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CASĂ DE VÂNZARE
• Spațiu util 260 m2, 4 dormitoare + 4 băi, living 35 m2,
bucatarie 18 m2, garaj mare!
• Încălzire in pardosea Purmo , centrală gaz + toate
utilitățiile!
• Zona 1 str. Simion Barnuțiu nr 8A , 5 min pe jos din centru!
Toate materialele folosite sunt de cea mai buna calitate.
• Se vinde complet utilata si mobilata. Suprafața teren 350
m2 .
• Preț 120.000 euro negociabil.

Consiliului Local S ânnicolau-Mare
APRILIE 2018 Anul VIII Nr.127 Coordonator: primar Dănuț Groza Distribuit gratuit în fiecare locuință din Sânnicolau Mare

ZIUA EUROPEI 2018
programul evenimentelor

Pentru informații sunați la:
0766495296

SÂMBĂTĂ 12 MAI - CONCERT DE ZIUA EUROPEI
ÎNCEPÂND CU ORA 2000 LA TEATRUL DE VARĂ
•

Ora 2000 – Super concert
pe teatrul de vară. Vor urca
pe scenă artiștii:

• DIANA BLAJOVAN &
MAGNUM TEAM
• DATINA
• GREEK 4U
• ALEKSANDAR ACA ILIC
ȘI BILJANA JEVTIC

firma de transport internațional de marfă

•

ȘOFERI TRANSPORT INTERNAȚIONAL MARFĂ

Conditii:
• experiență minim 1 an în transport internațional de marfă, mare tonaj
• o limbă de circulație internațională (germana sau engleza) constituie avantaj
• atestat (coletarie) ADR obligatoriu
• permis de conducere cat. B,C,E
• cartela tahograf digitală
• atestat marfă C95
Interviul pentru angajare are loc de luni pina vineri intre orele 9 - 15, la
sediul firmei din Sânnicolau Mare, str. Garii nr.5/D.

ÎNCHIRIEZ NACELĂ
pentru orice lucru la înălțime
ce se poate executa cu aceasta:
curățat jghiaburi, toaletat
pomi, doborât țurțuri de
gheață, etc.

MONITORUL
CONSILIULUI LOCAL

Fiecare locuinţă din Sânnicolau-Mare
trebuie sa primească “Monitorul Consiliului
Local Sânnicolau-Mare“.
În cazul în care ziarul nu ajunge la
dumneavoastră vă rugăm să ne contactaţi.

ISSN 1843 - 6781

BAMBI

CU OCAZIA ZILEI COPILULUI

TEL. 0729593411
Coordonator: Primar Dănuţ Groza
tel. 0726112828
Redactori: Muntean Raluca
Muntean Cozmin
Foto: Istode Bogdan
E-mail: monitorulsm@gmail.com

ANDREA BĂNICĂ

PROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR ORGANIZATE DE PRIMĂRIA SÂNNICOLAU MARE

ITP la Agrotransport (ITSAIA)

Tel. 0730086114, 0724359585, 0758231207,
0256371648(tel+fax)
Drumul spre Timișoara(Str. GĂRII, nr. 10)

Ora 2030 – Concert pe
teatrul de vară. Vor urca pe
scenă artiștii:

• TEO BAND
• ANDREA BĂNICĂ
• NARCOTIC SOUND
&CHRISTIAN D.
• BAMBI

Relatii zilnic intre orele 8-16, la nr. de telefon:
0256371793 sau 0256 223223

VERIFICĂRI TEHNICE PERIODICE AUTO PENTRU
MAȘINI MICI ȘI MARI (persoane sau marfă)

GREEK 4U

ALEKSANDAR ACA ILIC ȘI
BILJANA JEVTIC

DUMINICĂ 13 MAI - CONCERT DE ZIUA EUROPEI
ÎNCEPÂND CU ORA 2000 LA TEATRUL DE VARĂ

SC TERRAVIA SRL SÂNNICOLAU MARE
Angajeaza in conditii avantajoase

Tipar executat de tipografia

Verossim

Sânnicolau-Mare, str. 13 Decembrie nr. 29
Tel. 0744642463
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PLANTAȚI ÎN ACEASTĂ PRIMĂVARĂ

SÂMBĂTĂ 2 IUNIE 2018 ora 1000

La fel ca în fiecare an, Primăria Sânnicolau Mare invită toți copiii din oraș să
sărbătorească împreună ZIUA COPILULUI. Anul acesta, evenimentul va avea loc în
data de 2 iunie, într-o zi de sâmbătă. În parcarea de la Hotel Timișoara vor fi organizate
concursuri cu premii pentru copii până la 14 ani. Concursurile vor începe la ora 1000.
• Desene pe asfalt (se primește cretă de la organizatori)
• Concurs de aruncat cu mingea la coș
• Concurs de make-up (organizatorii asigură pensulele și trusele de make-up)
• Concurs de role (se participă cu rolele personale, iar costumul de protecție este
obligatoriu)
• Concurs de biciclete (îndemânare - costumul de protecție este obligatoriu, se
participă cu bicicletele personale)
• Concurs de sărituri cu coarda

După finalizarea concursurilor, pe toți copiii prezenți îi așteaptă o surpriză .
Vă așteptăm în număr cât mai mare!

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 MEMBRILOR ASOCIAȚIEI

SENIORII SÂNMICLĂUȘENI

RIDICAREA INVITAȚIILOR
PENTRU BALUL
PENSIONARILOR 2018
Invitațiile
pentru
BALUL
PENSIONARILOR 2018, care va
avea loc în data de 27 mai se ridică
începând de marți 15 mai și până
în ziua de joi 24 mai inclusiv, în
zilele de marți, miercuri, joi și vineri
între orele 9 și 13, de la sediul
asociației, în incinta castelului
Nako. Pentru ridicarea invitațiilor,
membrii se vor prezenta cu carnetul
de membru vizat la zi și cartea de
identitate sau buletin, după caz.
Vă așteptăm!

EVENIMENT
ZIUA BULGARILOR - 26
mai 2018
Uniunea Bulgară din Banat,
filiala Sânnicolau Mare,
vă invită sâmbătă 26 mai
pentru a sărbători “Ziua
Bulgarilor“.
pagina 3

CULTURĂ

SERIE DE ARTICOLE
DESPRE MAREA UNIRE
Constatări ale însemnătăţii
acestui act de demnitate.
pagina 7

INVITAȚIE LA CONCERT
CONCERT OMAGIAL
DOCTOR ALEXANDRU
MIHĂILESCU
Duminică 6 mai 2018 ora 18 în sala
festivă a castelului Nako va avea
loc un concert omagial în memoria
doctorului Alexandru Mihăilescu.
Vor oferi un recital de pian DUO
MIHĂILESCU ( Dragoș Mihăilescu
și Manuela Iana Mihăilescu).
Evenimentul este organizat de
Primăria Sănnicolau Mare și
Filarmonica Banatul Timișoara.
INTRAREA ESTE LIBERĂ.
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CABINET PARLAMENTAR

PESTE 1000 DE COPACI ORNAMENTALI
PLANTAȚI ÎN ACEASTĂ PRIMĂVARĂ

Una din deciziile majore care au venit odată cu începerea procesului de
reabilitare a străzilor din Sânnicolau Mare, a fost aceea de a înlocui pomii vechi
din fața locuințelor cu copaci ornamentali. Această decizie a fost luată împreună
cu dumneavoastră, cetățenii acestui oraș și a venit în urma numeroaselor întâlniri
pe care le-am avut în toate cartierele. În momentul de față, consider că a fost una
din cele mai bune decizii pentru orașul nostru, iar în anii care au trecut, primăria
a continuat în cel mai serios mod campania de plantare a copacilor ornamentali.
Dacă privim pe primele străzi unde s-au plantat copaci ornamentali, putem vedea
că aceștia deja sunt mari, oferă umbră, oxigen și mai mult decât atât, un aspect
îngrijit și elegant străzii. Un exemplu în acest sens, ar fi strada Mihai Eminescu, care
acum a ajuns să arate așa cum am visat cu toții atunci când am început acest proiect
de reabilitare. Putem acum înțelege că acești copaci plantați de noi reprezintă și o
moștenire pe care o lăsăm cu mândrie generațiilor care ne urmează.
În această primăvară, s-au plantat peste o mie de copaci pe străzile unde a fost
finalizată modernizarea sau în completare unde a fost necesar. Întotdeauna copacii
sunt ultimul lucru în acest proces de amenajare a străzilor, deoarece nu este posibil
să îi plantezi atâta timp cât buldozerele sapă șanțuri.
S-au plantat astfel:
• 200 buc. arțari (Acer pseudoplatanus) în aliniamente stradale noi pe străzile
Caransebeș și Cloșca;
• 150 buc. mesteceni (Betula pendula) în aliniament stradal nou pe strada C.
Porumbescu;
• 220 buc. tei (Tilia plattyphillos) în aliniamente stradale noi pe străzile Gh.
Lazăr, Dr. G. Georgescu, Aurel Popovici;
• 140 buc. platani (Platanus acerifolia) în aliniamente stradale noi pe strada
Fantana de Piatră și strada Belșugului și în completare în aliniamente
existente (blocuri SMA, colț blocuri Gh. Lazăr - 16 Decembrie, strada
Republicii - langă Carrefour);
• 100 buc. păducel (Crataegus laevigata ‘Paul’s Scarlet’) în completarea
aliniamentelor de pe strada Mărășești si strada Andrei Șaguna;
• 50 buc. arbori de gumă (Liquidambar styraciflua) în completarea
aliniamentelor de pe strada Cuza Vodă și strada Panselelor;

SENATOR
Eugen DOGARIU
PROGRAM DE LUCRU:

LUNI, MARȚI, MIERCURI, JOI - ORELE 12 - 14
VINERI - ORELE 16 - 18
ADRESA:
SÂNNICOLAU- MARE, STRADA MIHAI VITEAZUL NR.3

•

150 buc. corcoduș ornamental (Prunus cerasifera ‘Nigra’) în completarea
aliniamentelor de pe strada Gh. Șincai, strada Petru Maior, strada T.
Brediceanu, strada N. Grigorescu, strada Caporal Vasile Ioan;

Fac încă o dată un apel către locuitorii orașului să protejeze acești copaci, și
să semnaleze autorităților orice act de distrugere împotriva copacilor la care sunt
eventual martori. De asemenea, rog toți cetățenii să ude copacii ornamentali pe
perioada verii. Acest lucru ajută enorm la dezvoltarea copacilor. Vă mulțumesc.
primar, Dănuț Groza

• Vand casa in Sannicolau Mare, str.
Gh. Baritiu, nr.7, suprafata teren 1356
m.p.
Tel. 0729495809

• Vând apartament cu 2 camere
semidecomandat, etj.III, str.
Republicii, nr.10, bl.L, preț negociabil.
Tel. 0256211381 sau 0735332613

•Vând teren str. Crișan, nr.19, aprox
1000 mp.
Tel. 0256371016 sau 0736224245

• Vând grădină de 14 ari, întabulată,
în Vale la Puta.
Tel. 0769654800

•Vând teren str. Simion Bărnuțiu,nr.51,
720 mp.
Tel. 0256371016 sau 0736224245
• Efectuez lucrări agricole de
primăvară cu tractor mic, potrivit
pentru spații înguste.
Tel. 0721334361
• Vând urgent casă în Sânnicolau
Mare, pe strada Eminescu, casă cu 5
camere, 1 bucătărie, 1 cămară, 1 beci,
1 baie, 2 holuri, garaj, centrală pe gaz,
sobă de teracotă la nevoie, 2 camere
de supraetajat, internet, 2 curți mari
și grădină. Casa se vinde mobilată, e
renovată, totul e nou, acoperiș de cea
mai bună calitate.
Tel. 003464582809

• Vând teren intravilan 4316mp, în
Cenad, nr.313.
Tel. 0753027345
• Vând casă în Igriș, nr.208.
Tel. 0722865142
• Vând casă în Sânnicolau Mare
str. Horia nr.9 compusă din 4
camere, bucătărie, baie, cămară,
hol, racordată la rețelele de apă,
gaz și canalizare. Preț 50 000 euro
negociabil.
Tel. 0767 672384
• De vânzare casă în comuna
Saravale, cu 3 camere, bucătărie
mare, baie, hol, debara, pivniță, curte
mare, grădină cu pomi fructiferi și alte
2 grădini cu teren arabil în același loc.
Tel. 0749439079 sau 0769379371

• Vând casă pe str. Ion Creangă în
Sânnicolau Mare.
Tel. 0727020830
• Vând pomi de scoruși.
Tel. 0724652079
• Vând apartament pe str. Panselelor,
nr.1, Sc.B, bl.A2, ap.9, blocul este
izolat și are gaze naturale.
Tel. 0720665512
• Vând casă pe str. Popa Șapcă,
nr.59, 1186mp, 4 camere, 2 bucătării,
2 holuri, garaj, șopron, anexe.
Tel. 0722547863
• Vând casă în Sânnicolau Mare
str. Gh. Lazăr nr.14 compusă din 3
camere, 2 spații comerciale, baie,
bucătărie + baie serviciu încălzire
centrală pe gaz.
Tel. 0763 535067 sau 0785 596212

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

• Vând casă cu loc de casă și 3 grădini
în Saravale, preț 28000 Euro, ușor
negociabil.
Tel. 0749439079 sau 0769379371

LICEUL TEHNOLOGIC „ CRISTOFOR NAKO” SÂNNICOLAU MARE

LUCRĂRI DE REABILITARE PE STRĂZILE

OFERTA EDUCAȚIONALĂ PENTRU ANUL ȘCOLAR 2018-2019

Învățământ liceal tehnologic - clasa a IX-a la zi

C. BRÂNCOVEANU, MIERLEI ȘI EXTRAVILAN

În această perioadă se desfășoară
lucrări de modernizare și reabilitare
pe străzile Constantin Brâncoveanu
și Mierlei. Aceste străzi fac parte din
același lot cu strada Vasile Alecsandri.
Lucrările ce sunt executate pe aceste
străzi constau în asfaltare și amenajarea
trotuarelor. În următoarea etapă vor
fi amenajate accesele la proprietăți
și rigolele pluviale înierbate, adică
șanțurile. Aceste ultime lucrări vor putea
fi efectuate doar după ce societatea SC
Aquatim va finaliza extinderea rețelei de
canalizare pe aceste străzi.

reprezentând sectorul de drum care
va asigura accesul din drumul național
către noua fabrică existentă în zonă.
Într-o a doua etapă a acestui proiect, va
fi asfaltat și sectorul de drum care face
legătura dintre drumul național DN6 și
Drumul Comloșului. Lucrările pe acest al
doilea sector se vor desfășura la o dată
ce urmează a fi stabilită.

Tot în aceste zile, de desfășoară și
lucrările de asfaltare a străzii Extravilan,

primar, Dănuț Groza

Toate lucrările în curs de efectuare
în acest moment în orașul nostru
sunt finanțate de către Consiliul Local
Sânnicolau Mare din bugetul orașului.

Pentru informaţii legate de înscriere vă rugăm să vă adresaţi secretariatului
unităţii la telefonul cu numărul 0256-370547

METODOLOGIA DE ÎNSCRIERE PENTRU
ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT

Învăţământ profesional de stat -clasa a IX-a la zi

Înscrierea în vederea admiterii în învăţământul profesional de stat al elevilor
din clasa a VIII-a şi a absolvenţilor clasei a VIII-a din seriile anterioare se realizează
pe baza fişei de înscriere în învăţământul profesional de stat. Pe perioada
şcolarizării elevii beneficiază de susţinere financiară, în conformitate cu prevederile
legale, prin Programul naţional de protecţie socială “Bursa profesională”, aprobată
prin Hotărârea Guvernului nr. 1.062/2012 privind modalitatea de subvenţionare
de către stat a costurilor pentru elevii care frecventează învăţământul profesional.
• Absolvenţii învăţământului profesional de stat care promovează examenul
de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare
profesională şi suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
• Absolvenţii învăţământului profesional care promovează examenul de
certificare a calificării profesionale pot continua studiile în clasa a XI-a
a învăţământului liceal seral, în condiţiile legii şi ale reglementărilor
specifice stabilite de Ministerul Educaţiei Naţionale.”
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TRADIȚIONALA ÎNTÂLNIRE DE PAȘTI

JANDARMERIA, O NECESITATE

a membrilor asociației Seniorii Sânmiclăușeni

La mulți ani, Jandarmeria Română!

La 3 aprilie 2018 Jandarmeria
Rimână a împlinit 168 de ani de la
înființare.

Evoluţia in timp, până in zilele noastre,
a consolidat poziţia Jandarmeriei în
societatea românească. Necesitatea
existenţei sale a fost confirmată în
toate momentele istoriei României, de
multitudinea şi complexitatea misiunilor
ce i-au fost încredinţate.
În ultima perioadă, dar mai ales în
decursul ultimilor 2 ani, a apărut un nou
fenomen. Este vorba despre migraţia
populaţiei din ţările arabe si africane
care, în tentativa lor de a ajunge in ţări
din vestul Europei, datorită situaţiei
politico-militare existente in ţările de
origine, incearcă. in grupuri mai mult sau
mai puţin organizate, sa treacă ilegal
frontiera de stat a României. Astfel,
Jandarmeria este pusă tot mai des in
faţa unei noi provocări.
Detaşamentul
5
Jandarmi
Sânnicolau
Mare,
subunitate
dispusă in proximitatea frontierei
de vest a României, in cooperare
cu celelalte structuri ale Ministerului
Afacerilor Interne (Poliţia de Frontieră,
Poliţia Română, etc.), execută misiuni
având drept scop stoparea fenomenului
migraţionist prin securizarea frontierei
de stat a României, concomitent cu
misiunile încredinţate stabilite prin lege.
Jandarmeria Română nu este pusă
pentru prima dată in această situaţie,
cooperarea cu formaţiunile de grăniceri
fiind necesară in special în perioada
desfăşurării celui de-al doilea război
mondial, când s-au produs frecvente
treceri frauduloase ale frontierei de stat,
acte de contrabandă si atacuri asupra
posturilor de jandarmi si pichetelor de
grăniceri.
Astfel.
lnstrucţiunile
pentru
executarea poliţiei de către jandarmi
si grăniceri in zona de frontieră, din
anul 1943 stabileau că poliţia întregului
teritorlu dinapoia liniei de frontieră către
interior se execută de Jandarmerie,
care are atribuţiuni generale de poliţle,
pe întreg teritorlul rural (pană la linia de
frontieră).
Metodele folosite pentru executarea
acestei misiuni constau în patrulări ale
jandarmilor împreună cu grănicerii,
în pânde organizate in cooperare cu
grănicerii, precum şi în organizarea
serviciului de informaţii si realizarea

schimbului de informaţii cu formaţiunile
de grăniceri.
Ordinul Circular nr. 2955/04.01.1943
al Legiunii de Jandarmi Timiş-Torontal
(structură care avea in componenţă
sectorul Sânnicolau Mare, sectorul
Ciacova, sectorul Deta, sectorul Gătaia,
sectorul Giulvăz, sectorul Jimbolia
si sectorul Periam), a completat
gama metodelor folosite, menţionănd
supravegherea fermelor amplasate
de-a lungul frontierei, supravegherea
persoanelor dovedite sau bănuite de
trecere frauduloasă, precum şi controlul
arterelor de comunicaţii in zilele cu
afluenţă mare de public.
Toate aceste măsuri au fost luate
datorită faptului că, în perioada 19391942. numai în raza de competenţă
a Legiunii de Jandarmi Timiş-Torontai
s-au produs 1623 de treceri ilegale
ale frontierei de stat si 246 de acte de
contrabandă.
Un alt episod in care Jandarmeria a
fost implicată in executarea misiunilor
in zona de frontieră a fost consemnat
in anul 1981 când, pentru stăvilirea
contrabandei şi a trecerilor frauduloase
ale frontierei, s-a dispus prin Ordinul
C.T.S. nr. 10098 din 10.02.1981,
înfiinţarea Companiei 6 Securitate —
Miliţie de Frontieră cu un efectiv de 4
ofiţeri, 1 subofiţer si 120 de militari in
termen, subunitate aflată în componenţa
Batalionului
33
Securitate-Miliţie
Timişoara.
Toate aceste iucruri arată că
misiunile Detaşamentului 5 Jandarmi
Sânnicolau Mare (structură care are
ca si zonă de responsabilitate 5 oraşe
- Deta, Ciacova, Gătaia, Jimbolia si
Sânnicolau Mare - şi 35 de comune
cu satele aparţinătoare, executate în
cooperare cu celelalte structuri ale
M.A.I., sunt o necesitate, raportată la
situaţia actuală, când problema migraţiei
aduce în prim-plan noi riscuri, generate
de creşterea numărului de migranţi
ilegali, prin incidentele ce pot avea loc
atât între aceştia, datorită apartenenţei
politice, religioase, cât şi a atacurilor
cu violenţă asupra populaţiei din zona
de frontieră. 1n urma executării acestui
gen de misiuni, s-a observat că măsurile
adoptate sunt eficiente, fapt ce rezultă
din numărul mic de tentative de trecere
ilegală a frontierei.
Obiectivul

principal

al

Jandarmeriei române este acela de
a păstra ordinea în statul de drept şi de
a apăra cetăţeanul român, de a-i oferi
stabilitate în patria în care trăieste si, nu
în ultimul rând, de a răspunde tuturor

solicitărilor pentru asigurarea linistii si
ordinii publice
Mr. TOMA MARIAN

In Memoriam

În data de 29.04.2018 se împlineşte
un an de la dispariţia fulgerătoare a
colegului nostru, plutonier adjutant
Mucuţa Florin. Plecarea prematură
dintre noi a fost o pierdere grea atât
pentru colegi cât şi pentru familie.
Dotat cu o inteligenţă nativă
deosebită, calculat, dar cu un spirit
viu şi o voinţă de fier, a reuşit să se
integreze profesional la un nivel ridicat,
câştigându-şi
respectul
întregului
colectiv.
A fost alături de noi la bine, dar mai
ales la greu. A participat la numeroase
misiuni, dintre care multe dificile. L-am
simţit aproape de fiecare dată. Punea
suflet în tot ceea ce făcea şi ştia să le
insufle şi celorlalţi curajul de a înfrunta
cele mai grele situaţii.
A fost camaradul nostru, simplu,
onest, curajos şi plin de viaţă. A fost
omul pe care te puteai baza în orice
clipă. Afost omul în care puteai avea
încredere. Un om adevărat!
De aceea, noi, colegii tăi, FLORINE,
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Prima întâlnire din anul acesta
a domnului primar Dănuț Groza cu
membrii asociației pensionarilor Seniorii
sânmiclăușeni a avut loc în Joia Mare,
înainte de sărbătorile pascale. A devenit
deja o tradiție ca, în fiecare an, de
câteva ori, pensionarii să se bucure de
evenimente dedicate în exclusivitate
domniilor lor. Un eveniment cunoscut
îl reprezintă cel organizat cu ocazia
Sfintelor Paști, când aceștia, într-un
număr foarte mare, se adună la sala
mare de sport a orașului pentru a
purta discuții constructive cu domnul
primar care este, mereu gazda întâlnirii.
Membrii asociației au putut participa
la acest eveniment doar pe bază de
invitație și doar dacă și-au plătit cotizația
la zi, ca de fiecare dată. Astfel, după
ce lista a fost încheiată, s-au demarat
pregătirile sălii. S-au așezat scaune
și bănci suplimentare pentru ca toată
lumea să poată sta confortabil. S-au
pregătit, de asemenea cadouri de la
iepuraș. Pentru că această acțiune are
loc în Postul Mare, nu se invită niciodată
cântăreți sau formații de dans.
În ordine desăvârșită, ca de obicei,
pensionarii au fost îndrumați la locuri
de către consilieri locali sau angajați
ai Primăriei. Amfitrionul a fost domnul
primar care a prezentat aspecte
actuale legate de oraș, de dezvoltarea
Sânnicolaului Mare, proiecte și obiective
vizate anul acesta. De asemenea în
cadrul ședinței s-a făcut și o analiză a
activităților asociației din anul precedent.
Ceai prezenți au stabilit prin vot unanim
că toate obiectivele propuse au fosyt
atinse în anul 2017.
Bineînțeles că, toți cei prezenți s-au
arătat curioși în ceea ce privește locația
aleasă pentru excursia de anul acesta.

S-a

hotărât

ca

pensionarii să
viziteze
Alba

Hristos a înviat! Vreau să
mulțumesc din nou membrilor
asociației Seniorii sânmiclăușeni
pentru că au venit într-un număr
atât de mare la întâlnirea stabilită
în Joia Mare. De fiecare dată când
mă întâlnesc cu dumneavoastră
sunt bucuros că pot să vă prezint
probleme ale orașului pe care,
împreună le putem rezolva. De
asemenea, sfaturile pe care
mi le dați îmi sunt utile. Ca
întotdeauna, ați dat dovadă de
ordine și organizare desăvârșită.
Vă mulțumesc dumneavoastră
și doamnei președintă Szep
Margareta pentru implicare! Să
aveți parte de multă sănătate și
de o primăvară frumoasă, cu mult
soare și liniște în suflete!
Mulțumesc în mod deosebit
și inimoasei echipe de tineri
voluntari care, și de această
dată,au fost alături de noi și au
contribuit decisiv la organizarea
evenimentului!

primar, DĂNUȚ GROZA

Iulia, dat fiind faptul că se sărbătoresc
100 de ani de la Marea Unire. Propunerea
a fost primită cu entuziasm și bucurie,
deoarece, orașul-cetate este unul dintre
cele mai frumoase și apreciate din țara
noastră.
Cei care și-au sărbătorit ziua de
naștere, au primit felicitările de rigoare,
un tortuleț, un buchet de flori și o sticlă
de șampanie.
După
aproximativ
două
ore,

Lansare de carte

camarad şi prieten, nu te vom uita
niciodată! Dumnezeu să te odihnească
în pace!
Colectivul Detașamentului 5
Jandarmi Sânnicolau Mare

Sâmbătă,12 mai 2018, ora 17, la
Castelul Nako, va avea loc lansarea
cărții scrisă de I. Căliman – Corul
Doina și dirijorul Radu Gheorghe –
proiect sprijinit cu o largă deschidere
de Primăria orașului Sânnicolau Mare și
Consiliul local.

evenimentul s-a apropiat de final,
iar
membrii
asociației
Seniorii
sânmiclăușeni au fost invitați să își
ridice pachetul cadou oferit cu ocazia

Iepurașului.
MR

Invitație la “Ziua Bulgarilor“

Cei care doresc să participe
la eveniment, sunt așteptați, în
special fetele care au făcut parte din
cor, începând cu anul 1992 – anul
concertului care a avut loc în Germania.

PRIMĂRIA ORAȘULUI SÂNNICOLAU MARE - STAREA CIVILĂ

NAȘTERI

MARTIE 2018
• LICENTIAS ALISA-SILVA
• DANILA LUCA-ANDREI
• STOICOV DELIA-MARIA
• DANITY LUCAS
• HILA SOFIA-NARCISA
• LICU ANDREI-ANTONIO
• LUPAN MELISA-RAISA
• DOBRITY MARCO-STEFAN
• LENGL IULA-ELENA
APRILIE 2018
• MOCANU DAVID-VALENTIN
• GYORFI ALESIO-ALBERTO

•
•
•
•

COLOMPAR OLIMPIA-ROXANA
OARA DAVID-STEFAN
PACURAR CLARA-LAURA
CIUSTEA CEZARA-CONSUELA

CĂSĂTORII

MARTIE 2018
• ROMANOV ROCUS ♥ GRUIA DORICA-ANA
• TOPIRCEANU IOAN-ALEXANDRU ♥ ILIN
MIHAELA
• MICLUTI RAFAEL ♥ LACATUS LEONICASIMONA
• MOCANU-NICOLCIOIU GABRIEL ♥ JULAN
ANDREA-GEORGIANA

APRILIE 2018
• PETRUS GHEORGHE ♥ IGNEA ALINAVALENTINA
• LACATUS TIBERIU ♥ RAICSITY FLORENTINALUCIA
• PETA DOREL-MARIAN ♥ AGAVRILOAEI
LUCICA

DECESE

MARTIE 2018
• SERBAN ROMICA-56 ANI
• STANCULEANU ALEXANDRU-85 ANI
• GRAMADA ECATERINA-74 ANI
• LAZAROV PETRU-GHEORGHE-83 ANI

www.sannicolau-mare.ro
https://www.facebook.com/Primaria.
Sânnicolaumare/

U.B.B.-R. Filialele Sânnicolau Mare și Colonia Bulgară avem
deosebita plăcere de-a vă invita Sâmbătă 26 Mai la festivităţile
dedicate “ZILEI BULGARILOR DIN SÂNNICOLAU MARE”.
Evenimentul va debuta cu Sfânta Liturghie care se va oficia la
biserica romano-catolică începând cu orele 16 și va continua cu
manifestări culturale care vor avea loc la castelul Nako începând cu
orele 18. Vă așteptăm cu drag!
Președinte Filială Sânnicolau Mare NACOV ANTONIO MATEI
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SĂRBĂTOAREA PAȘTELUI LA
SÂNNICOLAU MARE
ÎMPODOBIREA ORAȘULUI

Deși înainte cu câteva zile de
sărbătorile pascale, în Sânnicolau Mare
se mai puteau vedea urme slabe de
zăpadă, pregătirile pentru aceste zile
frumoase din calendar, totuși au început.
Ca în fiecare primăvară, orașul de pe
malul Arancăi a îmbrăcat straiele noi
de primăvară. Angajații Primăriei s-au
străduit ca atmosfera să fie una plăcută,
în concordanță cu Sfintele Paști. Astfel,
s-a început cu amplasarea căsuțelor
din centru, unde suveniruri specifice
anotimpului și sărbătorii pascale și-au
așteptat îmbietoare cumpărătorii, nu

puțini la număr.
Chiar în fața Primăriei, spre bucuria
celor mai mici, și nu numai, și-au
făcut apariția căsuțele cu iepuri, miei,
găini, cocoși și porumbei. Prezența
necuvântătoarelor a fost posibilă datorită
bunăvoinței și străduinței membrilor
asociației crescătorilor de păsări și
animale cu blană, Nako.
Ca elemente de noutate, au venit
casuțele-ciuperci și iepurii colorați,
așezați sub ceas, tot în centrul orașului.
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Scurt istoric al fotbalului la
Sânnicolau Mare- partea III

La aproape un deceniu după
încetarea
războiului,
activitatea
fotbalistică la Sânnicolau Mare a căpătat
noi valențe în 1954, odată cu finalizarea
stadionului orașului, cu o capacitate de
3000 de locuri și o tribună principală.
Lucrările la stadion fuseseră demarate
încă din anul 1953.
Echipa – fanion a orașului „Unirea”
s-a născut în 1956 din fuzionarea celor
două echipe de atunci „Progresul” și
„Recolta”. Între primii antrenori ai Unirii a
fost Rudolf Burger, fostul ripensist născut
pe 31 octombrie 1908, și component
la echipei naționale la campionatele
mondiale: Uruguay 1930, Italia 1934 și
Franța 1938.
În anii ‘50-‘60 vestiarele erau
amplasate
lângă
„Restaurantul

Rândunica”, avându-l ca magazioner pe
Paly Bacsi de la care a rămas celebra
replică „un față la un prosop ‛chipa
mare, doi față un prosop ‛chipa mică” (în
traducere: un prosop pentru un jucător
de la echipa mare, un prosop pentru doi
jucători de la echipa mică). Vestiarele
erau pe locul unde astăzi se afla Sala
de Sport Ioan Morar. Actuala tribună
oficială, unde sunt amplasate acum
vestiarele, a fost construită în anul 1968.
În perioada 1962-65 jucătorii
reprezentativi și cu o activitate
îndelungată, au fost: Raitok, I. Regep,
Mărgăritescu,
Dimoiu,
Mureșan,
Borciovici, V. Comloșan..

MAREA UNIRE

constatări ale însemnătăţii acestui
act de demnitate
Primăria și Consiliul Local Sânnicolau Mare dorește să marcheze semnificația
anului centenar al Marii Uniri și prin intermediul publicației Monitorul. Astfel
începând cu acest număr, vă prezentăm o serie de articole care să sublinieze,atît
șirul evenimentelor din 1918 și ani premergători ,cât și semnificația faptelor ce
au dus la realizarea României Mari. Redacția Monitorului mulțumește pentru
colaborarea și realizarea articolelor lui Adrian Coșa, elev în clasa a XI-a la Liceul
Teoretic Ioan Jebelean. Dorim prin această colaborare să evidențiem și interesul
generațiilor tinere pentru istoria națională și să provocăm elevii la o implicare activă
în viața culturală a orașului.

FLAVIUS BUDA

TEATRUL DE PĂPUȘI - O SURPRIZĂ BINE VENITĂ

Sfintele Paști sunt așteptate de copii,
deoarece, în prag de primăvară, după
ce își pregătesc frumos cuibul din iarbă
și flori, îl așteaptă, cuminți pe Iepurașul
cu cadouri. Cei mici, de asemenea, sunt
invitați în fiecare an, în a doua zi de Paști
la un eveniment, dedicat în exclusivitate
lor și organizat de către Primăria orașului
Sânnicolau Mare. Nu au fost uitați copiii
noștri nici anul acesta. Invitația pentru
spectacolul în aer liber a fost lansată
în ultimul număr al Monitorului, dar și
prin intermediul rețelelor de socializare.
Pentru că timpul a fost plăcut, iar razele
soarelui au încălzit și ele atmosfera,
platoul din fața Primăriei, s-a umplut
repede de glasurile copiilor. Aceștia,
însoțiți de părinți, bunici, frați și surori,
au asistat la prezentarea unei piese de

teatru, interpretată de actori ai Teatrului
Merlin din Timișoara. “Noua poveste
a Scufiței roșii”a stârnit multe hohote
de râs, aducând actorilor talentați, de
asemenea, multe aplauze. Atmosfera de
veselie a fost susținută și de prezența
personajelor de poveste. Tineri îmbrăcați
în Batman, prințese sau zâne au avut
grijă ca celor mici să nu le lipsească
buna dispoziție. S-a cântat, s-a dansat,
s-au făcut multe fotografii. La sfârșitul
spectacolului, copiii au fost serviți cu
câte o bucată de cozonac cu nucă, cu
ouă de ciocolată cu surprize, cu suc, apă
și nu în ultimul rând cu un măr proaspăt
și sănătos.
Imediat după acest moment vesel,
s-a trecut la Campionatul de ciocnit ouă
roșii.

TRADIȚIONALUL CAMPIONAT DE CIOCNIT OUĂ EDIȚIA 2018

Cel mai așteptat eveniment organizat
de către Primăria orașului Sânnicolau
Mare cu ocazia sărbătorilor pascale
este, cu siguranță, campionatul de
ciocnit ouă roșii. Acțiunea a ajuns deja
la a zecea ediție, înscriindu-se, astfel, în
lista evenimentelor devenite tradiție în
orașul de pe malul Arancăi. Cum toată
lumea a cunoscut regulile concursului,
sute de sânmiclăușeni, copii sau adulți
s-au adunat în centrul orașului în a
doua zi de Paști pentru mult așteptatul
concurs. Oul participant trebuia să fie de
găină și, pentru ca totul să fie în ordine,
la sfârșit, cel care a participat cu acest ou
roșu, a trebuit, conform regulamentului,
să îl consume în fața juriului. De
asemenea, fiecare ou participant a fost

numerotat. Înscrierea s-a făcut în fața
Primăriei. Cei mici s-au putut înscrie la
secțiunea-copii, până în 14 ani, iar cei
care au împlinit 14 ani, s-au încadrat
într-o altă grupă. Competiția s-a dovedit
a fi una strânsă. Gazda evenimentului a
fost, ca de fiecare dată, domnul primar
Dănuț Groza, care, la sfârșit, a felicitat
câștigătorii, premiindu-i cu premii
atractive. Copilul care s-a clasat pe locul
al IV lea, a primit un purcel vietnamez,
iar adultul care a câștigat același loc,
s-a ales cu un frumos cocoș de luptă.
La ambele secțiuni, cei de pe locul al III
lea au plecat acasă cu câte un iepuraș,
cei de pe locul al II lea au primit câte un
cocoș. Bineînțeles că, cei mai buni au
fost premiați cu câte un miel viu. Ca de

obicei, s-au mai acordat premii pentru
cel mai tânăr participant, un copilaș în
vârstă de 2 ani și jumătate, dar și pentru
cel mai vârstnic participant, de 77 de
ani. Felicitări tuturor participanților și mai
ales câștigătorilor!
Primăria orașului Sânnicolau Mare
mulțumește și în acest an Carrefour
pentru punerea la dispoziție a unui
număr mare de ouă roșii pentru
toți participanții la concurs. De
asemenea, se aduc mulțumiri
asociației Nako și domnului Gulicska
Cristian pentru asigurarea premiilor
date în cadrul Campionatului de
ciocnit ouă roșii, ediția a zecea.
MR

Sărbătorirea Marii Uniri este cu totul
echitabilă. Este echitabilă prin modul în
care s-a realizat,dar şi prin confirmarea
faptului că nu a fost o utopie . In Anul
Centenarului, este nevoie de o istorie
obiectivă,neconstrânsă de interese,iar
acest lucru este posibil doar prin
aportul adus de fiecare dintre noi în
aprofundarea critică a momentelor care
au făcut posibilă Marea Unire.Nu putem
să privim indiferenţi la evenimentele
din imemorial, România este o creaţie
remarcabilă, nu parte a unui arhipelag.
Mi-am propus să urmărim într-o
manieră autentică drumul parcurs de
străluciţii înaintaşi în vederea realizării
idealului naţional. Voi încerca să privesc
ridicarea României Mari ca fiind un
proces atent structurat,având la bază
evoluţii globale favorabile, idei temeinice
reflectate prin fapte naţionale. Dacă
privim detaşat Marea Unire, riscăm
să uităm esenţialul şi să credem că
totul este minunat… În fond, România
s-a dezvoltat pe o scenă deosebit
de fragilă,cu peripeţii şi trădări la tot
pasul,iar ceea ce trebuie să constatăm
este că istoria nu s-a încheiat.
Miracolul de la 1918 a fost pe deplin
MERITAT. Scriu această afimaţie cu
certitudine,constatând că majoritatea
românilor – adică înaintașii noștri din
Basarabia, Bucovina, Transilvania,
Banat, Crișana, Maramureș și de la sud
de Dunăre – au intrat în război, în chip
direct ori indirect și fără să fie întrebați
dacă vor, în vara anului 1914, odată cu
imperiile și țările din care făceau parte
și s-au sacrificat cu miile până în 1918.
Într-o viziune realistă, anul 1918 este

LISTA CÂȘTIGĂTORILOR
LA CAMPIONATUL DE
CIOCNIT OUĂ - EDIȚIA 2018
CATEGORIA sub 14 ani
Locul I- Triculete Darian
Locul II- Ciocani Selena
Locul III- Boca Iohana
Locul IV- Pastiu Monica
Cel mai tânăr
concurent: Diaconescu Valerian
CATEGORIA peste 14 ani
Locul I- Hiticaș Daniel
Locul II- Diaconescu Cameliu
Locul III- Ghilencea Ionel
Locul IV- Bucătar Cristian
Cel mai vâstnic
concurent: STANA AUREL

unul dintre punctele fundamentale ale
dezvoltării ulterioare pe care le-a suferit
România: este anul în care a pierdut
războiul în cel mai funest chip,dar şi
anul în care a câştigat acelaşi război, în
mod desăvârşit, pur şi simplu datorită
faptului că aliaţii săi au ieşit învingători.
Paradoxal, anul 1918 constituie sfârşitul
si eterna renaştere a poporului român,
deoarece ţara era pe cale să dispară,
fiind silită să cedeze o bună parte a
arcului munţilor Carpaţi către AustroUngaria, dar şi Dobrogea de Sud
(cunoscută sub numele de “Cadrilater”)
,precum şi o parte a Dobrogei de Nord (la
sud de linia Rasova-Agigea) Bulgariei;
restul Dobrogei, deși rămânea în
proprietatea nominală a României, urma
să fie controlat și ocupat de Germania
și Bulgaria. Renaşterea provine prin
trei uniri successive (Basarabiaaprilie
1918,
Bucovina-noiembrie
1918,Transilvania-1 decembrie 1918)
care au dus la formarea României Mari,
având drept miză pentru noi toţi viitorul,
nu trecutul.
În acest prim articol dintr-un lung
șir al altora ce vor fi publicate în ziarul
local, ideea mea a fost să formez un
colectiv de cititori pasionaţi de istorie şi
nu numai,care să observe cu mândrie
naţională faptele eroilor neamului.
În numerele următoare voi încerca să
prezint evenimente cu o însemnătate
incredibilă, deoarece cu cât se apropie
mai mult data de 1 decembrie 2018,cu
atât devin auzite mai multe ecouri false
care critică actele din 1918,ecouri venite
din interiorul ţării,dar nu exclusiv.
		
ADRIAN COȘA

CAMPANIE DE COLECTARE DEȘEURI ELECTRICE SÂNNICOLAU MARE 12 mai 2018

Pe 12 mai, cetățenii din Sannicolau Mare au ocazia să scape
corect de deșeurile de echipamente electrice și electronice,
trimițându-le la reciclare! Iată cum va decurge programul acțiunii
de colectare: pe 12 mai 2018, între orele 10.00-16.00, 5 puncte
de colectare provizorii îi așteaptă pe cetățeni să aducă aparate
electrice și electronice, becuri sau baterii, spre a fi colectate selectiv
și trimise la reciclare. Aceste puncte de colectare vor fi amenajate în următoarele
locuri din oraș:
1. Platou Parcare Sadion
2. Platou Gradinita str. Nufarului

3.
4.
5.

Platou Bloc ANL str. Panselelor
Platou Intersectia str. E. Murgu cu str. A. Saguna
Platou Intersectia str. 9 Mai cu str. Oituz

Pentru deșeurile electrice predate, deponenții pot câștiga ,prin tragere la sorți,
unul dintre premiile oferite în cadrul unei tombole ce va fi organizată cu ocazia
acestei acțiuni de colectare. Tombola va avea loc pe data 12 mai 2018, pe platoul
din parcarea de langa stadion, începând cu ora 17. Premiile sunt: 1 cuptor cu
microunde, 1 aspirator,2 cafetiere,3 fiere de calcat,3 mixere.
Persoana de contact: Marcel Hornea - Telefon: 0724 602 733
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“Săptămâna altfel" în școlile din Sânnicolau Mare

“Săptămâna altfel" în școlile din Sânnicolau Mare

LICEUL TEHNOLOGIC “CRISTOFOR NAKO”

LICEUL TEORETIC “IOAN JEBELEAN”

Scopul primordial al întregii tagme
profesorale este de a forma oameni și
adevarate caractere, de a instrui, de a
transmite informații, de a-l determina
pe elev să-și doreasca mai mult și să fie
mai bun.
Programul ,,Școala altfel,, reprezintă
o săptamână de școală fără presiune,
fără sunetul clopoțelului, cel mai mare
dușman al elevului, o perioadă în care
se stabilesc noi relații profesor-elev,
cu totul diferite de cele de la orele de
curs. Atmosfera din ,,săptămana altfel,,
s-a vrut și s-a reușit a fi una specială,
iar experiențele trăite de către elevi și
de către profesori s-au dovedit inedite.
Elevii se arată de la an la an tot mai
dornici de a participa la activitățile

stabilite de cadrele didactice, curioși
să experimenteze, să socializeze,întrun context non-formal, dar inovator,
prielnic pentru dezvoltarea unor legături
speciale.
Asadar, Liceul Tehnologic
,,Cristofor Nako,, a inclus în programul
,,Școala altfel,, o serie de activități
diverse, surprinzătoare, stimulative
și inovatoare. Ziua de luni a debutat
cu încercarea de a le forma elevilor o
atitudine ecologică și responsabilă, prin
exersarea unor deprinderi de ocrotire a
mediului, iar în scopul promovării unei
alimentații sănătoase s-a efectuat o
vizită la SMITHFIELD în Timișoara, prilej
cu care elevii au putut urmări și înțelege
,,drumul,, hranei de la sacrificare la

procesare. Tot în scopul conștientizării
rolului unei alimentații echilibrate în
dezvoltarea armonioasă a omului s-a
derulat activitatea ,,Mănânc sănătos,,
printr-o participare activă a elevilor
la prepararea salatelor de fructe, de
legume și a sucurilor naturale. Trebuie
să recunoaștem că aici toți elevii au fost
în elementul lor, simțindu-se adevărați
concurenți la ,,Masterchef,, sau ,,Șefi la
cuțite,,.
Activitățile ulterioare au punctat
valorile umane prin consolidarea
respectului față de om, au dezvoltat
simțul practic al elevilor, au cultivat
interesul pentru problematica integrării
în societate. S-a recurs și la activitați
practice prin igienizarea sălilor de clasă,
asigurându-se în școală o ambianță
primăvăratică, elevii formându-și o
atitudine civică responsabilă.
Ziua de miercuri a fost alocată
dezvoltării capacității de comunicare,
asigurării pregătirii tehnice a elevilor
care să contribuie la formarea unor
deprinderi generale de muncă și nu în
ultimul rând promovării imaginii tehnice
a școlii. Toate acestea au fost cuprinse
în activitatea ,,Târgul meseriilor-Ziua
porților deschise,, în care gazda a fost
Liceul Tehnologic ,,Cristofor Nako,,.
Clasele terminale gimnaziale s-au
dovedit oaspeți de onoare, afișându-și
încăntarea și curiozitatea față de oferta
noastra educațională.
Din programul acestei săptămăni nu
au lipsit nici întrecerile sportive, întreceri
care au încercat să asigure echilibrul
dintre sănătatea fizică și cea mentală și
care s-au desfășurat pe principiul,,Mens

sana in corpore sano,,. Elevii, dirijați
de profesori, au luat parte la activități
cultural-educative prin vizite tematice.
Astfel, s-a urmarit dezvoltarea valorilor
istoriei locale, județene, naționale,
printr-o vizită la monumentul ,,Soldatului
necunoscut,, și la muzeul orașului
Sânnicolau-Mare.
Suntem pe deplin mulțumiți de ceea
ce am reușit să facem în cadrul acestui
program, convinși că știm mai multe
și încrezători că am devenit puțin mai
buni, deșigurile rele, cârcotașe, afirmă
că această săptămână este una irosită,
fără să realizeze că o consolidare a
relației profesor-elev și o conturare a
tot ceea ce înseamnă acest parteneriat
înseamnă și o ,,Școală altfel,,.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 “NESTOR OPREAN”

Devenită de câţiva ani încoace,
o tradiţie în calendarul anului şcolar,
săptămâna „şcoala altfel”, a reunit şi
în acest an sub sloganul „Să ştii mai
multe,să fii mai bun”, la propunerea
elevilor,s-au derulat
o serie de
activităţi,desfăsurate de către aceştia,
sub îndrumarea cadrelor didactice, a
conducerii şcolii şi în parteneriat cu
Asociaţia „Zoppas per Bambini”, căreia
îi mulţumim pentru implicare .
În cadrul săptămânii 26.03 – 30.03.
2018, în zilele de luni şi marţi, elevii
claselor a V-a, a VI- şi a VII-a s-au bucurat
de cunoştinţele primite cu ocazia
participării la activităţile organizate pe
ateliere de către volntarii din cadrul
Maicor Learning &Consulting şi a
Asociaţiei Zoppas per Bambini. Aceste
ateliere au fost: „Despre Internet”,
„Moda şi personalitatea” şi Inteligenţa
emoţională”. Obiectivele activităţilor
au fost de: conştientizare a copiilor,
de procesele din spatele ecranului, de
pericolele ascunse dar şi de beneficiile
internetului,
despre
cunoşterea
tendinţelor din moda actuală şi despre
recunoaşterea emoţiilor de bază.
Elevii claselor a VIII-a le-au efectuat
colegilor din clasele a IV-a experimente
spectaculoase din fizică, experimente
care s-au dovedit foarte captivante
pentru cei mici.
Tot viitorii absolvenţi ai şcolii noastre

au vizitat cele două licee din localitate, în
vederea orientării lor şcolare viitoare,în
cadrul „Zilei Porţilor deschise”.
O zi din cadrul săptămânii altfel a
fost dedicată competiţiilor sportive, la
sporturi precum fotbal, tenis de masă,
şah şi kendama, în cadrul cărora elevii
şi-au dovedit talentul şi măiestria , fiind
recompensaţi cu numeroase diplome.
Elevii secţiei cu predare în limba
germană, au descoperit tradiţiile şi
obiceiurile comunităţii germane din
Banatul de pustă, prin excursia tematică
în localităţile Jimbolia, Lenauheim şi
Biled
O clasa a VI-a a efectuat o excursie
la Oradea şi Băile Felix, prilej cu care
au vizitat frumoasa grădină zoologică,
ducurăndu-se totodată şi de binefacerile
apelor termale din cadrul unui aquapark.
Pentru că, majoritatea elevilor şcolii
noastre, locuiesc în oraşul Sânnicolau
Mare, o zi, a fost dedicată vizitării
obiectivelor istorice şi culturale ale urbei
noastre.
Sfârşitul săptămânii „altfel”, a adus
zâmbetul pe chipul fiecărui participant,
deopotrivă, elevi şi cadre didactice
şi bucuria vacanţei de primăvară cu
Sfintele Sărbători.
Prof. CĂLIN SBÎRCIOG

prof. CIUI CORNEL

În ultimii ani, în învățământul
românesc, în structura anului școlar,
a fost introdusă o săptămână “altfel”,
care oferă dascălilor și elevilor șansa
de a-și petrece programul într-un mod
mai plăcut, departe de note, catalog și
teme. În septembrie, toate instituțiile de
învățământ din orașul Sânnicolau Mare,
reprezentate de către domnii directori,
au căzut de comun acord ca programul
din această “Săptămână altfel”să
se desfășoare în aceeași perioadă,
respectiv, între 26 și 30 martie, înainte
de vacanța de Paști.
Astfel, fiecare școală și-a parcurs
programul după un orar bine stabilit,
în conformitate, de asemenea, cu
activitățile propuse de cadrele didactice.
La Liceul Teoretic Ioan Jebelean,
“Săptămâna altfel” a oferit prilejul elevilor
de a se înscrie la mai multe activități
recreative și educative. După ce au
fost întocmite listele cu toți copiii, s-a
stabilit cu minuțiozitate unde vor avea
loc aceste activități, cine le va coordona
și care sunt obiectivele principale
propuse, urmărite spre a fi atinse la
sfârșitul săptămânii. În general, au avut
loc concursuri pe diverse teme, care au
implicat activ, atât un număr mare de
elevi, cât și un număr mare de dascăli.
Unii copii au învățat să gătească,
pregătind, îndrumați îndeaproape de
profesori, torturi delicioase sau salate
de fructe. Alții au ales să facă sport,
implicându-se în competiții la finalul
cărora, cei mai buni au ieșit învingători.
Ca în fiecare an, concursul ecologic s-a
desfășurat interactiv, elevii și profesorii
fiind încântați de spiritul educativ al
acestei competiții pe grupe.

O zi a fost stabilită pentru a-i
întâmpina pe cei mai mici școlari să
viziteze liceul, cu ocazia “Zilei porților
deschise”. Vizitatorii, posibili viitori
elevi ai liceului, au vizitat biblioteca,
laboratoarele și clasele în care vor putea
și ei învăța.
Ca o încununare a efortului depus în
întreaga săptămână, înainte de vacanță,
elevii au fost invitați să se distreze la
un bal al lor, organizat în sala mare de
spectacole, bal ce a urmărit adunarea
de fonduri în scopuri caritabile. Astfel,
s-a cântat, s-a dansat și s-au interpretat
de către copiii talentați scenete pline de
umor.
După câteva zile de bună voie și
veselie, elevii și profesorii au intrat în
binemeritata vacanța!
M.R.

discuţie,şi anume impactul societăţii
umane
asupra mediului.În prima
parte a concursului,concurenţii au
avut drept probă un test care consta
în întrebări despre Parcul Naţional
“Lunca Mureşului” (fauna,flora,activităţi
interzise în aria parcului, identificarea
ecosistemelor, argumentarea unicităţii
zonei, etc.). Concursul a continuat cu
a doua parte,constituită dintr-un joc
de rol, în care participanţii trebuiau să
conştientizeze repercusiunile pe care

poluarea le are asupra ecosistemlui.
În final, vreau să felicit toţi participanţii
pentru efortul depus în vederea pregătirii
acestui concurs. Experienţa sufletească
este unică, iar câştigătorii suntem noi
toţi,prin prisma ideii conform căreia : ‘’Să
formezi o echipă este doar începutul,
să rămâi împreună este progresul, să
lucrezi împreună este succesul’’.
Cons.ed. prof. BORBELY MARIANA
Elev , clasa a XI-a COȘA ADRIAN

PENTRU UN ECO-VIITOR COMUN
Ca în fiecare an, la Liceul Teoretic
‘’Ioan
Jebelean’’
se
desfăşoară
activităţi remarcabile, având o gradare
ascendentă în ceea ce priveşte spiritul
practic, atitudinea obiectivă asupra
mediului înconjurător şi toate acestea
au ca scop principal captarea tinerilor
în procesul educativ. În săptămâna
‘’Şcoala altfel’, sub atenta supraveghere
a doamnei profesoare Borbely Mariana,a
avut loc a VIII-a ediţie a concursului
interjudeţean ”Pentru un ECO-viitor
comun”, unde au participat 7 echipaje la
Secţiunea ‘’Teoretic –aplicativă’’ și 4 la
Secţiunea ‘’Proiecte’’.
Ceea ce face special acest
concurs este problematica adusă în

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 “THEODOR BUCURESCU”

La Școala Gimnazială nr. 1 Theodor
Bucurescu , activitățile sunt o prioritate.
Cadrele didactice și conducerea școlii
au o bogată experiență în a organiza
cele mai diverse activități extrașcolare
destinate elevilor de toate vârstele. În
acest context, programul “Săptămâna
altfel“ este o oportunitate deosebită. Și

anul acesta au fost organizate activități
dintre cele mai diverse: excursii,
competiții sportive, ateliere creative și
multe altele. Dintre aceastea, marcăm
câteva mai deosebite.
Activități sportive

Din programul “Școala Altfel”
nu puteau lipsi activitățile sportive,
desfășurate, atât la nivelul ciclului
gimnazial, cât și la cel primar. Fotbalul
a fost destinat băieților, iar fetele și-au
etalat calitățile de handbaliste.
Modă, Inteligență, Internet

În data de 29.03.2018, elevii
școlii au ieșit pentru încă o zi din
tiparele cotidianului prin participarea
la următoarele ateliere organizate de
Asociația ZOPPAS PER BAMBINI
în colaborare cu Maicor Learning &
Consulting: Modă și personalitate,

Inteligență emoțională, Internet.
Atelierele s-au adresat elevilor din
clasele a V-a, a VI-a, a VII-a și au avut
rolul de a dezvolta capacitatea creatoare
“Imaginația”.
Pe această cale, conducerea școlii
mulțumește Asociației ZOPPAS per
BAMBINI pentru realizarea acestor
activități minunate destinate copiilor.
Stop violenței în familie
Acțiune a fost concepută pentru
a vorbi, atât copiilor, cât si adulților
despre prevenirea violenței in familie.
Despre cum putem sa actionam TOTI

IMPOTRIVA VIOLENTEI, exact asa
cum este numele campaniei, și despre
care sunt resursele pe care le avem
la îndemână în acest demers. Este
o campanie care reunește parteneri
instituționali, precum Inspectoratul
de Politie Judetean Timis, Directia
Generala de Asistenta Sociala si
Protectia Copilului Timis, Inspectoratul
Scolar Judetean Timis, Directia de
Asistenta Sociala a Municipiului
Timisoara, Centrul Judetean de
Resurse si Asistenta Educationala
Timis si Organizatia Salvați Copiii - filiala
Timisoara.
MCC

