
VINERI 07.09.2018 
• ora 1700  - Meci de fotbal din liga a IV-a, pe stadionul “Gh. Biaș“: CS UNIREA - POBEDA 

DUDESTII VECHI
• ora 1930  - Dezvelirea statuii EMILIEI LUNGU PUHALLO, în zona pietonală a orașului. 
• ora 2030 - Spectacol la Teatrul de Vară. Vor susține recitaluri artiștii: CĂTĂLIN CRIȘAN, 

APOCALIPS, IANNA NOVAC, DISTINTO

SÂMBĂTĂ 08.09.2018 
• ora 1000- Memorialul “Bodo Carol” la fotbal juniori, pe stadionul “Gh. Biaș“. 
• ora 1000- “Cupa orașului Sânnicolau Mare” la handbal juniori, în sala de sport “Ioan Morar“.  
• ora 1915 - Spectacol la Teatrul de Vară. Demonstrație de fitness. Demonstrație de karate. Vor fi 

premiați elevii și sportivii care au obținut performanțe deosebite în anul 2018. Vor concerta 
artiștii: BERE GRATIS, DJ PROJECT, RUBY, SPEAK&ȘTEFANIA, BOIER BIBESCU. Spectatorii 
vor avea parte și de un spectaculos foc de artificii.

DUMINICĂ 09.09.2018 - zi dedicată Centenarului Marii Uniri
• ora 1200  - Meci de handbal masculin în sala de sport “Ioan Morar“: CS UNIREA - MAKO   
• ora 1930 - Recital  de muzică populară românească la Teatrul de Vară. Invitați: DINU IANCU 

SĂLĂJANU & ȚARA SILVANEI, MARIUS CIPRIAN POP, CRISTIAN FODOR
- Dansuri populare cu: formația de dansuri populare bulgare ,,Karligatka” din 

Sânnicolau Mare, formația de dansuri populare maghiare ,,Kekibolya”din Sânnicolau Mare, 
formația de dansuri populare germane ,,Buntes Sträußchen’’ din Sânnicolau Mare, ansamblul 
de cântece şi dansuri populare româneşti ,,Doina” din Sânnicolau Mare şi ansamblul de 
cântece şi dansuri populare sârbeşti ,,Sveti Sava” din Sânnicolau Mare.

- Vor fi premiate cuplurile care au împlinit 50 ani de căsătorie
- Parada Asociației Eugeniu de Savoya, pentru marcarea Centenarului Marii Uniri
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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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www.sânnicolau-mare.ro

SE AGRAVEAZĂ PROBLEMELE CU OPERATORUL DE SALUBRITATE
PRIMĂRIA RIPOSTEAZĂ

https://www.facebook.com/Primaria.
Sânnicolaumare/

Acum la început de sezon 
competițional și început de an 
școlar, Clubul Sportiv Unirea face 
înscrieri la toate secțiile sportive: 
fotbal, handbal, tenis de câmp, 
tenis de masă, șah, box și karate. 
Sunt așteptați toți copiii de peste 7 
ani, doritori de a practica sport într-
un mediu organizat, cu antrenori 
profesioniști. Pentru înscrieri și 
detalii suplimentare puteți trimite 
un mesaj pe pagina de facebook 
a clubului: https://www.facebook.
com/UnireaSannicolauMare sau 
puteți suna la numărul de telefon: 
0746228622.

ÎNSCRIERI LA 
SECȚIILE DE COPII 

ALE CLUBULUI 
UNIREA

ITP la Agrotransport (ITSAIA)
VERIFICĂRI TEHNICE PERIODICE AUTO PENTRU 

MAȘINI MICI ȘI MARI (persoane sau mar fă)
Tel. 0730086114, 0724359585, 0758231207, 

0256371648(tel+fax) 
Drumul spre Timișoara(Str. GĂRII, nr. 10)

ÎNCHIRIEZ 
SCARĂ LIFT

pentru urcat sau coborât 
diferite materiale până 

în 24 m.

TEL. 0729593411

EVENIMENTE

pagina 6

“FESTIVALUL 
COCOŞULUI”
EDIȚIA A IV-A

ZILELE ORAȘULUI 2018
PROGRAMUL EVENIMENTELOR

BERE GRATIS RUBYDJ PROJECT

execută cu personal calificat lucrări  de
• FORARE VERTICALĂ (fântâni de apă cu diferite diametre), 

SERVICII DE VIDANJARE  
Relații și programări la: tel. 0256/371667 sau  0723 170 607 

zilnic între orele 08-14

S.C. GOSAN S.R.L.
cu sediul în Sânnicolau Mare, str. Negru Vodă, nr.7

DINU IANCU SĂLĂJANU CRISTIAN FODORMARIUS CIPRIAN POP

CĂTĂLIN CRIȘAN DISTINTOAPOCALIPS

ADMINISTRAȚIE
AMENAJARE 
PARCĂRI PE 
STRADA V. BABEȘ

pagina 2
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LUCRĂRI ȘI INVESTIȚII ÎN ORAȘUL  
SÂNNICOLAU MARE

PRIMĂRIA ORAȘULUI SÂNNICOLAU MARE - STAREA CIVILĂ

NAȘTERI 
IULIE 2018
• GEREBENES MARIA-ECATERINA
• BRICHISALĂ FLORIN-SAVA
• PANĂ HORAŢIU-ELIAN
• MOLDOVAN MIHAI-CĂTĂLIN
• GHIC NICOLAS-ALEXANDRU
• DIMA LARISA-CRISTINA
• COLOMPAR ANAYS-MARIA
• TABÎRCĂ PAULA-MARIA
• CRĂCIUN ANDREI
• COVACI ARMANDO-LAURENŢIU
• GAFTON MIRUNA-MARIA
• MICU EUNICIA

AUGUST 2018
• DRĂGOI MARIA-LOREDANA-MELINDA
• EDU ANTONIA-MIHAELA
• PETROVICI CRISTINA-ANTONIA
• MARINCAT ANDREEA-ZEYNEP

• DUMITRACHE ANDRADA-MARIA
• OLAH ANISHA-MARIA

CĂSĂTORII 
IULIE 2018
• RADU DĂNUŢ ♥ BORZ ELENA-FLORICA
• KISS MARIAN ♥ TINIUC ADINA

AUGUST 2018
• GANĂ MARIUS ♥ VĂDUVA IONELA-MĂDĂLINA
• ZLATAR FLORIN-EUGEN ♥ VĂDUVA 

VERGINICA
• AUGUSTINOC IOAN ♥ PRIGOANĂ 

ALEXANDRA-MARIA
• SCHMIDT CRISTIAN-FLORIN ♥ JIVAN DIANA-

MARIA
• TĂLĂLĂU GHEORGHIŢĂ-CIPRIAN ♥ ŞTEFU 

NELA
• BORA PAVEL-FLORIN ♥ PRISCARIU ANDREEA

• NOVAC ALEXANDRU ♥ VICHENTIE 
EMANUELA-MARIA

• TUDOSE LEONARD ♥ BOTA ALEXANDRA-
TATIANA

• LECHINŢAN SORIN ♥ HRUŞCĂ ARIANA-
LAVINIA

DECESE
IULIE 2018
• ROŞU FLOARE-77 ANI
• PUP MARIA-77 ANI
• MUNTEAN CONSTANTIN-67 ANI
• PROCHIN IOAN-67 ANI

AUGUST 2018
• SERBESCU ANA-95 ANI
• BAISCHI MILAN-73 ANI
• POSTOLACHE NICULINA-90 ANI
• ŞTEFAN ELIŢA-90 ANI
• PAVĂL BOGDAN-ALEXANDRU-23 ANI

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

•Vând teren str. Simion Bărnuțiu,nr.51, 
720 mp.
Tel. 0256371016 sau 0736224245

•  Vând urgent casă în Sânnicolau 
Mare str. Eminescu, 1 bucătărie, 5 
camere, 2 cămări, 1 beci, 1 baie, 2 
holuri, garaj, centrală pe gaz și sobă 
de teracotă la nevoie, 2 camere de 
supravegheat, internet, 2 curți mari 
și o grădină care se vinde cu mobilă 
cu tot. casa e renovată, iar acoperișul 
este de cea mai bună calitate. 
Tel.  003464582809

•  Vând apartament cu 3 camere, 
decomandat, climă, centrală proprie, 
etj.II, bloc izolat, str. Panselelor.
Tel. 0732143594

• Vând teren intravilan. 
Tel.  0721447686

•  Vând apartament decomandat 
cu trei camere, încălzire proprie, 
termopane, boxă, bloc izolat. preț fix 
45000 Euro.  
Tel.  0723297451  

• Vând TV thomson(55cm), pianină 
electrică(marca BONTEMPI9- ELECTRIC 
CHORD ORGAN), 3 costume populare, 
cărți, bibelouri, radio, lămpi, steaguri, 
monede, ceasuri, tablouri pictate și 
goblen, rochii, farfurii, muzică rock anii 
80, casete, muzică greacească, covoare, 
mașini de scris, blănuri, covoare, coarne 
de cerb.
Tel. 0036303509607

• Vând apartament cu 2 camere, 
mobilat complet, etj.III, strada 
Panselelor, bl. P5, tel. 0726126078
Tel. 0729969719  

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

• Închiriez spațiu comercial central, 
145 m lângă  Raiffeissen Bank.
Tel. 0724519450

•  Vând teren in Sanicolau Mare, 
pe strada Iftimie Murgu, nr.18 A , 
suprafata teren (curte si gradina) 937 
mp2  cu front stradal 7 mp2 cu toate 
utilitatile la poarta si CF, 19 euro /mp2.
Schimb terenul pe o garsoniera in 
Sanicolau Mare. Tel.  0729969719 

• Vând teren 1439 m2,  Dr. Cenadului 
preț negociabil.  
Tel.  0720427613

•Caut gazdă pe durata anului școlar 
la Sânnicolau Mare, pentru o fată de 
liceu.
Tel.  0787585452 sau 0768504700

• Vând teren intravilan, 780 m2 cu 
front stradal 17 m.  
Tel.  0741618361

• Vând urgent casă cu etaj pe str. 
Ion Creangă nr.17. Preț 85000 euro 
negociabil. 
Tel.  0741618361 

În urmă cu câteva luni, Liceul 
Teoretic Ioan Jebelean din orașul nostru 
a fost gazda unui concurs cu tradiție. 
Este vorba despre “Sanitarii pricepuți“, 
competiție ce a adunat la start elevi 
din școli, precum Sâmpetru, Cenad, 
Periam și, bineînțeles, Sânnicolau 
Mare. Pregătiți cu multă seriozitate de 
către cadre didactice competente, elevii 
sânmiclăușeni au făcut față cu succes, 
atât probelor teoretice, cât și probelor 
practice. Drumul înspre câștig a fost unul 
lung și presărat cu ore grele de muncă. 
În sprijinul copiilor, dar și în sprijinul 
cadrelor didactice au venit reprezentanți 
ai Spitalului orășenesc și ai Pompierilor, 
drept pentru care, organizatorii 
mulțumesc doamnei doctor Balint Alina 
și domnului comandant Simici Zoran 
pentru că, de fiecare dată, s-au arătat 

deschiși,acordând ajutor practic echipei 
Liceului Ioan Jebelean. 

Îndrumați cu răbdare și profesionalism 
de doamna laborantă Epure Adriana 
și de doamnele profesoare de biologie 
Câmpean Valentina și Borbely Mariana, 
echipajul din Sânnicolau Mare s-a 
calificat la faza județeană. Extrem de 
serioși și mereu gata să acorde primul 
ajutor cu multă dăruire, copiii au trecut 
cu succes și de faza județeană. Astfel, 
drumul înspre etapa națională a fost 
deschis. 

Între 17-22 iulie a avut loc această 
etapa pe țară  a Concursului de Educație 
pentru Sănătate si  Acordarea Primului 
Ajutor “Sanitarii pricepuți” la Centrul de 
Agrement “Poiana Pinului” din județul 
Buzău, unde s-au înscris 44 de echipaje, 
câștigătoare ale fazelor județene.

Echipajul format din Miculescu 
Andreea- căpitan, Kovacs Andrei, Pop 
Paula, Temian Carina-Larisa și Vârvaș 
Nadia a obținut un total de 55,75 de 
puncte, clasându-se pe locul 26.

Pe lângă faza națională a concursului, 
participanții s-au bucurat de o multitudine 
de ateliere și activități, precum treasure 
hunt sau competiții sportive.

Elevii liceului declară că au fost 
emoționați să reprezinte județul și spun 

că a fost o experiență unică, de neuitat 
unde și-au făcut prieteni noi, s-au 
bucurat de o săptămână de vis și au 
rămas cu amintiri minunate.

Un rol major în bunul mers al 
competiției l-a avut, de asemenea, și 
domnul director al Liceului Teoretic, 
Stamate Cristian, care a stat, ca de 
fiecare dată, alături de elevi trup și 
suflet, încurajându-i și acordându-le 
sprijin moral și material. 

Felicitări dascălilor și elevilor care 
duc mai departe cu mândrie numele 
“Sanitarilor pricepuți“!

MICULESCU ANDREEA, 
clasa a XI a A, 

Liceul Teoretic “Ioan Jebelean“

AMENAJARE PARCĂRI PE 
STRADA VICTOR BABEȘ

Odată cu amenajarea trotuarelor și 
acceselor la proprietăți, pe strada Victor 
Babeș se lucrează și la două parcări pe 
o parte și alta a străzii, la capătul dinspre 
zona centrală a orașului. Parcările 
în această zonă sunt o necesitate, 
ele urmând să deservească Școala 
Gimnazială nr. 1 Theodor Bucurescu, 
Policlinica, cabinetele medicale din 
fostul dispensar și bineînțeles întregul 
centru al orașului. Parcările se vor 
întinde de la colțul cu Str. Calea lui Traian 
și până la Str. Doctor Georgescu (fostă 
Teiului). Modernizarea străzii Victor 
Babeș, arteră de maximă importanță a 
orașului nostru, va fi completă odată cu 
amenajarea acestor parcări.  

LUCRĂRI LA SISTEMUL DE 
SCURGERE A APEI PLUVIALE

Cetățenii orașului conosc problemele 
apărute în această vară, odată cu ploile 

abundente. În căteva locuri din oraș  
sistemul de colectare a apei pluviale nu a 
făcut față cantității de apă. Așa cu ați putut 
citi pe larg în numărul anterior, primăria 
a identificat problemele existente și 
a ascultat cu atenție sesizările făcute 
de cetățeni. Acolo unde a fost necesar 
am luat astfel măsuri imediate pentru 
curățarea unor canale sau șanțuri. 
Au fost înlocuite tuburi și coturi acolo 
unde nu funcționau corespunzător. 
Sperăm că aceste intervenții să ducă 
la evitarea problemelor cu apa pluvială 
pe viitor. Mulțumesc tutoror cetățenilor 
care au venit cu sesizări pertinente 
despre situația de pe străzi. Mesajele 
dumneavoastră au fost ca întotdeauna 
de mare ajutor.

REPARAREA ACOPERIȘULUI 
LA CLĂDIREA ȘCOLII 

GIMNAZIALE NR. 1 DE PE 
STRADA V. BABEȘ 

În fiecare an, Primăria și Consiliul 
Local răspund promt la toate necesitățile 
pe care instituțiile de învățământ le au 

cu  clădirile în care funcționează. Noi am 
făcut din învățământul sânmiclăușean 
o prioritate și s-a investit masiv în toate 
școlile din oraș. În numerele trecute ați 
putut citi despre reabilitarea termică 
și repararea acoperișului la clădirea 
Liceului Tehnologic Cristofor Nako, din 
strada Andrei Șaguna. O altă clădire 
unde acoperișul necesita o reabilitare 
completă este cea de pe strada V. Babeș 
unde își desfășoară activitatea ciclul 
primar la Școlii Gimnaziale Nr. 1 Theodor 
Bucurescu. Aici acoperișul se afla intr-
un stadiu avansat de degradare și s-a 
luat decizia reabilitarii prin schimbarea 
lemnăriei și a țiglelor cu unele noi. Acest 
acoperiș nou va oferi protecție clădirii, 
care, după cum știți,este una destul de 
veche. 

TEREN DE SPORT MODEN 
ÎN CURTEA LICEULUI 

TEHNOLOGIC CRISTOFOR 
NAKO

Tot în lista investițiilor pe care 
Primăria și Consiliul Local le fac pentru 
învățământ se înscrie și amenajarea 
curții Liceului Tehnologic Cristofor Nako, 
unde se remarcă noul teren de sport. 
Având în vedere că această curte se afla  

într-o stare avansată de degradare și nu 
oferea posibilitatea elevilor de a practica 
vreun sport, s-a luat decizia unei investiții 
majore. Astfel, a apărut proiectul de 
construire a unui teren de sport modern. 
Acesta este construit după cele mai 
noi standarde și din cele mai moderne 
materiale. Suprafața terenului este din 
tartant, un material cu textura din cauciuc 
pe care se poate juca fotbal, volei sau 
tenis și nu afectează perfomanțele 
mingii.  Suprafața are o rezistență 
extremă la abraziune, intemperii, radiații 
UV şi schimbări climaterice și este ideală 
pentru activitățile sportive prin absorbția 
şocurilor şi antiderapare. Terenul este 
imprejmuit cu un gard înal și porți pentru 
fotbal și handbal.

Pe lângă terenul de joc, întreaga 
suprafață a curții a fost reamenajată cu 
alei din pavaj printre care urmează să 
fie montate banci și să fie amenajat un 
spațiu verde. 

Așa cum spuneam, întreaga investiție 
este de la bugetul local. Sunt convins că 
de acum încolo, elevii acestui liceu se 
vor putea bucura, atât de orele de sport 
desfășurate în cele mai bune condiții, 
cât și de recreații într-o curte frumoasă.     

primar, DĂNUȚ GROZA

Reabilitarea acoperișului la Școala Gimnazială nr. 1 Lucrări de reabilitare a sistemului de colectare a apei pluviale

Terenul de sport din curtea Liceului Tehnologic Cristofor Nako

Lucrări de amenjare a parcărilor de pe strada Victor Babeș

Reprezentanții Liceului Teoretic “Ioan Jebelean”
LA FAZA NAȚIONALĂ A CONCURSULUI “SANITARII PRICEPUȚI“ 
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De mai bine de 6 luni, chiar imediat 
după preluarea serviciului de la GOSAN, 
operatorul de salubritate încalcă în mod 
repetat prevederile contractuale cu 
cetățenii, nu respectă zilele de colectare 
sau pur și simplu nu ridică deșeurile cu 
săptămânile. Primăria continuă seria 
reclamațiilor și amendează operatorul.

Problemele cu operatorul de 
salubritate au început la scurt timp 
după preluarea contractului, situație 
care era de așteptat având în vedere 
modul în care operatorul s-a prezentat 
la Sânnicolau: fără mașini suficiente, 
fără pubele, fără angajați desemnați și 
fără sediu. Înțelegând pericolul care ar 
fi putut să afecteze curățenia orașului, 
în primă fază, Primăria și-a oferit tot 
sprijinul pentru păstrarea serviciului de 
salubritate la înălțimea standardelor 
impuse de GOSAN. Din păcate, în ciuda 
ajutorului primit de la Primărie, operatorul 
de salubritate colecta tot mai haotic, 
dovedind că este complet incapabil să 
gestioneze serviciul și transformând 
Sânnicolaul într-o groapă de gunoi. 
În fața oricărei încercări amiabile de 
soluționare a problemelor, operatorul a 
refuzat cooperarea, astfel că, Primăria 
a a început un șir lung de reclamații la 
toate instituțiile care au competențe de 
verificare și reglementare a activității 
operatorului.

Primele reclamații au fost depuse 
la ADID -  Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară Deșeuri Timiș, această 
asociație fiind responsabilă de aducerea 
operatorului la Sânnicolau, prin 
organizarea unei licitații încă neclare. 
De-a lungul lunilor scurse de la începutul 
anului, Primăria a făcutut sesizări la 
Direcția de Sănătate Publică, la Garda 
de Mediu, la Consiliul Județean, la 
ITM, la Prefectură și la autoritatea care 
licențiază operatorii de salubritate. 
Conducerea Primăriei a discutat cu 
specialiști în domeniul legal, astfel că, 
printr-o hotărâre a Consiliului Local, 
operatorul poate si va fi amendat pentru 
nerespectarea programului de colectare 
și pentru distrugerea și lăsarea deschisă 
a țarcurilor pentru pubele. 

Din păcate însă, renunțarea la 
serviciile operatorului nu ține de 
Primărie, acest operator fiind impus 
de ADID, fără ca Primăria să aibe un 
cuvânt de spus în selectarea sau 
păstrarea lui. Primăria nu a avut nicio 
opțiune atunci când a apărut acest 
operator și a fost practic obligată să îl 
accepte. Primăria nu a fost implicată 
în licitația care a adus operatorul la 
Sânnicolau, nici în ziua de azi Primăria 
nu a primit răspuns de la ADID la o serie 
de întrebări privind modul în care a fost 
posibil ca această firmă să câștige o 
licitație având o infrastructură atât de 
deficitară.

Ce poate fi făcut concret?

Primăria va continua să sesizeze 
și să ceară sancțiuni pentru neregulile 
și încălcările contractuale repetate 
ale operatorului de salubritate. De 
asemenea Primăria va amenda 
operatorul pentru întârzierile la 
colectare, însă folosindu-se de diverse 
artificii legale, operatorul ar vrea să 
acuze Primăria de obstrucționarea 
activității la Sânnicolau, una dintre mize 
fiind încheierea contractelor și plata 
facturilor de către cetățeni. Operatorul 
deja a lansat diverse zvonuri în rândul 
cetățenilor cu scopul de a obține ulterior, 
de la Primărie, bani care nu i se cuvin. 
Ca răspuns, Primăria a colectat zeci de 
sesizări ale cetățenilor care dovesc clar 
că operatorul nu își face treaba, fără 
să existe vreun impediment din partea 
Primăriei. 

Cum puteți ajuta în calitate 
de cetățeni:

Anunțați telefonic, prin fax și/sau prin 
email gravitatea problemei, la ADID - 
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara 
Deseuri Timis, la Garda de Mediu și la 
Direcția de Sănătate Publică. 

Director executiv ADID Timiș:
Romeo URSU
Tel: 0766706399, 0725889040
Fax: 0256406453
(trimiteți și reclamații scrise dacă 

aveți posibilitatea)
Email: adidtimis@yahoo.com

Reprezentanți SC BRAI CATA SRL: 
Ludoviv Vass - director general
Tel. : 0723397235

Dan Nițu - director operațiuni
Tel. : 0743266488

Garda Națională de Mediu, Serviciul 
Comisariatul Județean Timiș

Telefon: 0256219892
Fax: 0256293587
Email: cjtimis@gnm.ro

Direcția de Sănătate Publică 
Telefon: 0256272750 int 25
Fax: 0256494667
Email: dspj.timis@dsptimis.ro

Dacă sunați la Direcția de Sănătate 
Publică precizați și faptul că mașina de 
salubritate, atunci când mai circulă prin 
oraș, este foarte murdară și reprezintă 
un posibil focar de infecție.

Știm că este o situație dificilă și 
extrem de deranjantă dar facem apel la 
dvs să nu depozitați deșeurile în gropi 
de gunoi clandestine sau improvizate. În 
continuare Primăria face eforturi să ieșim 
cu toții din această situație. Nu suntem 
singurii din județ care ne confruntăm cu 
această problemă, primăriile discută și 
caută împreună soluții.
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Se agravează problemele cu operatorul de 
salubritate, Primăria ripostează

Pregătirile pentru noul an școlar sunt 
aproape finalizate la Școala gimnazială 
nr.1 Theodor Bucurescu. La fel ca în 
fiecare an, perioada vacanței de vară 
este folosită pentru lucrări majore 
de reabilitare și modernizare la cele 
două clădiri. Prin eforturile susținute 
ale echipei manageriale conduse 
de domnul director Sitaru Flavius și 
cu sprijinul total al Primăriei orașului 
Sânnicolau Mare, s-au realizat o serie 
de investiții majore. Obiectivul principal 
anul acesta a fost renovarea grupurilor 
sanitare. Astfel, toaletele, atât din 
clădirea ciclului gimnazial de pa strada 

Piața 1 Mai, cât și din clădirea ciclului 
primar de pe strada Victor Babeș, au 
fost complet renovate. Au fost înclocuite 
faianța și gresia, s-au montat uși și 
geamuri din termopan cu tâmplărie PVC 
și, bineînțeles, toate obiectele sanitare 
au fost înlocuite. Odată cu începerea 
școlii, elevii și cadrele didactice vor 
beneficia de grupuri sanitare moderne, 
funcționale și cu un aspect deosebit de 
plăcut. 

În curtea clădirii din strada Piața 1 
Mai, a fost decopertată o zonă largă, 
acoperită inițial cu un strat de beton 
deteriorat. În acest spațiu va fi plantat 

gazon. Au fost, de asemenea, efectuate 
lucrări de zugrăvire și vopsire în sălile 
de clase, așa cum se obișnuiește în 
fiecare an. 

La intrarea în clădire au fost înlocuite 
unele uși vechi din lemn cu altele din 
tâmplărie PVC. De asemenea s-a 
lucrat la amenajarea holului de intrare, 
remarcându-se sticla pictată manual, cu 
mare măiestrie, în stil vitraliu, de către 
doamna profesoară Lihat Cristina . 

La clădirea ciclului primar, a fost 
schimbat în totalitate acoperișul, cel 
vechi fiind deteriorat, nemaiputând face 
față precipitațiilor. Toate aceste lucrări 
au fost finanțate din bugetul orașului 
Sânnicolau Mare.

Elevii Școlii gimnaziale nr.1 vor găsi, 
cu siguranță, în prima zi de școală clădiri 
curate și primitoare.  
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ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 SÂNNICOLAU MARE 
PREGĂTIRI PENTRU NOUL AN ȘCOLAR - LUCRĂRI DE RENOVARE

În perioada 3-6 august 2018, 
ansamblurile folclorice “Doina” și “Sveti 
Sava” din orașul nostru au participat 
la Festivalul Internațional de folclor 
“Summer Art Festival”, ediția a VI-a, care 
s-a desfășurat în Cracovia, legendarul 
oraș polonez, al cărui întreg centru 
istoric se află în patrimoniu UNESCO. 
Prestația artistica a avut loc în serile 
de sâmbătă 4 august și duminică 5 
august în locații diferite, spre încântarea 
publicului polonez. În mod tradițional 
și obligatoriu, atunci când prestează 
pe scene internaționale, ansamblurile 
noastre dansează coregrafii din zona 
Banatului de Câmpie, mai precis din 
zona Sânnicolau Mare, din motive 
lesne de înțeles. În cadrul festivalului 
au participat și alte țări, precum: Serbia, 
Ungaria, Lituania, Polonia, Anglia si 
Turcia. 

Orchestra folclorică a ansamblurilor 
noastre a avut însă o prestație inedită, 
alături de solista vocală Alexandra 
Mândran, care, de altfel, trăiește de 
ani buni în Cracovia și care a și fost 
organizatorul acestui evenimet deosebit. 
În Enoteca Krakow Slow Wines, în 
seara zilei de 4 august, Balcanii “au 
fost la ei acasă”. Alexandra a interpretat 
melodii sârbești, bosniace, croate, 
macedoniene, românești din toate 
zonele folclorice, iar membrii orchestrei 
au “schimbat” instrumente specifice 
de-a lungul serii: tamburiță, cobză, caval, 
fluier, acordeon, chitară. Atmosfera 
creată a fost incendiară, la eveniment 
participând tineri din zonele mai sus 
menționate care locuiesc în Cracovia 
dar și polonezi, iubitori de asemenea 
gen muzical. Orchestra formată din 
Ghiță, Darko, Nenad, Slaven, Marko, 

Fabi au fost “jazzerii serii! 
Evident, în asemenea locuri se îmbină 

munca, dar și distracția si oportunitatea 
de a vizita. Atracțiile ieșirii au fost Palatul 
Wawel, centrul istoric al Cracoviei, 
Fabrica lui Schindler și, nu în ultimul 
rând, Muzeul Auschwitz-Birkenau, unde 
toată lumea a rămas marcată de ceea 
ce a vazut, vizita fiind o adevarată lecție 
de viață. Ansamblurile au fost însoțite 
de coorodonatorii artistci Natalia și 
Gheorghe Mândran, de Adriana Luchin, 

instructor artistic, de președintele 
Uniunii Sârbilor, filiala Sânnicolau 
Mare, Dușița Roșu și de Borko Bojin, 
directorul Centrului Regional Sârb din 
orașul nostru. Mulțumim pe această 
cale Primăriei Orașului Sânnicolau Mare 
și Uniunii Sârbilor din România pentru 
suținerea necondiționata acordată! 

Până la anul... cu gândul la o nouă 
destinație... tot așa de frumoasă! 

Coordonatori NATALIA ȘI
GHEORGHE MÂNDRAN

Ansamblurile folclorice “Doina” și “Sveti Sava”, 

din nou ambasadorii orașului nostru

În 25 august a avut loc cea de-a 
IV a ediție a Festivalului cocoșului, 
eveniment sponzorizat de către Primăria 
orașului Sânnicolau Mare. Organizat 
de Asociația Revai Miklos, Minoritatea 
maghiarilor și UDMR Sânnicolau 
Mare, festivalul a reunit într-un concurs 
gastronomic de succes 10 echipe, după 
cum urmează :

• Primăria Sânnicolau Mare
• Asociatia Revai Miklos – 

Sânnicolau Mare

• Kekibolya – Sânnicolau Mare
• Uniunea Bulgarilor din Banat 

– organizatia Sânnicolau Mare
• Serviciul de Ajutor Maltez din 

MAKO (HU)
• Spitalul Orasenesc 

Sânnicolau Mare
• Cenad
• Teremia Mare
• Cherestur
• Tormac
Competiția, destul de strânsă, a avut 

loc în curtea Serviciului de Ajutor Maltez, 
pe strada V. Babeș. Din cauza căldurii , 
dar și a faptului că era mult de muncă, 
s-a hotărât ca deschiderea să se facă 
dis de dimineață. Astfel, între orele 7 și 
13, echipele au gătit cu spor preparate 
delicioase, toate din carne de pasăre. 
Toate preparatele au fost realizate cu 
multă măiestrie, cu pricepere și răbdare 
și expuse spre a fi degustate în fața unui 
juriu pretențios care a decis, destul de 
greu că cei mai buni sunt :

• locul I   UBB Sânnicolau Mare
• locul II  Serviciul de Ajutor 

Maltez din MAKO (HU)
• locul III Cherestur
Atmosfera relaxantă a fost întreținută 

de formația de muzică populară maghiară 
DUO PARTY din Mako, Ungaria. 

Pe lângă acest concurs gastronomic 
cu tema “Preparate din carne de pasăre“ 
s-au sărbătorit și cei șase ani de la 
înființarea formației de dansuri populare 
maghiare KEKIBOLYA. Au fost invitați 
pentru acest eveniment copii, membrii ai 
formației de dansuri și părinții acestora. 

Petrecerea s-a încheiat în jurul orei 
16, iar cei 200 de participanți s-au arătat 
mulțumiți de organizarea impecabilă a  
competiției, de atmosfera relaxantă și 
mai ales de preparatele delicioase.  

MR

“FESTIVALUL COCOŞULUI”
EDIȚIA A IV-A



M nitorulSport4 M nitorul Cultură - Educație 5

În sezonul 1978/79 obiectivul era 
accederea în Divizia B, iar meciurile mai 
grele au fost cu Tomnatic, Lugoj, ICRAL 
Timișoara, Nădrag. În acel sezon un 
meci deosebit, cu o mare încărcătură, 
a fost cel de pe teren propriu, cu Unirea 
Alba Iulia, echipă de tradiție a fotbalului 
românesc. Unirea Sânnicolau Mare 
a învins cu 1-0, golul fiind marcat de 
Schmidt.  Alte dispute dificile au fost cu 
Moldova Nouă, Oțelul Roșu; echipele din 
Județul Hunedoara (Simeria, Ghelar), 
echipe care aveau în componență 
jucători valoroși, care veneau de la 
Corvinul, Mureșul.

Unirea Sânnicolau Mare 2 – 0 Unirea 
Tomnatic (au marcat: Șepețan, Volar)

(Lot: Disici, Gunie, Salcă, Schmidt,   
Birkenhauer, Sterbling, Breban, Volar,  
Șepețan, Iacob, Regep)

„În cel mai important meci Unirea 
Sânnicolau Mare a întîlnit pe Unirea 
Tomnatic. Cei peste 1.500 de spectatori 
prezenți la această partidă nu au 
fost mulțumiți de evoluția prestată de 
cele două formații, întrucît ele au fost 
preocupate mai mult de rezultat decît de 
practicarea unui fotbal de calitate. Dacă 
la început oaspeții au avut inițiativa, avînd 
două mari ocazii de-a înscrie, una dintre 
ele salvată de pe linia porții de către un 
apărător, spre finalul reprizei I jucătorul 
Dima s-a accidentat și randamentul 
celor din Tomnatic a scăzut vizibil. Primul 
gol al partidei a fost înscris în min. 48, în 
prelungiri, din ofsaid pe care la început 
tușierul Marin Sofronie l-a semnalizat, 
apoi nu a mai recunoscut poziția afară 
din joc al lui Șepețan, autorul golului.

În repriza secundă la cîrma jocului se 
instalează localnicii, care prestează un 
fotbal mai incisiv și reușesc un frumos 
gol în min. 68 prin Volar I (2-0). Astfel, 
partida ia sfîrșit cu o victorie meritată 
a gazdelor.” (Drapelul roșu, marți 5 
decembrie 1978)

Unirea Sânnicolau Mare 1 – 0 Unirea 
Alba Iulia (a marcat: Schmidt)

(Lot:  Disici, Gunie, Schmidt, Crăciun,  
Birkenhauer, Cirici, Breban, Volar,   
Șepețan (Maximovici), Cromnean,   
Regep(Salcă). Rezerve: Borciovici, 
Salcă, Maximovici, Comșa, Farago,  
Cărpinișan.)

„Derbiul etapei s-a disputat la 
Sânnicolau Mare unde echipa locală 

Unirea a întîlnit pe Unirea Alba Iulia. 
După un meci de factură bună, gazdele 
au învins datorită unicului gol marcat, 
în min. 89, de către Schmidt. De 
menționat că formația din Sânnicolau 
Mare se anunță un pretendent serios la 
promovare în divizia B.” (Drapelul roșu, 
marți 27 martie 1979)

La finalul turului Unirea se clasa pe 
locul 2 în clasament, cu 19 puncte și +4 
la adevăr, în urma echipei Vulturii Lugoj, 
care avea 20 de puncte.

Unirea Tomnatic 2 – 3 Unirea 
Sânnicolau Mare (au marcat: Regep, 

Schmidt, Breban)
(Lot: Disici, Gunie, Schmidt,  

Maximovici, Birkenhauer, Cirici, Breban,   
Volar, Șepețan(Crăciun), Iacob, Regep. 
Rezerve: Claici, Salcă, Cărpinișan, 
Crăciun, Cromnean, Sterbling, Farago, 
Comșa.)

După ultima etapă în care Unirea 
a învins la Tomnatic, iar Alba Iulia a 
câștigat cu Lugojul, doar diferența de 
golaveraj și „alte conjuncturi” a făcut ca 
echipa din Alba Iulia să promoveze în 
Divizia B.

„La meciul cu Alba Iulia când ne-
am bătut pentru promovare, spre finalul 
jocului, la care Maximovici era pe bancă 
și îl întreabă pe domnul profesor Biaș 
dacă e pe foaia de joc. Antrenorul îi 
răspunde: cum sa nu fii dacă ești echipat 
de joc? Și-l aruncă în teren, și a făcut 
un loc la un corner, din care Schmidt 
a marcat golul victoriei. A fost ceva de 
nedescris, lumea ne-a dus pe brațe.” 
(Mircea Oancia, maseur Unirea)

„Atmosfera era extraordinar de 
frumoasă, cu jucători buni cum ar fi 
Maximovici, Regep, care a fost cel mai 
bun produs al fotbalului din Sânnicolau 
Mare. Era nemaipomenit, eram prieteni 
între noi.” (Constantin Crăciun, 
Unirea)

„Cele mai frumoase meciuri 
au fost cele cu Tomnaticul, cu o 
ambiție extraordinară pornind de la 
antrenamente. Cu tribune arhipline. Se 
juca un fotbal frumos de tot, cu o ambiție 
mare. Indiferent cu cine pierd, numai cu 
Tomnaticul să nu pierd!” (Ioan Ionescu, 
antrenor Unirea)

FLAVIUS BUDA

Scurt istoric al fotbalului la Sânnicolau Mare
Partea a VII-a :  Sezonul competițional 

1978/79 (locul 2, DiviziaC)

În edițiile trecute ale ziarului 
„Monitorul” am adus în prim plan 
importanța regelui Ferdinand I în făurirea 
Marii Uniri,aportul său titanic și iubirea 
față de țara pe care a considerat-o sfântă 
au fost cele care au schimbat cursul unei 
țări medii, cu un vecin răuvoitor, înspre 
unitate și demnitate. Concomitent cu 
Ferdinand I se remarcă prin directitate, 
tact politic, inteligență, patriotism, putere 
de obiectivare, iar descrierile ar putea 
continua neîntrerupt, personalitătile 
care au văzut potențialul unui popor cu 
o istorie care ne obligă să fim bravi și 
luptători.

Aceste personaje nu trebuie uitate 
datorită faptului că au avut viziune 
limpede, determinând decizii cruciale, 
având un singur scop: UNIREA! Pentru 
toate acestea și pentru multe altele, ne 
simțim datori să le aducem un omagiu,iar 
avem obligația de a-i menține etern vii în 
conștiința noastră națională.

Pentru început l-aș alege pe ION 
I.C. BRĂTIANU (cunoscut drept 
IONEL BRĂTIANU). A fost un inginer, 
om politic, Președinte al Partidului 
Național Liberal, membru al Academiei 

Române. A condus Guvernul timp de 
12 ani,contribuind direct la înfăptuirea 
Marii Uniri, la legiferarea și realizarea 
reformei agrare și a celei electorale. 
Chiar și regele Ferdinand a fost 
puternic influențat de vocea autoritară 
a fruntașului liberal, pe care îl considera 
„zodia bună a României”, iar pentru 
acest lucru şi-a atras de la opozanți 
renumele de „rege neîncoronat”. Faptul 
că a fost unul dintre principalii ctitori ai 
României Mari, ideal secular al poporului 
român, i-a determinat pe istorici să-l 
numească cel mai mare om politic şi 
bărbat de stat al României din toate 
timpurile, „o adevărată şcoală politică”. 
În perioada neutralității, întreaga 
coordonare a politicii externe româneşti 
este preluată de Brătianu, care lucra 
cu mare precauție, orientându-se spre 
încheierea unor acorduri diplomatice 
care să constituie garanții pentru 
statul român,iar aici amintesc „Acordul 
Sazonov-Diamandi”.

Intrarea în război de partea Antantei 
i se atribuie indirect tot lui, iar la finalul 
acestuia Brătianu nu s-a arătat dispus 
să încheie o pace ruşinoasă, astfel că 
depune mandatul guvernului pe 26 
ianuarie 1918.

ALEXANDRU VAIDA VOIEVOD 
a fost un om politic, medic, publicist şi 

unul dintre liderii marcanți ai Partidului 
Național Român din Transilvania. El a 
avut o contribuție deosebit de importantă 
la înfăptuirea Unirii Transilvaniei cu 
România. În cadrul Comitetului Executiv 
al Partidului Național Român s-a hotărât 
ca națiunea română din Austro-Ungaria, 
“liberă de orice înrâurire străină”, să-
şi aleagă “aşezarea ei printre națiunile 
libere”. Rezoluția Comitetului Executiv 
a fost citită de către Alexandru Vaida-
Voevod în Parlamentul din Budapesta.

VASILE GOLDIȘ a fost un 
academician român, om politic, membru 
de onoare al Academiei Române. A 
condus ziarul “Românul” fondat la 
Arad de la 1 ianuarie 1911, care,după 
încetarea apariției în martie 1912 a 
ziarului “Tribuna”, a devenit cartierul 
general al luptei politice româneşti, 
pregătind Unirea cea mare, anunțând 
pe orice cale prăbuşirea iminentă a 
Imperiului Austro-Ungar.În calitate de 
director al ziarului, Vasile Goldiş refuză 
semnarea declarației de fidelitate 
față de guvernul maghiar în condițiile 
intrării României în război împotriva 
Austro-Ungariei. De asemnea,s-a făcut 
remarcat și prin celebrul discurs din 1 
decembrie 1918 de la Alba Iulia.

ALEXANDRU MARGHILOMAN 
a fost Președinte al Partidului 
Conservator, jurist cu studii la Paris. 
Germanofil în preajma Primului Război 
Mondial, Marghiloman a acceptat să 
devină prim-ministru într-un moment 
foarte dificil, în primăvara lui 1918, când 
sosirea bolşevicilor la putere în Rusia a 
determinat ieşirea acesteia din război, 
iar acest fapt a izolat România pe front.
Alexandru Marghiloman şi-a asumat 
responsabilitatea încheierii unei păci 
separate ruşinoase pentru România, 
dar totuși mai blânde datorită poziției 
lui germanofile. Pe 27 martie 1918, 
la Chişinău, Sfatul Ţării a hotărât cu 
majoritate de voturi Unirea Basarabiei 
cu România. În mijlocul aclamațiilor sălii, 
decizia a fost adusă la cunoştința lui 
Marghiloman care, în numele poporului 
român, a Guvernului României şi al 
regelui, a luat act de Declarație şi a primit 
Unirea. A rămas până astăzi un personaj 
controversat.

Fără doar și poate că trebuie amintiți 
și patrioți, precum ŞTEFAN CICIO 
POP-membru în Consiliul Dirigent 
(și-a supus averea în slujba cauzei 
naționale); EPISCOPUL IULIU HOSSU; 
SAMOILĂ MÂRZA; AUREL VLAD; 
ION INCULEȚ; IANCU FLONDOR; 
IULIU MANIU-simbolul luptei si 
al jertfei; NICOLAE TITULESCU; 
ALEXANDRU AVERESCU (rezistența 
de la 1917 ne e vie în memorie); EREMIA 
GRIGORESCU (“Pe aici nu se trece”), 
dar și mulți alții.

Visul s-a contopit cu realitatea 
datorită lor,iar cinstirea amintirii trebuie 
imperios să devină un nou trend național!

       
 elev clasa a XI-a A Liceul Teoretic 

Ioan Jebelean
 ADRIAN COȘA

CENTENARUL MARII UNIRI
Partea a V-a

Artizanii Marii Uniri

Unirea 1979-1980

Sunt cinci ani de când la Clubul 
Sportiv Unirea Sânnicolau Mare se  
desfășoară o activitate sportivă de 
performanță și întreținere, împreună cu 
secția de karate tradițional JKA.

Antrenamentele sunt găzduite de 
sala de sport a Liceului Tehnologic 
Cristofor Nako. Aici se antrenează peste 
60 de copii, cu vârste cuprinse între 5 și 
17 ani. În toți acești 5 ani de activitate 
am reușit să obținem numeroase 
medalii la Competițiile Naționale, atât 
la copii, cât și la juniori. Începând cu 
acest an, am avut primii sportivi la 
Echipa Națională a României, care a 

participat la Campionatul European 
JKA în luna mai.

Antrenamentele se desfășoară 
de două ori pe saptămână, în doua 
grupe, MARŢI și VINERI. Cu grupa 
de începatori ne întâlnim la ora 13.30 
iar cu grupa de avansați la ora 14.30. 
Încercati SĂNĂTATE ȘI EDUCAŢIE 
PRIN SPORT! Vă asteptăm cu drag! 

Pentru înscrieri puteți suna la 
următorul număr de telefon:

0755320698

Sensei ZOLTAN NAGY 5 dan

SECȚIA DE KARATE A 
CLUBULUI UNIREA

“Sănătate și educație prin sport!”

În perioada 31 iulie - 03 august 2018  
a avut loc ediția a doua a Campionatului 
Național de Beach Handball (handbal 
pe plajă) pentru Juniori organizat 
de Federația Română de Handbal, 
campionat la care au participat 
junioarele Clubului sportiv Sânnicolau 
Mare născute în 2002 și mai mici. 
Fiecare zi a avut un program intens de 
meciuri, care s-au disputat pe cele două 
terenuri amenajate direct pe plajă. Acest 
eveniment sportiv a adus pe frumoasa 
plajă Banana Beach (situată între 
stațiunile Saturn şi Venus) un număr 
impresionant de 29 de echipe de juniori 
si junioare de la cluburi sportive din toată 
țara.

Handbalistele antrenate de doamna 
Ilieş Florentina au obținut locul V din VII 
echipe calificate la categoria junioare 2 : 

• Locul I – CSS VIITORUL CLUJ A
• Locul II – CSM PLOIEŞTI A

• Locul III – CSS SF.GHEORGHE 
• Locul IV – CSM PLOIEŞTI  B
• Locul V – CS UNIREA SÂNNICOLAU 

MARE
• Locul VI – CSS TULCEA 
• Locul VII -  CSS VIITORUL CLUJ B

În ciuda căldurii şi a nisipului fierbinte, 
handbalistele au prestat jocuri bune, 
drept dovadă,  jucătoarea Roosz-Suba 
Karina a fost golghetera competiției. 
Placheta i-a fost înmânată de secretarul 
general adjunct al Federației Române 
de Handbal, Cristina Vărzaru.

Mulțumim Consiliului local şi 
sponzorilor, care au sprijinit această 
participare la Campionatul Național de 
Handbal pe plajă. 

Coordonator secție handbal
ROOSZ-SUBA RALPH

Junioarele Unirii la campionatul 
național de handbal pe plajă

FOTBAL 

Pentru echipa de seniori ale CS Unirea 
a început un nou sezon competițional în 
liga a IV-a. Antrenorul CĂPRĂRESCU 
NICOLAE are la dispoziție următorul lot 
de jucători:

SITARU MARIUS, TIMIȘ 
ALEXANDRU, COROBAN DRAGOȘ, 
CRIȘAN CĂTĂLIN, BLAGA DORIN, 
UZUN CĂLIN, SIMON TIBERIU, 
DIMA RĂZVAN, GALEA DANIEL, 
CARPINIȘAN ANDREI, FLORESCU 
VALENTIN, COSTEA BOGDAN, BIZĂU 
VASILICĂ, OPRIȘ VICTOR, OANCIA 
OVIDIU, PÂNZARU BOGDAN, 
WILHELM BOGDAN, JIVICI DENIS, 
TUCĂ RAFAEL, MOLDOVAN ROBERT, 
COZMA TOMAȘ, GRIGORAȘ 
CLAUDIU, BATANIAT DRAGAN, 
MANOLIU ANDREI. Delegat BALOG 
ȘTEFAN, maseur LASCU FLORIAN.

Primele jocuri au arătat o echipă 
tânără și care are poate nevoie de mai 
mult curaj. Există în mod cert foarte 
mult potențial și ,cu siguranță, echipa 
va presta jocuri din ce în ce mai bune. 
Rezulatele primelor etape sunt:

• CS UNIREA - AS SECEANI 0 - 0
• UNIREA TOMNATIC  - CS UNIREA 

2-1
• CS UNIREA - AVANTUL PERIAM 1-1

Echipa a doua a Unirii, ce joacă în 
liga a V-a , a pornit cu dreptul câștigând 
primele două etape:

• CS UNIREA2 - AS BENCECU DE 
SUS 4 - 0

• UNIREA JIMBOLIA  - CS UNIREA2 
3 - 4

Roosz-Suba Karina(stânga)
golghetera competiției


