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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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LUCRĂRILE DE REABILITARE CONTINUĂ PE STRĂZILE 
CARAGIALE, LIBERTĂȚII, CLOȘCA și CREANGĂ 2

EVENIMENTE
Mărțișoare oferite 
de elevii Școlii 
Gimnaziale nr.1 
Teodor Bucurescu
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SPORT
Echipa de fotbal a
 Liceului Teoretic 
“Ioan Jebelean“
CAMPIOANĂ ZONALĂ 
LA FOTBAL
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FLORI PENTRU TOATE 
DOAMNELE ȘI DOMNIȘOARELE

DIN ORAȘUL SÂNNICOLAU MARE

Guvernul scumpește 
taxa de gunoi. Consiliul 
Local Sânnicolau 
Mare obligat să se 
conformeze
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CUPA “SÂNNICOLAU MARE“ 
ediția a IV-a

Tradiționalul turneu “Cupa Sânnicolau 
Mare” destinat fotbaliștilor amatori 
din orașul nostru s-a desfășurat anul 
acesta în data de 5 martie. Organizat 
de Primărie, cu sprijinul Clubului Unirea, 
turneul a strâns la start 12 echipe de 
câte maxim 10 jucători. Condițiile de 
înscriere au ținut de vârsta jucătorilor, 
minim 18 ani și de statutul de fotbalist 
amator. La fel ca în fiecare an, s-a dorit 
a fi o competiție adresată celor care 
practică sportul, în general, și în special 
fotbalul, din plăcere și ocazional. Din 
acest motiv, fotbaliștilor legitimați la un 
club de fotbal sau de fotbal în sală, nu li 
s-a permis înscrierea. 

Echipele au fost împărțite în patru 
grupe de unde au promovat cele situate 
pe primele două poziții. Au urmat 
sferturile, semifinalele și finala. 

Continuare în pag2.

Pentru că nu cu mult timp în urmă, 
un nou an a început, pensionarii din 
asociația “Seniorii sânmiclăușeni” sunt 
invitați să-și plătească cotizația pentru 
anul 2017. Taxa a rămas aceeași. 
Este vorba de suma de 24 de lei pe 
an. Doamna președintă a asociației, 
Szep Margareta, vă așteaptă în zilele 
de miercuri, joi și vineri, între orele 
9-13, la sediu de la Castelul Nako. 
Vă reamintim faptul că, înainte de 
sărbătorile pascale, nu vor putea ridica 
invitații pentru întâlnirile tradiționale 
cu domnul primar Dănuț Groza decât 
cei care au plătită cotizația la zi. Vă 
așteptăm!

ÎN ATENȚIA MEMBRILOR ASOCIAȚIEI 

SENIORII SÂNMICLĂUȘENI
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•Simici Milka, persoană fizică, declar pierdută autorizația de funcționare, CUI 
23914988/21.05.2008, cu nr. De ordine F 35/489/21.05.2008
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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

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

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

comanda dumneavoastră telefonică!

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 •Vând capre gestante în Sânnicolau 

Mare, str. Țichindeal nr.34

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

•Vând apartament cu 3 camere, 
semidecomandat, zona centrală, str. 
Republicii, nr.10, etj.I.
Tel. 0733811313

• Vând casă pe strada Popa Șapcă, 
nr. 59, 1189mp, 4 camere, 2 bucătării, 
anexe, garaj, beci.
Tel. 0722874919 

•Vând grădină pe strada Mărășești 
nr.56A, 2228mp.
Tel. 0763981029

•Vând loc de casă, str. Orăștie, nr.10, 
1475mp, front stradal 25/59m, preț 
negociabil.
Tel. 0256371612

• Vând casă parter cu mansardă, în 
Sânnicolau Mare, 2 dormitoare, 2 
băi, dresing, living, bucătăria cu loc 
de luat masa, cămară, terasă, curte 
amenajată, centrală pe gaz, toate 
utilitățile, zonă liniștită, preț negociabil. 
Tel.  0721209992 sau 0724526634

• Vând apartament situat central, cu 3 
camere decomandate, 70mp, centrală 
gaz, gresie, faianță, ușă metalică, preț 
informativ 35000 Euro.
Tel. 0723249804

•Vând casă în Nerău, nr.460, 3 
camere, coridor, 2 cămări, bucătărie, 
2 băi, încălzire centrală, grădină mare, 
anexe renovate, cotarcă mare.
Tel. 0766649137

• SC Sânmicloșana SA închiriază 
spații comerciale în Sânnicolau Mare, 
str. Independenței nr.1, 36,5mp, str. 
Timișorii 2A – 157mp, 37mp și 30mp, 
preț 4 Euro/mp negociabil.     
Tel. 0736852777

•Vând TV, bancă de grădină, 3 
costume populare, blănuri, cărți, 
bibelouri, radio, lămpi, steaguri, 
menede, coarne cerb, ceasuri, 
tablouri, rochii, farfurii, muzică rock, 
grecească, covoare. 
Tel. 0036303509607

•Vand casa in Sannicolau Mare
str. Decebal nr. 73, trei camere, 
bucatarie, baie, hol, 140m2. 
Tel. 0728 769017

•Vand autoturism Audi 100
motor 1,6 STARE BUNA
Tel. 0740 348996 

• Vând teren intravilan în Sânnicolau 
Mare.
Tel. 0729614249 

•Vând două case situate pe strada Ion 
Creangă la nr. 8 și 12.
Tel. 0727020830 

• Vând teren construcție casă 
4316mp, Cenad 313.
Tel. 0753027345

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

•Vând sobiță electrică de teracotă, 
calorifer electric cu ulei=16lem, 
cauciucuri SH pe 15 și 16, costum 
popular bulgăresc pt. Fetiță, costum 
karate pt copii de 10-12 ani, butelie 
aragaz rusească(cap 3 butelii 
normale), chiuvetă de inox 90x50cm, 
picurător pe dr. , cărți beletristică, 
imprimantă Cannon, MG 2455, telefon 
mobil Samsung Galaxy S3Neo, 
radiocasetofon auto cu CD model 
KDC 6021, huse auto universale. 
Tel. 0786728806 

• Vând apartament cu 2 camere, 3 
balcoane, utilat, mobilat, etaj1, str. 
Republicii nr. 40.
Tel. 0727026942 

Guvernul scumpește taxa de 
gunoi. Consiliul Local Sânnicolau 

Mare obligat să se conformeze

LUCRĂRILE DE REABILITARE CONTINUĂ 
PE STRĂZILE CARAGIALE, 

LIBERTĂȚII, CLOȘCA și CREANGĂ
Anul acesta am avut parte de o 

iarnă cu temperaturi foarte scăzute 
înregistrate pe perioadă neobișnuit de 
lungă. În aceste condiții nu s-au putut 
desfășura lucrări la niciunul din proiectele 
de reabiltate al străzile demarate anul 
trecut de Primăria Sânnicolau Mare. 
După jumătatea lunii februarie perioada 
de ger s-a sfârșit și astfel s-au pronit 
pregătirile pentru reluarea lucrărilor. La 
începutul lunii martie există lucrări aflate 

în defășurare pe străzile I.L. Caragiale, 
Libertății, Cloșca și I. Creangă. După 
cum locuitorii din aceste zone cunosc, 
se continuă lucrările de amenajare 
a trotuarelor, podețelor de acces la 
proprietăți dar și a șanțurilor. În perioada 
următoare se vor relua lucrările și în 
alte zone unde s-au început anul trecut. 
Pentru proiectele noi ale anului 2017 
trebuie așteptată aprobarea bugetului 
local care va avea loc luna aceasta.

CUPA “SÂNNICOLAU MARE“ ediția a IV-a
Campionat de fotbal în sală pentru amatori

Sala de sport Ioan Morar a găzduit 
multe meciuri interesante, iar spectatorii 
au avut parte de tot spectacolul și 
drama specifice acestui sport. Desigur, 
ambițiile au fost mari și încleștările dure, 
mai ales că, multe echipe și jucători au 
mai participat și în alți ani, acum fiind 
un moment, poate al revanșei. În final, 
au avut de câștigat toți cei care și-au 
dedicat timpul mișcării și sănătății. 

Dacă în fiecare an, echipa care a 
reprezentat Primăria orașului a fost una 
dintre primele înscrise. La începutul 
competiției s-a aflat în postura de 
deținătoare a trofeului, dar drumul din 
acest an s-a oprit în semifinale.

Fazele finale au fost viu diputate și 
au culminat cu o finală cu deznodământ 
dramatic. În ultimul act al competiției 
s-au întâlnit echipele DALLAS și 
COȚOFENELE. Echipa Dallas a deschis 
scorul și a fost egalată cu dor căteva 
minute îninte de fluierul final. Au urmat 
loviturile de departajare, moment în care 
tensiunea a atins cote maxime. Aceste 
lovituri au continuat pânâ cond unii 
jucători au executat de mai multe ori, 
de parcă sorții nu doreau ca cele două 

echipe să se diferențieze. Tribunele au 
explodat când într-un final un jucător al 
celor din echipa Dallas a ratat și victoria 
a revenit Coșoțenelor. 

La sfârșitul turneului, peședintele 
a CS Unirea,  domnul Sitaru Flavius,a  
înmânat tuturor echipelor diplome, iar 
celor de pe primele trei locuri, cupe și 
premii constând în echipament sportiv. 

Clasamentul final:
1. COȚOFENELE
2. DALLAS
3. ALBATROS
4. PRIMĂRIA
Au mai fost acordate premii și 

diplome pentru :
• Cel mai bun jucător: STANCU 

ALEXANDRU
• Cel mai bun portar:  TORSIN 

OLIVIAN
• Premiul fair-play:  CIUI DOREL

În această serie de turnee, 
următoarea oprire va fi cupa destinată 
echipelor de junior, adică fotbaliștilor 
cu vârste între 14-18 ani. Cu siguranță, 
va fi un spectacol la fel de interesant și 
cu toții sunteți invitați să participați ca 
spectatori.

Deși Consiliul Local Sânnicolau 
Mare a luat decizia ca în orașul nostru 
toate taxele și impozitele locale să 
rămână la nivelul anului trecut, Guvernul 
Grindeanu pune în aplicare o taxă pentru 
depozitarea deșeurilor la groapa de 
gunoi, în valoare de 80 de lei/tonă, fapt 
care se reflectă într-o mărire a sumei pe 
care sânmiclăușenii o plătesc pentru 
serviciul de salubritate.

Potrivit Legii 384/2013 privind 
aprobarea Ordonanței de Urgență 
(OUG) 31/2013 pentru modificarea și 
completarea OUG 196/2005 privind 
Fondul pentru mediu, de la 1 ianuarie 
2017 a intrat în vigoare taxa pentru 
depozitarea deșeurilor la groapa de 
gunoi, în valoare de 80 de lei/tonă, care 
din punctul de vedere al Guvernului PSD 
este o constrângere a cetățenilor în 
sensul reducerii deșeurilor depozitate. 
Scriptic, taxa a fost stabilită cu câțiva 
ani în urmă însă niciunul dintre miniștrii 
din fostele guverne nu și-a asumat 
implementarea ei, astfel că aceasta a 
fost amânată de mai multe ori. Actualul 
guvern nu doar că aplică taxa dar 
dorește majorarea la 120 lei pe tonă din 
anul 2018.

Tarifele mai mari nu vin nici în 
beneficiul sânmiclăușenilor, nici 
în beneficiul operatorului local de 
salubritate, SC GOSAN, care nu are 
scopul de a produce venituri ci doar de 
desfășura operațiunile de salubritate 
în sistem de autogestionare. Sumele 
încasate de la fiecare persoană fizică şi 
juridică, se vor duce direct la Bucureşti, 
la Guvern. Nimic nu va rămâne în orașul 

nostru sau prin alte județe, chiar dacă 
taxa se aplică peste tot în România, 
obiectivul taxei fiind virarea sumelor 
colectate la Administrația Fondului de 
Mediu, prin intermediul căreia banii 
ajung la Guvern, inițiatorul taxei.

„Din păcate nu toate deciziile 
privind administrația locală aparțin 
Consiliului Local. Există situații în 
care decizia aparține Guvernului, 
cazuri în care noi nu putem decât 
să punem în aplicare prevederile 
deciziei respective. Se pare că la 
începutul fiecărui an, Guvernul 
pregătește câte o surpriză neplăcută. 
Tot un Guvern PSD ne-a impus 
modalitatea nedreaptă de calcul a 
taxelor și impozitelor locale, care 
a dus la mărirea semnificativă a 
sumelor plătite de cetățeni începând 
cu anul trecut” a spus primarul Dănuț 
Groza.

În ședința din data de 5 ianuarie 2017 
Consiliul Local a adoptat hotărârea nr. 2 
prin care se stabilesc noile tarife pentru 
ridicarea gunoiului. S-a stabilit un tarif 
de 14 lei de persoană pe lună pentru 
persoanele fizice, și 94,08 lei fără TVA 
pentru un metru cub de deșeuri pentru 
persoanele juridice. Singura modalitate 
de reducere sau de păstrare a costurilor 
cu gunoiul este colectarea selectivă, 
realizată corect și eficient, motiv pentru 
care rugăm toți cetățenii să respecte 
indicațiile pentru separarea deșeurilor, 
atât la blocuri cât și la case.

LUNGU LOREDANA



Începutul primăverii aduce cu sine 
zilele de 1 și 8 martie care cinstesc 
ideade mamă și de de femeie în 
general. Aceste zile speciale sunt mult 
așteptate de către toate doamnele și 
domnișoarele, nu numai datorită sosirii 
primăverii, ci și datorită simbolului 
acestui anotimp, simbol ce luminează 
viața femeilor, dăruindu-le pe chipul lor 
blând, zâmbetul. În Sânnicolau Mare, 
de foarte mulți ani, la inițiativa domnului 
primar Dănuț Groza, Primăria și 
Consiliul Local acordă atenția cuvenită 
locuitoarelor de pe malul Arancăi, 
arătându-le acestora cât sunt ele de 
importante în viața noastră a tuturor. 

De-a lungul anilor s-au împărțit 
garoafe, mărțișoare sau trandafiri. Anul 
acesta pentru a doua oară la rând au fost 
aleși trandafirii doarece reprezintă poate 
cea mai frumoasă expresie a respectului 

și prețuirii față de cel căruia îi este oferit.
La fel ca în fiecare an s-au constituit 

numeroase echipe din tineri ai 
organizației locale a PNL și din consilieri 
locali PNL care au pornit în zilele de 2 și 
3 martie pe străzile Sânnicolaului Mare 
cu brațele încărcate de trandafiri. Fie că 
în pragul porții i-a întâmpinat o doamnă 
în puterea vârstei, o tânără domnișoară 
sau o bunicuță cu mișcări lente, bucuria 
a fost aceeași. Bucuria de a primi o floare 
este la fel de mare indiferent de vârstă 
sau statut social. De remarcat este faptul 
că în anumite cazuri starea de sănătate 
nu a permis doamnelor să iasă în stradă 
și astfel tinerii au ajuns cu florile pănă în 
casă, reușind să aducă un zâmbet pe 
orice chip.

Reușita acestei acțiuni vestește o 
primăvară frumoasă plină de bucurii 
pentru toți locuitorii orașului nostru. 

Felicităm inițiativa primăriei și pe cei 
care au bătut atâtea străzi pentru a 
aduce mii de flori și zâmbete mamelor, 

soțiilor, surorilor și fiicelor noastre.  

MR
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Mărțișoare pentru seniorii de la 
Căminul de Bătrâni Casa Bunicilor

1 Martie este în fiecare an acea zi 
dominată de bucuria venirii primăverii, 
care in România este asociată cu un 
vechi și frumos obicei, cel al Mărțișorului.

Membrii cei mai tineri ai formației 
de dansuri germane ale Forumului 
Democrat ale Germanilor din Sânnicolau 
Mare au făcut cu această ocazie o vizită 
la căminul de bătrâni din localitate. Cu 
câteva zile înainte deja au confecționat 
acasă mărțișoare și felicitări. 

După ce au mai făcut o vizită în acest 
cămin în decembrie 2016, în perioada 
premergătoare Crăciunului și i-au 
cunoscut  atunci pe locuitorii de acolo, 
atât elevii cât și seniorii s-au bucurat de 
reîntâlnire. 

David a povestit ceea ce știa el despre 
tradiția Mărțișorului. Cu ocazia înmânării 
micilor atenții s-a restabilit foarte repede 
aceeași apropiere dintre locuitori și 

vizitatori ca și la vizita anterioară. La unii 
s-a realizat foarte repede o atmosferă 
familiară și datorită faptului că discuția 
s-a purtat în limba lor maternă, sârbă, 
maghiară sau bulgară.  În discuții 
individuale  copiii au aflat cum seniorii 
confecționau ei pe timpuri mărțișoare, 
folosind cu totul alte materiale și tehnici. 
Doar Flavius a constatat că brățările în 
alb și roșu confecționate de el, semănau 
cu cele despre care povesteau seniorii. 
Francesca și Andrada au avut o mare 
bucurie când au reușit să-i facă să 
zâmbească  pe doi domni care inițial 
păreau triști și dezinteresați și care acum 
erau atât de comunicativ. 

De la intrarea in holul primitor și foarte 
frumos aranjat al căminului, copiii au 
sesizat lipsa unei locuitoare. Mare le-a 
fost bucuria când ea venea de la biserică 
,,acasă,,. Imediat  Alicia, Francesca 

și Mădălina au fugit cu mărțișoare în 
camera ei, urmați și de alți colegi. Când 
nu au mai apărut , mare  a fost uimirea 
noastră să-i găsim pe patul locuitoarei 
înșirați ca rândunicile pe sârmă , iar 
doamna pe scaun în fața lor, aproape 

ca într-o clasă. Parcă ascultau mai atenți 
decât la o lecție obișnuită, când doamna 
nu ostenea să le spună cât de important 
este ca deja pe acum să facă ceva din 
viața lor…

DIETLINDE HUHN

Una dintre cele mai așteptate activități 
ale elevilor secției germane de la Școala 
gimnazială nr. 2 “Nestor Oprean” este 
Fasching-ul. Această periodă, numită 
și “al cincilea anotimp”are loc înainte 
de începerea postului Paștelui și se 
desfășoară până la Miercurea cenușie. 
Fasching sau Karneval este un obicei 
care se distinge prin muzică, dans, 
veselie, costume și măști viu colorate. 
Astfel elevii au început din timp să-și 
confecționeze maști multicolore lăsând 
frâu liber imaginației.

Cei mai mici de la Grădinița cu 
predare în limba germană au dat 
startul petrecerii. Costumați în diferite 
personaje din povești și desene animate 
au petrecut cu veselie și voie bună.

Au urmat elevii ciclului primar, care 
mascați și ei, au reușit să îmbine într-
un mod armonios activitățile educative 
cu evenimentul în sine. Pe parcursul 
zilei de vineri,24.02.2017, când a 
avut loc această activitate, elevii 
s-au vizitat, având astfel ocazia să-și 
prezinte costumele colegilor din alte 
clase. Împreună s-au organizat jocuri 
educative, dansuri și concursuri astfel 
atingându-se scopul de cunoaștere 
reciprocă a copiilor.

Cu o paradă a măștilor a început 
Fasching-ul elevilor de gimnaziu, care 
s-a desfășurat după orele de curs. 
Costumele atent alese, originale, unele 
confectionate chiar de către copii au 
dat farmecul petrecerii. Pe “ordinea de 

zi” s-a anunțat veselie, dans, voie bună 
și multe jocuri. Momentele au fost atent 
gândite și pregătite de către cadrele 
didcatice participante la carnaval.Cum 
se și cuvine fiecare câștigător o fost 
premiat cu câte un premiu”consistent”. 
Că elevii au savurat aceste moment se 
putea citi pe chipurile lor.

Fasching-ul nu este doar un prilej 
de distracție și de bucurie ci este și 
un motiv de a atinge câteva scopuri 
educative: intercunoașterea copiilor, 
stimularea creativității elevilor, 
contribuția la dezvoltarea personalității 
fiecărui elev, îmbogățirea vocabularului 
limbii germane, precum și descoperirea 
multor talente care în alte activități nu 
se reflectă. În astfel de momente mulți 
elevi ies din anonimat și sunt văzuți cu 
alți ochi de către colegii și profesorii lor. 
De asemenea se urmărește păstrarea și 
transmiterea tradiției și a obiceiului de 
Fasching tinerei generații.

Acțiunea a fost sprijinită de Forumul 
Democrat al Germanilor din Banat, 
filiala Sânnicolau Mare, punând la 
dispoziția copiilor materialele necesare 
confecționării măștilor și pentru că 
tradiția spune că la Fasching se 
mănâncă gogoși, fiecare participant a 
fost răsplătit cu o gogoașă binemeritată.

Acțiunea s-a încheiat cu o expoziție a 
măștilor care a fost expusă la intrarea în 
școală.    

ROOSZ SUBA RAMONA

FASCHING-UL, 
ACTIVITATE TRANSDISCIPLINARĂ Flori pentru toate doamnele și domnișoarele

Iată că, după o iarnă lungă și 
geroasă, primele raze ale soarelui mult 
așteptat au început să se zărească pe 
cerul senin al Sânnicolaului Mare. Odată 
cu încălzirea vremii, a intrat în sufletele 
tuturor femeilor și bucuria întâmpinării 
cu zâmbete largi a zilei de 1 Martie. 
Cu această ocazie, mai multe grupe 
de elevi de la Școala gimnazială nr. 1 
Teodor Bucurescu din orașul nostru, 
coordonați de către domnul director 
Sitaru Flavius, au împărțit mărțișoare 

tuturor doamnelor și domnișoarelor pe 
care le-au întâlnit în această zi specială. 
Urmând un traseu bine stabilit, elevi 
ai claselor a VIIa și a VIII a au felicitat 
mame, bunicuțe și tinere domnișoare, 
oferindu-le simbolul primăverii, în centrul 
orașului, în magazine, pe aleea ce duce 
înspre piață. Bucuria celor care au oferit, 
dar mai ales a acelora care au primit s-a 
putut citi pe chipurile lor senine.

MR

Mărțișoare oferite de elevii
Școlii Gimnaziale nr.1 Teodor Bucurescu
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Avem și  primii premianți din noua  
generație de cursati ai Atelierului 
“Culoare din Culoare”, la  primul  concurs 
la care  am participat  oficial  ca și atelier 
școală de  artă. 

Concursul  s-a numit “IMAGINI 
URBANE ȘI RURALE VĂZUTE PRIN 
OCHII COPIILOR” și s-a desfășurat  în  
orașul  Lugoj. Organizatorii  concursului  
au  fost Școala  gimnazială Dumbrava  în 
parteneriat cu Clubul elevilor Lugoj, la că  
care  au  participat 22 de  școli și cluburi  
din județul Timiș și au  fost  peste 200 
de  lucrări. Concursul  a  fost  pe  plan 
județean  și  s-a   aflat  la prima  ediție. 
Concursul a  avut  4  secțiuni.  

În acest  concurs  copii au trebuit  
să imortalizeze în diferite tehnici de la  
desen  , pictură, colaj  și   fotografie , 
imagini actuale din localitaea lor așa 
cum ei le  percep. 

 Elevii din Sânnicolau au  participat  
la 2 din ele  la care au și câștigat premii  
și mențiuni. Din  partea atelierului  au  
participat  5 elevi la secțiunea  pictură 
clasele V-VIII și colaj clasele I –IV.  Ei  sunt  
Maria Ștefănuț ( 12 ani), Ioana Miron ( 
14 ani). Alexandru Ștefănuț ( 9 ani), Ana 
Purtan (8 ani) și Andrei Muntean (6 ani) 

La secțiunea pictură  eleva Măria 
Ștefănuț  (12 ani) clasa a VII –a de la  
Școala Theodor Bucurescu nr.1 este 
câștigătoarea  locului I și Ioana Miron 14 
ani clasa  a VIII –a Școala Nestor Oprean 
nr.2  fiind  premiată  cu mențiune. 

La categoria colaj elevul  Alexandru 
Ștefănuț (9 ani) elev în clasa  a lll-a la 
Școala Theodor Bucurescu nr.1 s-a 
clasat pe locul I, iar   Ana Purtan (8 ani) 
elevă în clasa  a  III-a la  Școala Nestor 
Oprean nr.2 s-a  clasat pe  locul 3. 
Andrei  Muntean 6 ani a  fost  premiat cu mențiune tot  la  categoria colaj. 

Pe  viitor vom  participa  la încă  2 
concursuri , cel puțin, unul  pe  plan 
național și unul pe  plan județean, de  
data  această vom merge cu mai multe 
tehnici, de la pictură,  grafica,tehnică 
mixtă ,  dar  și pictură  pe  sticlă,  
iconografie  bizantină cu mai mulți tineri  
talentați din  orașul nostru. 

Eu personal încerc  că  scormonesc 
și să găsesc  cât  mai multe  talente  
să le inițiez în  ale  artelor  frumoase  
și  să  promovez  cât mai mulți copii 
talentați și dornici  să  își expună   
fantezia și creativitatea  în  culoare. 
Atelierul “Culoare din  Culoare” își  are 
deschisă  ușă  pentru toți  cei dornici de  
a  descoperii și iniția  în  pictură, grafică,  
desen  și artă decorativă,  hand  made 
atât pentru  copii cât  și pentru  tineri 
și  părinți dornici  să  se  relaxeze  prin  
pictură. 

  

Prof. LIHAT CRISTINA  CLAUDIA

Chiar înainte de intrarea în Postul 
Paştelui, când fiecare comunitate 
marchează intrarea în post, când la 
Sânnicolau se fac focurile de „Alimori” 
sau balurile de „Fărşang”, Ansamblul 
de dansuri din oraşul nostru a participat 
la Ediția a VI-a a Festivalului „Danza 
sotto la maschera”, organizat cu ocazia 
carnavalului Venetian în nu mai puțin 
celebra localitate Veneția. 

După un lung drum, am ajuns la 
destinație in Italia. În prima zi a şederii 
noastre, organizatorii ne-au oferit 

posibilitatea vizitării oraşului Verona şi 
a frumuseților sale:  Coloseumul din 
Verona, casa şi balconul celebrei Julieta 
a lui Shakespeare, Piazza delle Erbe, 
Castelvecchio a cărui restaurare s-a 
ocupat celebrul arhitect Carlo Scarpa. 
Total neplanificat, dar deosebit, am 
asistat la imensul spectacol urban oferit 
de oraş, tot cu ocazia Carnavalului,  
spectacol în care am admirat parada 
carelor alegorice şi a măştilor din 
Verona, precum şi a obiceiului local 
de a se „bate” tinerii între ei cu făină şi 

cu ouă crude. A doua zi, am particpat 
la Festivalul propriu zis, ajungand cu 
vaporetto pe insula venețiană, ticsită de 
turişti. Tinerii noştri s-au integrat perfect 
în peisajul măştilor, cu costumele 
populare româneşti şi sârbeşti din 
partea de câmpie a Banatului, având cu 
ei steagul  românesc. S-au auzit hore 
româneşti şi sârbeşti, am fost asaltați 
pentru a face poze cu lumea din piață, 
ba chiar am întalnit sânmiclăuşeni din 
diferite părți ale lumii, veniți în această 
perioada inedită pe tărâm italian. Aici 

am admirat Piazza San Marco, Turnul 
Campanile, Palatul şi Basilica  Dogilor, 
Ponte Rialto, Ponte dei Sospini. Toate 
acestea nu ar fi fost posibile fără sprijinul 
Primăriei Oraşului Sânnicolau Mare şi 
a Uniuni Sârbilor din Romania, care au 
susținut transportul ansambluilui. 

 
Coordonatori 

prof. NATALIA ȘI GHEORGHE 
MÂNDRAN

Ansamblurile de dansuri românești și sârbești din Sânnicolau  Mare

LA CARNAVALUL VENEȚIAN

PRIMII PREMIANȚI DIN NOUA GENERAȚIE DE CURSANȚI AI  ATELIERULUI “CULOARE DIN CULOARE”

FOTBAL LIGA IV 
În prima etapă a returului de 

campionat 2016/2017, echipa de fotbal 
seniori a Unirii s-a deplasat la Peciu 
Nou de unde s-a întors cu toate cele 
trei puncte puse in joc. Rezultat final al 
meciului a fost

Peciu Nou - CS Unirea 0-2.
Pentru Unirea au marcat Crișan 

Cătălin în minutul 50 și Manoliu Andrei 
în minutul 60.

Antrenorul Caprarescu Nicolae a 
folosit următoarea formulă de start: 
Sitaru, Florescu, Uzun cpt., Blaga, 
Carpinisan, Crisan, Boanghes, 
Bizau, Oancia, Bataniat, Costea. Au 
mai evoluat, Manoliu, Cozma, Nagy, 
Stoianov.

FOTBAL 

Sportul sânmiclăușean la nivelul 
elevilor de liceu are în ultimii ani tot mai 
multe rezultate la nivelul competițiilor 
zonale și județene. Cu siguranță acest 
fenomen este și rezulatul promovării cu 
prioritate a sportului în rândul copiilor și 
juniorilor de către Clubul Sportiv Unirea.

Începutul de an a adus și debutul 
competițiilor anuale oraganizate de 
către Organizația Națională a Sportului 
Școlar (ONSS) și adresate evident 
elevilor.

Cinci intituții de învățământ liceal. 
din Sânnicolau Mare, Periam, Dudești 
și Lovrin, și-au trimis echipele de fotbal 
la faza zonală organizată la Periam. 
Aici în urma unor partide viu disputate 
și a unei îndârjiri specifice vârstei 
câștigătoare a ieșit echipa Liceului 
Teoretic Ioan Jebelean, coordonată de 
domnul profesor  Vasilcin Daniel. Echipa 
liceului sânmiclăușean va reprezenta 
orașul nostru în faza următoare la nivel 
județean, pe data de 24 martie când 
gazde vor fi cei de la LPS Banatul. 

Rezultate cu care echipa de la “Ioan 

Jebelean“ a câștigat au fost: 
• Liceul Teoretic Ioan Jebelan-

Dudești Vechi: 1-0
• Liceul Teoretic Ioan Jebelan-

Liceul Tehnologic Kristofor 
Nako: 4-1

• Liceul Teoretic Ioan Jebelan-
Lovrin: 4-0

• Liceul Teoretic Ioan Jebelan-
Periam: 7-1.

Echipa câștigătoare a avut 
următoarea componență:

Vlascici Alex, Bizau Vasilică, 
Groza Dan, Ursachi Răzvan, 
Ciobotariu Andi, Csuy Raul, Niță 
Vlad, Barta Alex, Bora Denis, Popa 
Irinel, Coiov Denis, Termure Bogdan. 
Antrenor:Vasilcin Daniel

Îi așteptăm pe băieți cu alte rezultate 
deosebite și le dorim mult succes în 
faza următoare a competiției.

MCC

Echipa de fotbal a
 Liceului Teoretic “Ioan Jebelean“
CAMPIOANĂ ZONALĂ LA FOTBAL

HANDBAL

Junioarele 2004-2005
antrenor Morar Dan
Unirea - CS Diniaș 23-20
Unirea - Leu Giarmata 7-13
Unirea - LPS Banatul 12 - 25
Unirea - AS Cîtu 21-7

Juniorii 2004-2005 
antrenor Trifan Ciprian
Unirea - Gen.nr.7 Timișoara 15-19
Unirea - CSS Lugoj 23-17
Unirea - LPS Banatul II 23-9
Unirea - Rapid Sacalaz 27-11

Juniorii 2002-2003 
antrenor Kirsch Alin
Unirea - CSS Lugoj 30-15

LPS Banatul - Unirea S 23 - 17
Unirea - CSS Hunedoara 28-23
Unirea - Adrian Petrea Resita 32-27

Junioare 3 
antrenor Ciolpan Raul
Diniasanca Dinias - Unirea 19-22
Unirea - Leu Giarmata 34-20
Unirea - HC Jimbolia 39-28
Lic.T. Vuia Resita - Unirea 32-24

Junioare 2 
antrenor Ciolpan Raul
Unirea - CSS Petrosani 22-21
LPS Banatul  Unirea 26-27 
Unirea - CSS Dr.T.Severin 32-23

Sala de sport “Ioan Morar“ a găzduit 
prima ediție a unui deosebit de interesant 
turneu internațional de handbal intitulat 
“Tofeul Triplex“. Așa cum și numele 
competiției sugerează, au participat 
echipe din cele trei țări cu graniță 
comună în zona noastră, România, 
Ungaria și Serbia. Această competiție 
transfrontalieră aflată la prima ediție s-a 
dorit a fi o testare a echipelor implicate 
și o măsurare a forțelor cu echipe din 
campionatele învecinate. 

Fazele finale ale turneului s-au  
desfășurat în sala de sport “Ioan 
Morar“ din Sânnicolau Mare cu 
participarea echipelor: Pick Szeged 
2, Kiskunfelegyhaza, Mako KC, Bajai 
KSE, MRK Kikinda Grindex și gazda 
Unirea Sannicolau Mare. De remarcat 
este numărul mare de spectatori care au 
vizionat meciurile, atrași cu siguranță și 
de caracterul internațional al competiției 
și de dorința de a susține echipa 
locală. Jocurile au fost spectaculoase, 
fiind etalat un handbal de o calitate 

superioara cu reușite deosebite și 
intervenții senzaționale.

La finalul competiției echipele au 
fost rasplătite cu trofee, medalii și premii 
speciale.

Castigatoarea primei ediții a 
“Triplexului “ a fost echipa MRK Kikinda 
Grindex din Serbia. Clasmentul final 
arată astfel:

• Locul 1 - MRK Kikinda 
Grindex

• Locul 2 - Bajai KSE
• Locul 3 - Kiskunfelegihaza
• Locul 4 - Mako KC
• Locul 5 - CS Unirea 

Sannicolau Mare
• Locul 6 - Pick Szeged II

Conducerea Clubului Sportiv Unirea 
dorește să mulțumească invintaților din 
Serbia și Ungaria,  tuturor celor implicați 
în realizarea acestui eveniment deosebit  
și nu în ultimul rând spectatorilor care au 
asistat la turneu.

CUPA TRIPLEX

HANDBAL JUINIORI - Grupele de handbal au demarat în forță la începutul 
anului  2017 obținând următoarele rezultate :


