înflorească
și, pentru că avea o fermă care trebuia
întreținută, trebuia să ridice zilnic greutăți
“Îmi plăcea, simțeam că am forță și
atunci incepea să mi se trezească
spiritul
competitiv”,,
relatează
Adrian Lungu. Beneficiile pe care
i le-a adus culturismul au început
să apară treptat, însă au crescut
din abundență. „Începusem să mă
transform fizic, pentru că eu eram
mai grăsuț inițial si aici, culturismul
mi-a dat încredere, putere să cred
că pot să mă schimb, să îi ajut și pe
alții să se schimbe. Practic, m-a luat
dintr-un mediu nu tocmai bun și m-a
pus pe calea ce trebuie să o urmez”,
se confesează culturistul Adrian Lungu.
Tată și soț fericit Sânnicolau Mare a
devenit pentru Adrian Lungu locul unde
a reușit să se așeze. Orașul care l-a
adus și mai aproape de locul de muncă
și în care a izbutit să își deschidă o sală
de fitness.
În toate reușitele sale pe plan sportiv,
culturistul spune că soția sa joacă un rol
formidabil. „Îmi oferă tot suportul din
lume, moral, material. Mă înțelege
din toate punctele de vedere,
chiar ne antrenăm împreună, este
antrenoarea mea, ma încurajează
tot timpul mai ales în competiții.
M-a ajutat să progresez în toate

domeniile. Culturismul este un sport
important, însă trebuie să antrenezi
si mintea si aici intervine dezvoltare
personală, altfel nu e ceva pe termen
lung, iar soția mea contribuie la asta.
Citim, lucru care ne ajută, dar nu
romane siropoase. Ce ține de relața
interumană, de domeniul economic,
financiar, cărți ale unor oameni
care au făcut ceva în viață cum ar
fi Napoleon Hill, Les Giblin, David
J. Schwartz, Dale Carnegie , Robert
Kiyosaki”.

Femeia alături de care își împarte
viața nu este singura sursă de inspirație
„Sunt și antrenor personal la sala
pe care o avem. Faptul că îi pot
ajuta pe ceilalți, că pot lăsa ceva în
urma mea, este, din punctul meu de
vedere, cel mai important. Ce lași în
urma ta efectiv, câți te urmează pe
o cale bună. E o pasiune pe care o
alimentez astfel.
Inițial, la Sânnicolau Mare, voiam
ca sala să fie doar pentru familia
mea, dar ulterior a devenit ca o
comunitate si punem la dispoziţie
locuitorilor o sală dotată cu absolut
tot ce este nevoie pentru a face
performanţă în culturism, fitness şi
bineînţeles pentru persoanele care
vor doar întreţinere. Am contribuit
substanțial la formarea unei culturi
în acest sens, în oraș și o spun fără
modestie. Promovez miscarea in
fiecare zi , indrum persoanele care au
nevoie de serviciile unui specialist.
Sportul este stilul meu de viata, nu
stiu cum ar fi aratat viata mea fara
miscare , sportul ma motiveaza si ma
face sa imi doresc sa excelez si sa fiu
cel mai bun”, spune culturistul.

Viitorul arbitru, în paralel cu misiunea
pe care încă o are ca și sportiv, culturistul
se pregătește să devină arbitru
internațional, dar are și alte planuri mari
în comunitatea din care face parte:
“Vreau să merg, cu sala, mai departe
cu cei ce vin din urmă și sper ca la
anul asociația sportivă înființată să
fie reprezentată la Campionatele
Naționale măcar de patru băieți din
zonă.
Pe plan sportiv intentionez sa
depun toate eforturile la Campionatul
Balcanic si la Campionatul European,
pentru a aduce o medalie in primul
rand Romaniei si sa demonstrez
persoanelor care m-au sustinut si
mi-au fost alaturi ca ajutorul lor nu
au fost în van, însă e o concurență
mult mai mare”.

Ziua recoltei (Erntedankfest) 2017
A venit vremea în care noi,
comunitatea germană, elevi, profesori și
parinți serbează, ziua recoltei, o tradiție
a șvabilor din Sânnicolau Mare și nu
numai.
Ca și în fiecare an, am pornit în
dimineata zilei de 08.10.2017 cu un
“Marsch” căntat de fanfare din Recaș
de la sediul Forumului German până
la biserica catolică, unde am asistat la
slujba oficiată de preot Andó Attila, în
care am mulțumit pentru roadele din
acest an. În timpul slujbei toți participanții
au contribuit la actul religios prin cântece
sau rugaciuni. La finalul slujbei , coșulețul
cu fructe, pe care fiecare participant
l-a adus de acasă, a fost sfințit. Apoi a
urmat “Marschul” de la biserică până
la Primăria Sânnicolau Mare, unde am
fost așteptați ca în fiecare an de către
domnul primar Danuț Groza, domnul
viceprimar Asaftei Radu împreuna cu
consilieri și angajați ai Primăriei.
Anul acesta am avut și alți invitați decât
în anii anterior, și anume președintele
Forumului Democrat al Germanilor din
Banat, Dr. Ioan Fernbach cu o delegație
și
coordonatorul programului ZfA
din Germania (Biroul Central pentru
învăţământul în străinătate), Birgit

Și din nou a venit toamna...

Söldenwagner.
Cu această ocazie au fost înmânate
în fața Primăriei de către doamna Birgit
Söldenwagner diplomele de atestare
ale cunoștințelor de limbă germană
(Deutsches Sprachdiplom) tinerilor, care
au susținut aceste teste. Totodată neam bucurat de o prezență numeroasă a
reprezentanților mass-mediei locali, dar
si din Timișoara si TVR București.
După înmânarea diplomelor, a
urmat, ca în fiecare an, o prezentare a
mai multor dansuri, la care au participat
elevi și tineri , începând cu grădinița
pană la liceu. Grupele patricipante au
fost instruite de cadrele didactice de
la secția germană a Școlii Gimnaziale
Nestor Oprean Nr.2 iar grupul de dans
“Buntes Sträußchen”,de instructorul de
dans si coreograf Hansi Müller.
Un moment de surpriză era
înmânarea distincției ,, Sânnicolau Mare
vă mulțumește,,. Această distincție a fost
înmănată de către primarul Danuț Groza
președintei Forumului german local, prof.
Dietlinde Huhn în semn de prețuire la
adresa comunității germane. Înființată în
acest an , la inițiativa primarului, această
distincție face parte din demersul
Primăriei de promovare a valorilor în

comunitatea sânmiclăușeană.
Dupa poza de grup, am fost primiți
cu toții în incinta Primăriei cu mancare
si sucuri.
Dupa-masa a urmat la sediul
Forumului local, ca și în fiecare an, un
joc interactiv pentru elevii din gimnaziu
pe tema ,,Sânnicolau Mare toamna,,.
Acest joc, conceput si coordonat de prof.

Ramona Roosz Suba (director adjunct
al Școlii Gimnaziale Nestor Oprean
Nr.2) și prof.Andreas Kappel, constă
în formarea unor echipe, care rezolvă
anumite cerințe. Cei care adună cele
mai multe puncte, caștigă jocul.
ASTRID KATARO

8 Primăria vă informează
Ansamblul românesc Doina al Casei
de Cultură și Ansamblul Sârbesc Sfântul
Sava
lucrează neîncetat
Sfârșitul de săptămână 20-22
septembrie a stat sub semnul etniilor la
Ploiești, acest oraș și Comunitatea Elenă
fiind gazde ale acțiunii “Abecedarul
conviețuirii”, la care au luat parte
ansmbluri ale etniilor din România. În
cele 15 minute alocate minorității sârbe,
sânmiclăușenii au prezentat un dans
din centrul Serbiei și un punct solisticorchestral cu solista Tania Vlașcici și
orchestra noastră: Gheorghe Mandran,
Darco Vlașici și Fabian Mureșan. De
asemenea, tinerii noștri au făcut un
stand de promovare al comunității sârbe
din România în general și în special a

sârbilor din Sânnicolau cu: plăcintă cu
ludaie, răchie, port popular, ștergare
țesute de bunicile noastre, ziare, cărți
și publicații în limba sârbă. Și cum
educarea copiilor e pe primul loc, la
întoarcere, am facut o vizită Castelului
Peleș.
Ca o încununare a muncii noastre
de pe parcursul întregului an și ca
o răsplată a rezultatelor deosebite
obținute, Primăria Orașului Sânnicolau
Mare a oferit transportul tinerilor din
cadrul Ansmblului “Doina” al Casei de
Cultură Sânnicolau Mare și celor din
cadru Ansamblului “Sfântul Sava” către
capitala Austriei, Viena. Puțin înainte
de orele amiezii, am ajuns la Palatul
Schönbrunn, după care am vizitat,
însoțiți de ghizi, Muzeul de Istorie a Artei
din Viena și am vazut celebra Comoară
de la Sânnicolau Mare, aceasta fiind o

adevarată lecție de istorie locala pentru
noi toți.Vizita a continuat la pas prin
Viena, avându-l ca și ghid pe arhitectul
Nenad Luchin, unde am admirat clădirea
Parlamentului, clădirea Operei, Palatul
Hofburg, Catedrala Sfântul Ștefan, ca
apoi să zăbovim pe celebra Kertner
Strasse. Vremea a fost frumoasă, iar
noi am venit acasă cu noi cunoștințe,
mai bogați sufletește și plini dă cântări
vechi bănățene pe care le-am cântat în
autocar ....exact ca în good old times...
În data de 25 octombrie,
orașul nostru a pus la loc de cinste
persoanele vârstnice, cu ocazia zilei
dedicate acestora. Ansamblul Sârbesc
Sfântul Sava s-a prezentat cu grupa
juniorilor, într-un montaj coregrafic care
a adus în fața publicului două zone
folclorice: Banatul, unde lumea purta
pantofi și cizme, și Centrul Serbiei,
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unde specifică e toca la băieți și opinca.
Ansamblul Românesc Doina al Casei de
Cultură din Sânnicolau Mare, a încheiat
programul artistic și a adus pe scenă
o formulă inedită. Ei au purtat publicul
prin întreg Banatul, și cel de la Pustă
și cel de la Munte. Dacă pustanii joacă
“sorocu“ și “pă loc“, “mereuț și așezat“,
cei de la munte joacă “brâu legănat“ și
“doiul tare iute“. Totodată, s-a readus în
scenă și tradiția toboșarului, care înainte
vreme dădea veștile în sat, la fiecare colț
de stradă, astfel încât mai marii satului
transmiteau veștile sau rânduiala care
trebuia ținută și păstrată. Coregrafia:
Ciprian Cipu, Toboșar: Alex Cipoș.
Coordonatori: Natalia și Gheorghe
Mândran.
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CAMPANIE DE RIDICARE A
CÂINILOR FĂRĂ STĂPÂN
Problema cânilor fără stăpân, uneori întâlniți pe străzile orașului a fost
semnalată cu insitență de cetățeni. Primăria a răspuns prin contractarea unei
firme din Arad, specializate în prinderea câinilor fără stăpân. Aceștia au acționat
pe pe raza orașului nostru, cu accent pe zona de blocuri, zona centrală și zona
N. Oprean și Simion Bărnuțiu. Au fost capturate de această dată 13 animale.
Procedura de prindere a fost prin tranchilizare, animalele fiind transportate cu
microbuzul în cuști special amenajate către adăpostul din Arad.
Nu este prima actțiune de acest gen. În trecut ați mai putut citi despre astfel de
proceduri. Din păcate se pare că nu este decât o soluție temporară, deoarece alți
câini apar pe străzi după o perioadă. S-a constatat că principala sursă a problemei
o constituie chiar unii cetățeni care își abandonează câinii pe străzi.
Facem apel către populație să respecte legislația în vigoare și să sterilizeze
câinii fără pedigree din gospodării, de asemenea să oprească vagabondajul
animalelor cu stăpân pe străzi. Contrar părerii generale, cea mai mare parte
a câinilor fără stăpân de pe stradă apar ca urmare a abandonului animalelor
nedorite în gospodării.
MCC

INVESTIȚII
la Liceul Teoretic
“Ioan Jebelean”

La Liceul Teoretic “Ioan Jebelean”,
sub coordonarea domnului director
Stamate Cristian, toată vara s-a lucrat
pentru a oferi profesorilor și elevilor
un cadru optim pentru desfășurarea
activității instructiv-educative. Astfel, pe
lângă acțiunile de curățenie specifice,
s-au zugrăvit în alb toate clasele și s-au
vopsit băncile pentru ca fiecare elev să
se bucure de un mediu plăcut la școală.
O
investiție
considerabilă
a
reprezentat-o,
însă,
repararea
parchetului în cancelarie și în clasele de
la parterul liceului. În această direcție, o
echipă de muncitori a reușit să schimbe
total aspectul claselor. Parchetul vechi de
lemn a fost reparat, rașchetat și paluxat.
Forma finală este una spectaculoasă,
deoarece, acum, totul strălucește de

curățenie. Aceste reparații au fost posibile
cu finațarea Primăriei și a Consiliului
local, care au promis că vor ajuta liceul
în continuare pentru ca și celelalte clase
să beneficieze de condiții deosebite. S-a
stabilit cu ocazia Zilelor orașului ca tema
de anul acesta să fie axată pe educație,
fapt care duce la alocarea unor sume
considerabile de bani către toate școlile
și grădinițele din Sânnicolau Mare. Dată
fiind această hotărâre benefică pentru
educația copiilor noștri, și liceul Teoretic
va beneficia de bani necesari pentru
repararea parchetului din toate sălile de
curs.
Se vor continua, la momentul
oportun, lucrările la etajul I și II. Vom
reveni cu informații .
MR

PRIMĂRIA ORAȘULUI SÂNNICOLAU MARE - STAREA CIVILĂ

NAȘTERI

AUGUST 2017
• VINTILA CAROLINA-AGNES
• IOVANESCU ALEXANDRA-STEFANIA
• MOLDOVAN ALINA-MIHAELA
• COVACI LETISIA
• NOVAC AMIRA-VALENTINA
• ISTVANFI EVELIN-BEATRICE
• REZMUVES MARIUS-MADALIN
• LACATUS ANDRA-PAULA
• BUDUR DARIA-MELANIA
• HORVATH MATEO-DOMINIC
• ANDREI DARIA-MELISA
• BALU RARES –VLAD
• BLEDEA ROBERTA-ANDREEA
• STANCIU RAUL-FLORIN
• JIVA CRISTIAN-ANDREI
• TODORAN CRISTINA-ALESSIA
• LACATUS LUCAS-MARIUS
• MUNTEAN EMANUEL-IOSIF
• COLOMPAR EVA-ALESSIA
• CIULIC ANTONIA-CLARA
SEPTEMBRIE 2017
• NISTOR FABIAN-SEBASTIAN
• DEACONESCU CLAUDIA-ANDREEA
• MECLES MARKO-FLAVIUS
• DOBRE TIMEEA-MARIA
• MUNTEAN MARIUS-ADRIAN
• JEBELEAN RAUL-ALIN
• BRUMA ALEXANDRA-MARIA
• BRUMA DUMITRU-CONSTANTIN

CĂSĂTORII

AUGUST 2017
• NEGOITA ADRIAN ♥ CALINA DEBORAREBECA
• MIU ADRIAN-RARES ♥ POP MONICA
• RUSU LIVIU-VIOREL ♥ PAVALOIU ELENANICOLETA
• SIMON ARPAD-NICOLAE ♥ BOSIOC CALINA
• IANOSTYAK ADRIAN-IONUT ♥ MAGDA
AMALIA-CLAUDIA
• UDREA LEONARD-DUMITRU ♥ IASOVICI
OANA-LAVINIA
• VELCIOV NICOLAE ♥ PIRTEA OTILIA
• NICOLA VASILE ♥ LACATUS SUNITA
• JOLDIS CLAUDIU-SEBASTIAN ♥ LAZAR
NICOLETA-ADELA
• MATEIU SERGIU-OVIDIU ♥ GRIGORAS
ANDREEA
• FOCAN DENIS-IONATAN ♥ BABUTIA RUTH
• STRAINU GHEORGHE-CALUDIU ♥ VOIASCIUC
VIORELA
• POPESCU SORIN-FLORIN ♥ LUCA DIANARALUCA
• NICA VASILE ♥ RAFAGO-DIANA
SEPTEMBRIE 2016
• BACIU RADUCU-ADRIAN ♥ TICALA MIHAELAROXANA
• LAZIN STEFAN-MARIUS ♥ CSUY RODICA
• FUNARIU DORU-IOAN ♥ TOMSA RALUCA
• JIVAN VIRGIL ♥ LACATUS CERASELA-SOFIA
• NEGOT ION ♥ ICOLA SOMNA
• PESCAR VIOREL-RAZVAN ♥ VADEANU IVANADRAGANA

•
•
•
•
•
•
•
•
•

SCRIDONESI ANDREI-CIPRIAN ♥ STEFAN
CLAUDIA-MARINELA
SECOSAN SORIN-IONUT ♥ SIMA ANA-MARIA
CRISAN ADRIAN-CRISTIAN ♥ GRIGORAS
DIANA
MORAR DAN-ADRIAN ♥ PASCU SORINAANDREEA
MIHUT DOREL ♥ SABOU RODICA
SBIERA FALVIUS-COSTEL-IOAN ♥ HALAL
EDERA-GEORGETA
CIRTOG IONUT-CLAUDIU ♥ HUTULEAC OLGAMEDINA
CRISAN SLAVOLIUB-DRAGAN ♥ MANOLIU
RAMONA-RALUCA
ALDA ILIE-ALIN ♥ SCHMIDT DANIELA

DECESE

AUGUST 2017
• CIAMA IOAN-76 ANI
• BORKA DEZIDERIU-75 ANI
• CUZMAN MARIA-85 ANI
• BRADEA TODOSIA-82 ANI
• STANCIU AUREL-85 ANI
• SABLITY RADIVOI-81 ANI
• BOCA SOFIA-79 ANI
• SERDINEANTU DORIN-66 ANI
• STANCIU FLORICA-80 ANI
• KOVACS VALER-63 ANI
SEPTEMBRIE 2017
• JIVA ECATERINA-84 ANI
• CICUN CRISTIAN-STEFAN-57 ANI
• SANDU SORIN-56 ANI
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Zilele orașului Sânnicolau Mare 2017
În urmă cu câțiva ani, într-o ședință
de Consiliu, s-a hotărât în unanimitate
ca Zilele orașului Sânnicolau Mare
să fie sărbătorite, anual, indiferent de
situație, în primul sfârșit de săptămână
din luna septembrie. Astfel, anul acesta,
Zilele orașului s-au desfășurat în 1,2 și 3
septembrie, cu o săptămână înainte de
ruga bisericească și serbarea hramului
Nașterii Sfintei Maria a Bisericii ortodoxe
române.
Întregul
program
al
amplului
eveniment a fost anunțat detaliat în ziarul
local și pe rețelele de socializare pentru
ca cetățenii să poată participa activ doar
la programele care se pliau dorințelor lor.
Pregătirile au început încă de joi
după masa cu instalarea corturilor și a
tarabelor care, întotdeauna reprezintă
punctul forte al evenimentului. Vânzătorii
și patronii și-au întins grătarele, și-au
instalat mesele, au pregătit micii, frigăruile
și berea. Pentru ca toate gusturile să
fie pe deplin satisfăcute, nu au lipsit
plăcintele calde cu varză și brânză sau
dulciurile diverse, de la nelipsiții colaci
secuiești, la clătitele uriașe, ciocolată
de casă, halva sau gogoși firbinți cu
gemuri colorate. Vânzătorii ambulanți,
inventivi, și-au întins marfa pe mese, în
așteptarea clienților care au cumpărat
poșete, jucării, oale de lut, cămăși
țărănești sau papuci de casă cu blană.
După o plimbare prin jurul hotelului din
centrul orașului, ultimul popas a fost, cu
siguranță la Teatrul de vară, pregătit și
el pentru sărbătoare, cu flori și o scenă
minunată.
Din păcate, anul acesta nu mai putem
vorbi despre o locație neîncăpătoare,
căci ploaia de toamnă și frigul pătrunzător
a făcut ca mulți sânmiclăușeni să
aleagă să rămână acasă sub plapuma
călduroasă. Dar...căci există și un dar,
au venit totuși la spectacole cei mai
dedicați spectatori ai muzicii populare,
ușoare și etno. Cei care au dorit să
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!

urmărească un program de calitate, șiau luat hainele groase și umbrelele și
s-au sacrificat până în adâncul nopții,
stând pe baricade și bucurându-se de
momente de neuitat. Dovadă a acestui
lucru au fost nenumăratele filmulețe
postate pe rețelele de socializare de
către cei care s-au alăturat artiștilor.
Din cauza ploii torențiale, a fost
amânat și spectacolul de culori oferit de
gama largă de artificii.
Printre stropii reci, au urcat pe scenă,
în cele trei zile de spectacole, cântăreți
renumiți ai folclorului românesc, dar
și artiști ai momentului, cunoscuți în
țară și în străinătate pentru muzica lor
de calitate. Vinerea folclorică a adus
în fața publicului dornic de doine și
cântece populare nume importante,
precum Adriana Curtu Voaidoș, Mihaela
Petrovici sau Papu Ioan Dragomir. În
acest context, nu au lipsit dansurile
tradiționale românești ale formaților
minorităților din Sânnicolau Mare.
În aplauzele celor prezenți, copiii au
dansat cu bucurie pentru părinții, bunicii
și publicul prezent. Aceștia, majoritatea
elevi, fac parte din următoarele formații:
formația de dansuri populare bulgare,
Karamfilce,
formația
de
dansuri
populare maghiare, Kekibolya, formația
de dansuri populare germane, Buntes
Strausschen, ansamblul de cântece și
dansuri populare românești, Doina și nu
în ultimul rând, ansamblul de cântece și
dansuri populare sârbești, Sveti Sava,
toate din orașul nostru, coordonate de
profesori cu mare suflet și talent.
Ziua a doua, și ea sub semnul ploii
care părea că nu se mai oprește, a
debutat cu nume grele ale muzicii
ușoare românești. Otilia, Nicole Cherry,
Cabron și Alex Velea au făcut show pe
scena Teatrului de vară din Sânnicolau
Mare. Spectatorii, în majoritate tineri,
ascunși sub umbrelele mari sau sub
pelerinele de ploaie au dansat și au
fredonat, susținându-și preferații cu
aplauze intense.
Deși toată lumea spera că duminica
va fi luminată de razele blânde ale
soarelui care și-a făcut apariție după
masa, ploaia grea nu a dorit să ne
părăsească nici măcar în ultima zi de
evenimente frumoase. Așa că, și în 3
septembrie, spectacolul a fost marcat de
frig și umezeală. Au rămas însă alături
de Cornelia și Lupu Rednic, Noaptea
Târziu și Mariachi los Platanos, doar
adevărații fani ai acestui gen de muzică.
Anul acesta, s-a încercat, așa cum ați
observat, schimbarea programului prin
introducerea unui noi gen de spectacol,
care să delecteze și să-i surprindă plăcut
pe iubitorii de muzică de calitate.
Printre numerele susținute cu talent
de artiștii enumerați, au fost premiați,
ca de obicei, elevii care au obținut
performanțe școlare la olimpiade,
concursuri, examen de bacalaureat sau
examen național. Îi felicităm și noi pe
elevi.
Domnul primar a oferit, de asemenea,
câte un tortuleț și un buchet de flori
cuplurilor care anul acesta au sărbătorit
50 de ani de căsătorie. Le dorim și noi
multă sănătate și viață lungă și liniștită
împreună.
MR
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Vizitare liberă la cripta familiei Nako

O noutate a acestul an, cu ocazia
Zilelor
orașului,
a
reprezentat-o
posibilitatea de vizitarea a criptei
Bisericii catolice din Sânnicolau Mare.
Se știe că, această locație este una
dintre cele mai importante din localitatea
noastră din punct de vedere istoric.
Cripta a fost renovată cu câțiva ani în

urmă și a fost vizitată de-a lungul timpului
numai de elevi în cadrul activităților
din Săptămâna altfel. Primăria, însă,
a considerat necesară deschiderea
acestei cripte pentru toți locuitorii
Sânnicolaului Mare. De vinerea până
duminica, după un program bine pus la
punct, anunțat în ziarul local, Biserica

Concurs de pescuit la balta Buciuman

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

Elevi ce au obținut media peste 9 la examenul de Evaluare Națională
2017: Dinu Anca Maria, Sarafolean Alina Andreea, Morari Larisa
Gabriela, Pavăl Darius Cosmin, Bota Iulia Alexis, Hiticaș Anca
Ecaterina

•

Elevi care au obținut media peste 9 la examenul de Bacalaurea 2017: Gal
Erzsebet, Bora Denis Daniel, Caradjov Andreea Maria, Galu Adrian
Olivian, Bălăban Cătălin, Groza Dan Alin, Sarafolean Diana Victoria,
Viruzab Sebastian, Feier Denis Alin, Romanov Raluca Maria

Așa cum o cere deja tradiția, Asociația
pescarilor Aranca, organizează de zilele
orașului concursuri de pescuit. Și anul
acesta în dimineața zilei de 2 septembrie
pescari de toate vârstele s-au strâns la
Balta Buciuman în speranța unei capturi
foarte mari.
Consursul a avut două secțiuni,
juniori și seniori. De remarcat este
interesul manifestat de copii pentru

pescuit. S-au înscris nu mai puțin de 26
de copii printre care și o fată. Capturile
lor au fost surprinzător de mari față de
așteptări.
La sfârșitul competiției reprezentanții
Asociației Aranca au oferit câștigătorilor
diplome și premii în echipament sportiv.
Președintele asociației i-a felicitat pe toți
participanții și le-a promis că multe alte
concursuri vor fi organizate pe viitor.
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Cuplurile premiate cu ocazia Zilelor Orașului
pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ASTALAS FLOAREA și ASTALAS GHEORGHE
BALAN CORINA și BALAN IOSIF
BLIDAR ANICA și BLIDAR TEODOR
CĂRLEA ELENA și CARLEA GHEORGHE
CONSTANTINESCU ELENA și CONSTANTINESCU PETRE
FÂȘIE VERONICA și FÂȘIE FLORIAN
HORVATH IOANA și HORVATH GYULA
PANTIȘ OTILIA și PANTIȘ NICOLAE
PETREUS MARIA și PETREUS GHEORGHE
RUSU MARIA și RUSU VIOREL
SARBESCU MAGDALENA și SARBESCU MIHAI
SORCA ELISABETA și SORCA AUGUSTIN
MIU LUCREȚIA și MIU ISAIA

Au mai fost premiați SAMOILĂ MINERVA, AVRAM ELENA, COMLOȘAN
TIBERIU, pentru munca depusă la scrierea unei monografii a Școlii
Gimnaziale nr. 1 Teodor Bucurescu.

catolică și-a deschis ușile pentru
vizitatori. Impresionant a fost numărul
mare de persoane care au dorit să vadă
care sunt și cum sunt mormintele familiei
Nako. Creștini catolici au supravegheat
permanent bunul mers al acestui
eveniment. Mai mult decât atât, cu multă
bunăvoință și răbdare, tinerii catolici au

obținut informații despre familia Nako pe
care le-au și afișat în fața sicrielor grele.
Poate că, această inițiativă se va
transforma în tradiție, la fel ca multe
altele, astfel încât, an de an, acest loc,
încărcat de istorie să poată fi vizitat de
tot mai multe persoane.

Expoziție de păsări și animale cu blană
Sânmiclăușenii sunt obișnuiți de ani
de zile cu expozițiile de păsări și animale
cu blană. Asta se întâmplă datorită
membrilor Asociației de crescători
Nako, care ne bucură cu fiecare prilej
prin expoziții tot mai interesante. Ca de
obicei de zilele orașului a fost organizată
o expoziție la piața agroalimentară.
Scopul a fost unul pur demonstrativ
pentru locuitorii orașului. Astfel nu au fost

prezentate doar specimene de concurs
obișnuite ci și unele mai exotice cum ar
fi: papagali, capre și oi pitice, păuni, etc.
Toate acestea au făcut o mare bucurie
mai ales copiilor.
Așa cum a declarat președintele
asociației, domnul Petre Căprar, e
expoziție concurs mult mai mare va fi
organizată în luna noiembrie a acestui
an.

