
Sfârșitul primăverii și începutul verii 
reprezintă pentru membrii asociației 
pensionarilor din Sânnicolau Mare un 
prilej de mare bucurie. După balul din 
luna mai, a urmat lungul șir de excursii 
la care au participat toți cei cu cotizația 
plătită la zi. Propunerea venită din 
partea domnului primar de a se vizita 
din nou Alba Iulia a fost foarte bine 
primită de către seniorii sânmiclăușeni. 

Trebuie precizat faptul că, s-a ales 
această locație datorită faptului că ne 
aflăm în Anul centenar. S-a considerat 
oportună și binevenită excursia în orașul 
Marii Uniri și anul acesta, pentru ca 
pensionarii să parcugă drumul istoriei 
neamului nostru. 

continuare în pagina 2
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L Fiecare locuinţă din Sânnicolau-Mare 
trebuie sa primească “Monitorul Consiliului 

Local Sânnicolau-Mare“. 
În cazul în care ziarul nu ajunge la 

dumneavoastră vă rugăm să ne contactaţi.

Tipar executat de tipografia 

Verossim 
Sânnicolau-Mare, str. 13 Decembrie nr. 29  

 Tel. 0744642463
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Toți cetățenii care împlinesc anul 
acesta 50 de ani de căsătorie sau 
mai mult (cu excepția celor care 
au fost premiați în anii trecuți) 
sunt așteptați să se înscrie la 
secretariatul domnului primar 
pentru a fi premiați pe scena 
teatrului de vară cu ocazia zilelor 
orașului în luna septembrie.

PARTCIPARE LA TURNEUL FINAL NAȚIONAL
PENTRU BĂIEȚII DIN ECHIPA DE HANDBAL - JUNIORI IV

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 NACELĂ
pentru orice lucru la înălțime 
ce se poate executa cu aceasta: 

curățat jghiaburi, toaletat 
pomi, doborât țurțuri de 

gheață, etc.

TEL. 0729593411

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

DUMINICĂ 15 IULIE - MUZICĂ POPULARĂ ROMÂNEASCĂ 
De la ora 1930  la TEATRUL DE VARĂ începe a doua zi de sărbătoare cu 
îndrăgiții interpreți NICOLETA VOICA, LUCIAN ȘI ALEXANDRA DRĂGAN

SÂMBĂTĂ 14 IULIE - SUPER CONCERT 
Începând cu ora 2000 pe scena TEATRULUI DE VARĂ vor urca PROCONSUL, 

ALEXANDRA UNGUREANU, AMY, MAXIMILIAN ȘI CONNECT-R. Toți 
sânmiclăușenii sunt așteptați la muzică de calitate și multă voie bună! 

LUCIAN DRĂGAN NICOLETA VOICA

F E S T I VA L U L  V E R I I
 14-15 IULIE 2018

PROCONSUL
ALEXANDRA 
UNGUREANU CONNECT-R

CABINET  PARLAMENTAR
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

DEPOZIT MATERIALE CONSTRUCȚII 
RECTRUTEAZĂ ÎN VEDEREA ANGAJĂRII

• CASIER (CUNOȘTINȚE OPERARE PC)
• CONTABIL (CUNOȘTINȚE CONTABILITATE PRIMARĂ , EXCEL, )
• LUCRĂTOR COMERCIAL (VÂNZĂTOARE MATERIALE CONSTRUCȚII) 
• STIVUITORIST 
• MANIPULANT MARFĂ 

ÎȚI OFERIM:
Pachet salarial atractiv

Posibilitatea de dezvoltare profesioală
Loc de muncă stabil

Sună acum sau trimite-ne un email  și aplică: 
0787526481 sau baicu@rodspectra.ro

ALEXANDRA 
DRĂGAN

Pe drumurile bătătorite ale istoriei patriei...
Membrii asociației Seniorii Sânmiclăușeni din nou în excursie

CS UNIREA 
VICECAMPIOANĂ 

NAȚIONALĂ
JUNIORII U17 LA A TREIA 

FINALĂ ÎN PATRU ANI

CS Unirea Sânnicolau Mare prin 
echipa de juniori născuți 2001-2002, 
reușește o performanță incredibilă. 
Echipa devine vicecampionă națională 
după un sezon extraordinar și continuă 
tradiția rezultatelor deosebite la această 
categorie de vârstă. Este a treia finală 
în patru sezoane, după cea din 2015 
și titlul de campioni obținut în 2016. Cu 
atât mai de apreciat este rezultatul de 
anul acesta considerând că CS Unirea a 
fost singurul club din județul Timiș care a 
avut o echipă într-o finală națională.

Parcursul juniorilor noștri a început 
cu sezonul regulat pe care l-au terminat 
pe primul loc.În faza interjudețeană au 
disputat un meci tur-retur cu echipa 
din Modova Nouă de care au reușit să 
treacă. Astfel, s-a obținut calificarea la 
turneul semifinal. Aici trebuie remarcată 
implicarea energică a conducerii clubului 
și a domnului președinte Sitaru Flavius, 
care cu susținerea primăriei a reușit să 
adune reursele necesare organizării 
turneului semifinal la Sânnicolau 
Mare. Astfel, cu moralul la cote înalte, 
asigurat de jocul pe teren propriu, băieții 
antrenorului Balog Ștefan au dat piept 
în perioada 15-19 iunie cu echipe foarte 
puternice: CSS BLAJ, CS SPORTING 
PITEȘTI, LPS TÂRGU MUREȘ, CS 
HUNEDOARA.

 continuare în pagina 3
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LUCRĂRI DE REABILITARE 

continuare din pagina 1

Din cauza pregătirilor însă pentru 
evenimentele din perioada Zilei 
Naționale de anul acesta , majoritatea 
muzeelor ce se doreau a fi vizitate au 
fost închise pentru renovare. Doar o tură 
din cele zece a reușit să intre în sala 
Marii Uniri și să viziteze această locație 
încărcată de istorie. 

În câteva săptămâni din mai și 
iunie, chiar și două sau trei ture într-o 
săptămână, sute de pensionari, 
toți membrii ai asociației Seniorii 
sânmiclăușeni s-au trezit de dimineață 
pentru ca, la ora 5 să plece într-o 

frumoasă călătorie. Însoțiți de angajați ai 
Primăriei ce le-au fost și ghizi, sau chiar 
de domnul primar Dănuț Groza, atunci 
când i-a permis timpul, seniorii noștri, 
foarte disciplinați ca de fiecare dată, 
au așteptat emoționați să călătorească 
înspre Alba Iulia. Pe drum, s-au făcut 
câteva opriri, fie în benzinării, fie în 
parcări pe autostradă. Fiecare a servit 
de acasă pachețelul cu sandwich sau 
cafeluța. 

Odată ajunși în centrul istoric al 
orașului, s-a parcat autocarul și s-a 
trecut la vizitarea punctelor istorice, mai 
mult din exterior din cauza renovărilor 
care, din păcate nu s-au finalizat încă. 

S-au făcut popasuri în fața sălii Marii 
Uniri, unde s-a vizitat grupul statuar cu 
personalități de seamă ce și-au pus 
amprenta în înfăptuirea Marii Uniri. Tot 
aici, domină monumentul “Lupoaica” 
ce reprezintă  întemeierea Romei. Cu 
timp, încet și foarte curioși, pensionarii 
au observat de asemenea și celelalte 
monumente istorice din centrul orașului. 
Este vorba despre Castrul Legiunii XIII 
Gemina, Obeliscul lui Horea, Cloșca și 
Crișan, dar și monumentele dedicate 
domnitorului Mihai Viteazul și răscoalei 
de la 1784.

După o plimbare lungă, excursioniștii 
noștri au beneficiat de puțin timp liber 
pentru a putea achiziționa suveniruri. 

După prânz, a continuat călătoria cu 
autocarul care s-a oprit înspre ora 15 la 
un restaurant unde s-a servit masa de 
prânz. Pentru că drumul a fost unul lung 
și aglomerat, după servirea mesei, s-a 
plecat acasă. 

Astfel, după o zi încărcată, dar plină 
de locuri vizitate minunate, seniorii 
sânmiclăușeni s-au întors în fața 
Primăriei, cu multe amintiri și fotografii. 

Excursiile au fost organizate de 
către Asociația Seniorii Sânmiclăușeni, 
printr-un proiect finanțat de Primăria 
Sânnicolau Mare.

MR

Pe drumurile bătătorite ale istoriei patriei...
Membrii asociației Seniorii Sânmiclăușeni din nou în excursie

• Vând casă cu spațiu comercial, 
str. Decebal nr.10, 5 camere, baie, 
bucătărie, hol, garaj, anexe, 680mp, 
52500 Euro.
Tel. 0765800157

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

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

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

•  Vând casă mobilată cu loc de 
casă și 3 grădini cu pomi fructiferi pe 
acelașin loc în Saravale, preț ușor 
negociabil 28000 Euro. 
Tel.  07494390 sau 0769379371 

• Vând set piscină Korzika cu sistem 
de filtrare și scară, dimensiuni 3,6 x 
0,9 m, preț 500 lei.
Tel.  0723674185 

•  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 casă pe strada Cosânzeana 
nr. 2A. Preț 105.000 de euro.
Tel. 0724530097

•  Vând casă nouă cu mansardă pe 
str. Oituz nr. 7A. Parter amenajat. Preț 
negociabil. 
Tel. 0785490492 

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

• Vând urgent casă în Sânnicolau 
Mare pe str. Eminescu complet 
renovată, mobilată, cu instalație de 
gaz, grădină mare, cu pomi. Prețul 
este negociabil.  
Tel. 0034645582809  

• Casă de vânzare pe str. Popa Șapcă 
nr.5, preț negociabil.
Tel.  0736159491

•  Vând apartament cu 2 camere 
pe strada Panselelor, nr.1, bl.P7, 
ap 14, etj.IV, 64mp, bloc acoperit, 
2 balcoane, încălzire centrală, 
termopane, preț negociabil.
Tel.  0740090868 sau 0763353818  

• 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 casă sau schimb cu 
apartament cu 3 camere, Popa Șapcă 
nr.59, 4 camere, 2 bucătării, coridor, 
anexe, teren 1186.
Tel. 0722547863   

• Vând 2500 mp teren în zonă fostelor 
sere din Sânnicolau Mare, Drumul 
Timișorii cu 4 Euro mp.
Tel. 0745363700  

• De vânzare apartament cu 2 
camere, str. Gheorghe Lazăr, nr.7-9, 
bl. B, ap.9, Ciortea Marta.
Tel. 0770512547

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

• Subscrisa SC Profi Rom. Food SRL 
cu sediul la Timișoara, Calea Sever 
Bocu, nr.31, jud. Timiș, cod fiscal 
Ro11607939 cu nr.J35/239/1999, 
prin administrator Daniel Cârstea, 
declar că la punctul de lucru oraș 
Sânnicolau Mare, strada Republicii 
nr.2, jud. Timiș, s-au pierdut cărțile 
de intervenție și registrele speciale 
aferente caselor de marcat cu 
seriile 6ETHF14149, 6ETHF14147, 
6ETHF14145, corespunzătoare 
imprimantelor.

•  De VANZARE teren industrial cu 
constructii de birouri si hala in Mako 
- Ungaria, Str. Ardics,  54/A. Terenul 
situat chiar langa soseaua principala 
catre Maroslele, are suprafata 
de 3.000 m2 cu toate utilitatile si 
aprobarile de functionare. Suprafata 
spatiului de birouri are cca 110m2, 
spatiul fiind transformat dintr-o cladire 
veche din vaiuga. Suprafata halei 
este de cca 100m2 cu acces usor 
avand usi culisante. Aceasta cladire 
are si o anexa care poate fi utilizata 
ca si depozit. Terenul este acoperit 
cu criblura si inconjurat cu gard de 
sarma. Terenul si cladirile au fost 
folosite de prorpietar mai bine de 25 
de ani ca si sediu pentru o companie 
de transport, dar odata cu inchiderea 
acesteia au fost scoase la vanzare la 
pretul de 25 mil HUF. 
Tel.  +36 20 346-9761  

Bănci în fața scărilor de bloc

În urma numeroselor solicitări venite 
din partea cetățenilor, am luat decizia 
de a monta bănci în fața scărilor de 
bloc. Pentru aceasta, au fost amenajate 
platforme din pavaj pe care au fost 
montate băncile. Acestea sunt de 
același tip cu cele montate în centrul 
orașului. Sunt rezistente și au un aspect 
deosebit de plăcut. Doresc să menționez 
că aceste bănci au fost montate doar 
la acele scări de bloc unde cetățenii 
au solicitat acest lucru. Sper că acum 
pe perioada verii, locuitorii din zona de 
blocuri să poată găsi câteva clipe de 
relaxare pe aceste bănci.

Reabilitare termică la Liceul 
Tehnologic Cristofor Nako   

 
Una din clădirile unde își desfășoară 

activitatea elevii și dascălii Liceului 
Teoretic Cristofor Nako se află pe strada 
Andrei Șaguna, în spatele bisericii 
ortodoxe române. Reabilitarea acestei 
clădiri reprezintă un obiectiv mai vechi 
al primăriei și mă bucur că acum este 
aproape realizat. Astfel, se reface întreg 
acoperișul clădirii, se izolează termic 
zidurile și se montează uși și geamuri 
termopan cu tâmplărie pvc. În urma 
renovărilor mai sus menționate,clădirea 
va oferi pe perioada sezonului rece 
condiții mult mai bune pentru elevii de 
liceu care își desfășoară aici activitatea.

Continuă lucrările la trotuare și 
accese pe strada Victor Babeș

 Așa cum am mai scris și în numărul 
trecut, pe strada Victor Babeș se 
lucrează la amenajarea trotuarelor și 
acceselor. Deși cu mare întârziere, din 

motive pe care le-am expus și care nu 
au depins de Primăria Sânnicolau Mare, 
aceste lucrări se desfășoară acum într-
un ritm normal și într-o perioadă relativ 
scurtă locuitorii din zonă se vor bucura de 

toate facilitățile unei străzi modernizate. 
Vă mulțumesc tuturor pentru înțelegere 
și răbdare!

primar, Dănuț Groza

CONCURSURI ȘI FESTIVALURI ORGANIZATE LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 TEODOR BUCURESCU
CU SPRIJINUL PRIMĂRIEI SÂNNICOLAU MARE, ASOCIAȚIEI SAN DIDACTICA ȘI SC ZOPPAS INDUSTRIES 

Într-o lume cu o percepție 
antagonistă despre ceea ce presupune 
a fi învățarea, care pe de o parte 
condamnă memorarea, iar pe de alta 
încurajează dezvoltarea abilităților de 
orice fel, la Școala gimnazială „Theodor 
Bucurescu” s-au organizat și desfășurat 
trei concursuri școlare județene. Toate 
cele trei concursuri s-au bucurat 
de participarea elevilor din 16 școli 
partenere din județul Timiș. 

Concursul de limba și literatura 
română –„Vorbim , scriem românește” 
aflat la cea de-a treia ediție, s-a adresat 
elevilor din clasele a IV-a. A patra ediție a 
concursului  de matematică – „În lumea 
lui Mate” s-a bucurat de participarea  
elevilor din clasele a III- a și a V-a iar 
„Festivalul prieteniei”, ediția a III-a a 
reunit, pe scena sălii festive a școlii 
organizatoare, elevi din ciclul primar și 
gimnazial cu talent interpretativ, buni 
dansatori, sau recitatori. 

Școala noastră dorește să încurajeze 
copiii pasionați de matematică sau de 
limba română. Credem că organizarea 
unor conursuri școlare este binevenită 
în condițiile în care elevii din ziua de 
astăzi sunt interesați mai degrabă 
de tehnologia de ultimă oră decât de 
provocarea de a rezolva o problemă ce 
dezvoltă capacitatea intelectuală sau 
decât să citească o carte. De asemenea 
,copiii talentați, care dansează, care 
cântă, care recită în grai dramatizând 
versurile ca niște mici artiști și care 
își perfecționează acest talent sub 
îndrumarea cadrelor didactice merită a fi 
văzuți de public, merită a le fi recunoscut 

talentul , merită a fi premiați pentru asta.
Școala trebuie să educe. Educația 

școlară începe în sala de clasă cu 
educatorul alături. Activitățile sunt 
diverse la clasă. Unii elevi care se 
regăsesc în aceste săli de clasă merită 
a fi îndrumați si încurajați să participe 
la concursuri școlare. Își doresc acest 
lucru de mai mult timp. Ne-am gândit să 
le venim în întâmpinare și să organizăm 
aceste concursuri dedicate copiilor care 
doresc cu adevărat să învețe. Elevii 
participă cu încântare de trei sau patru 
ani consecutivi la aceste trei concursuri.

În spatele organizării acestor 
activități, se află o echipă de cadre 
didactice entuziaste care lucrează cu 
dăruire ducând la bun sfârșit sarcina pe 
care o au pentru ca totul să fie gata în 
ziua concursului. Munca este de echipă, 
cu sarcini diverse, solicitante, dar totul 
se face cu drag, atunci când ținta este 
copilul.

La concursul de limba română în 
această ediție au participat un număr de 
60 de elevi din clasa a IV-a. Elevii Școlii 
noastre au obținut 1 loc I, 2 locuri II și 3 
mențiuni. La Concursul de matematică 
au participat 92 de elevi din clasele a 
III-a și a V-a. Reprezentanții școlii gazdă 
au obținut 1 loc I, 1 loc III și 2 mențiuni. 
Festivalul prieteniei s-a bucurat de 
prezența unor grupuri vocale, echipe de 
dansuri, soliști vocali și recitatori în grai 
bănățean, însumând 212 participanți. 
Echipa de dansuri populare românești 
„Hora” a școlii noastre a obținut locul II. 
De asemenea, la secțiunea „Recitări în 
grai bănățean” reprezentantele noastre 

au obținut 2 premii III.  Concursurile 
organizate la Școala gimnazială nr.1 
Theodor Bucurescu s-au bucurat de 
succes elevii obținând rezultate bune și 
foarte bune.

Nimic din toate acestea nu ar fi 
fost posibile fără sprijinul SC ZOPPAS 
INDUSTRIES, care sunt alături de noi 
încă de la prima ediție și al ASOCIAȚIEI 

SAN DIDACTICA, care ne-a susținut 
printr-un proiect finațat de Primăria 
Sânnicolau Mare. Le mulțumim pe 
această cale. Sperăm să putem organiza 
și edițiile din anul școlar următor, iar 
elevii participanți să obtină rezultate din 
ce în ce mai bune.

director adjunct
prof. ELENA ZĂVOIANU
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O jumătate de an  bogat în concursuri 
și în multe  premii. Am participat la 
13  concursuri, județene, regionale, 
naționale și internaționale. Au  participat 
elevi de la toate  nivelele, de la începători 
la  avansați , de la  grupa pregătitoare  
la  liceu.  Cei mai buni dintre cei  buni  
au  fost răsplătiți cu  premii în  diplome.  
Mai  așteptăm rezultatele  la   încă  4  
concursuri județene  și regionale. O  să-i 
amintesc  pe cei  mai  buni  elevi  cu cele 
mai multe  premii. Clasa pregatitoare 
Foale  Ana  și Foale Ema, Doandeș 
Daria, Clasa I-a Ciocani Karina și 
Dumitrache Darius, clasa a IV-a Sburlea 
Ana  Maria, Clasa a V-a Baroană Olivia, 
Clasa a VI-a Ciocov Milița, Clasa a VIII-a 
Oproi Iulia și Ștefănuț Maria, clasa a IX-a 
Dinu Anca, Ioana Miron, Demeter Elisa, 

Călean Mădălina, clasa a X-a Telbis 
Ninet Giorgiana, cls. a XII-a Trankulov 
Elizabeta. 

Concursurile  la care  am 
participat  sunt: 
• “Imagini urbane și rurale în contextual 

actual” – concurs  interjudețean   de 
creație desfășurat la Lugoj, 

• Concurs județean de iconografie – 
pictura pe  sticlă (icoane) “ Icoana 
poartă  spre rai” – organizat de 
Școala Ortodoxă “Sf. Antim Ivireanu”  
Timișoara,

• Concursul județean  de creație 
plastică organizat de  Școala 
Gimnazială Nr.1 “Theodor 
Bucurescu“ Sânnicolau Mare, având 
coordonatori de proiect pe directorul 

școlii, prof  Sitaru Flavius și pe prof. 
Lihăt Cristina Claudia – “Nonviolența 
Școlară”, 

• Concursul național de creație 
plastică: “Copiii iși picteaza țara”- 
organizat de Școala Gimnazială “Sf. 
Antim Ivireanul” Timișoara,

• Concursul Județean de creație 
plastică “Sunetele și nuanțele 
Primăverii” – organizat de  Școala 
Gimnazială Nr. 19 Timișoara,

• Concursul interregional – 
internațional de creație plastică 
“Culori pentru mama” – organizat de 
Școala  Gimnazială Liebling,

• Concursul Internațional 
interdisciplinar – “Cupa Crisius- 
Sportul în imaginația copiilor” – 
organizat de Palatul copiilor Chișinau 
Criș,

• Concursul  național de creație 
“Povești călătoare- Mama” – 
organizat de Palatul Copiilor Târgu 
Neamț,

• Concursul național  de creație 
“Frumusețea operei eminesciene” 
– organizat de Școala Gimnazială             
“Prof. Gheorghe Dumitreasa” Girov- 
Jud. Neamț,

• Concursul National de creație plastic 
- “ Planeta Pământ” – organizat 
de Colegiul Național Bănățean 
Timișoara,

• Concursul național de creație 
plastică “Arlechinul” cu tema 
“Dansatorii”- organizat de Palatul 
Copiilor Timișoara,

• Simpozionul Național “ Sfântul Ierarh 
Iosif cel Nou de la Partoș – Ocrotitorul 
Țării Banatului – ”Banatul și Marea 
Unire din 1 decembrie 1918” .

Am reușit  să mai facem un pas  
importat în dezvoltarea noastră 
ca viitoare, “Școală de artă de la 
Sânnicolau Mare”. Avem grupe de elevi 
avansați, medii și  începători. Trecerea  
de  la  un  nivel  la  altul  depinde  doar  
de  elevi. Dorința de a cunoaște și de a 
experimenta mai mult îi ajută pe elevi în 
trecerea lor la un nivel superior. 

Unele  proiecte  ale  atelierului se  
vor  desfășura  și pe  perioada  vacanței, 
când activitățile se vor desfășura de luni 
până joi, între orele 14 și 18. Îi așteptăm 
pe tinerii sânmicăușeni (și nu numai 
pe ei) în număr cât mai mare și îi vom 
sprijini în căutarea lor prin lumea formei 
și a culorilor. 

 
CRISTINA – CLAUDIA LIHĂT

Despre Atelierul “Culoare din Culoare”
Numeroase premii la mai multe concursuri naționale

O carte pentru fiecare
Elevi de liceu premiați de Asociația San Didactica și Primăria Sânnicolau Mare
Asociația San Didactica a fost 

înființată în urmă cu câțiva ani, la 
inițiativa domnului primar Dănuț Groza, 
înscriindu-se în lista lungă a asociațiilor 
din Sânnicolau Mare. Cadre didactice și 
personal auxiliar s-au înscris în această 
asociație care funcționează, la fel ca 
celelalte, după un statut ce se respectă  
anual, cu ocazia evenimentelor ce se 
desfășoară pe parcursul unui an școlar.

Lunile mai și iunie pentru elevi 
au reprezentat momentele cele mai 
așteptate. Absolvenții liceului și-au 
încheiat activitatea la sfârșitul lunii 
mai, iar cei din clasele a IX a, a X a și 
a XI a, la jumătatea lunii iunie. Pentru 
a încuraja cititul, pe de o parte, dar și 
pentru a stimula elevii să învețe pentru 
a urca pe podium, asociația cadrelor 
didactice a inițiat o activitate venită să 
sprijine cele două obiective mai sus 
numite. Astfel, anul acesta, toți elevii 
Liceului Teoretic Ioan Jebelean care 
au obținut premiul I s-au bucurat, pe 
lângă pachetul de cărți primit din partea 
școlii în care au învățat, de o surpriză. 
Pentru rezultatele deosebite la purtare 

și învățătură în anul școlar 2017-2018, 
cei cu premiul I au primit cărți din partea 
asociației San Didactica. Toate cărțile 
au fost selectate din literatura clasică, 
lecturi utile pentru orele de literatură, dar 
și lecturi folositoare sufletului. S-au oferit 
elevilor de pe locul I romane celebre, 
scrise de Dostoievski, Tolsoi, J.Austin 
sau Rebreanu și Mircea  Eliade. 

Cărțile premiu au fost acordate 
elevilor în cadrul  festivităților de premiere 
ale liceului, atât cea pentru clasa  a XII-a 
cât și cea pentru clasele IX-XI.

Felicităm toți elevii și le dorim, atât 
lor, cât și cadrelor didactice care i-au 
îndrumat o vacanță frumoasă, cu bucurii 
și liniște!

Această acțiune se încadrează într-
un proiect finanțat de către Primăria 
Orașului Sânnicolau Mare și se 
adresează și elevilor Liceului Tehnologic 
Cristofor Nako, care însă încheie anul 
școlar abia în luna iulie.

MR

Pentru cei interesați de cursurile 
Atelierului “Culoare din Culoare“ 

vă informăm că:

• Programul  de vacanță este de luni 
până  joi  de la ora 14 la 18.

• Se pot inscrie copii de la 4 ani la 18 
ani.

• Locația este Școala  Gimnazială Nr. 
1 Th. Bucurescu (Școala Mare)

• Cursurile sunt de pictură, desen și 
grafică momentan.  Pe viitor pot fi și 
de artă decorativă.

Pentru mai multe informații 
și înscrieri puteți suna la  

0722814510

continuare din pagina 1

La turneul semifinal CS Unirea a reușit 
să răstoarne toate calculele hârtiei, care 
îi ofereau doar a IV-a șansă la calificare. 
Însă, jucătorii pregătiți de ”Eci” s-au 
autodepășit. Ei au obținut primul loc la 
turneu cu următoarele rezultate:
• CS SPORTING PITEȘTI - CS UNIREA 

2-1 (golul Unirii marcat de Cîmpean 
Sergiu)

• CS UNIREA - CSS BLAJ 5-2 (Tucă 
Rafael - 3 goluri, Cîmpean Sergiu și 
Pârlăgeanu Sergiu câte un gol)

• CS UNIREA  - LPS TÂRGU MUREȘ 
1-0 ( gol marcat de Pîț Cătălin)

• CS HUNEDOARA - CS UNIREA 1-4 ( 
Tucă Rafael - 2 goluri, Ciui Bogdan și 
Moldovan Raul câte un gol) 

A urmat finala națională desfășurată 
la București împotriva celor de la 

Academia Rapid. Delegația Unirii a 
fost una completă. Alături de jucători a 
fost și domnul primar Dănuț Groza. Cu 
toată susținerea de pe margine, jucătorii 
noștri au cedat în fața unei echipe ce 
reprezentă un club unde se fac investiții 
uriașe și sunt ambiții pe măsură. Scorul 
a fost unul sever, dar nu demoralizant. 
Unirea a cedat cu 9-0 în fața rapidiștilor, 
dar pentru tinerii fotbaliști ai micului 
nostru orășel participarea la o finală în 
fața celei mai bune echipe din țară este 
o mândrie și o încurajare pentru întreaga 
lor carieră. Tot o mândrie este această 
performanță și pentru noi cetățenii 
acestui oraș, pentru părinții acestor 
minunați copii, pentru club, pentru 
Primărie și Consiliul Local care le susține 
activitatea. Cu siguranță ,vor urma și alte 
rezultate la fel de frumoase.

Lotul vicecampionilor naționali:

Mihut Emanuel, Roncov Marius, 
Ciui Bogdan, Pîț Cătălin, Bearz 
Bogdan, Ureche Ciprian, Tucă Rafael, 
Posteucă Emanuel, Pârlăgeanu 
Alexandru, Cîmpeanu Sergiu, Bora 
Paul, Moldovan Raul, Crăciun Călin, 
Mesaros Alexandru, Topciov Darius, 
Milicici Deian, Juravle Daniel, 
Iovanov Marko, Stoica Cosmin, 

Sabliov Thomas.
Antrenor: Balog Ștefan
Antrenor Portari:  Sitaru Marius
Coordonator Centru Juniori: 

Contescu Cristian
Maseur: Lascu Florian

MCC

CS UNIREA VICECAMPIOANĂ NAȚIONALĂ
JUNIORII U17 LA A TREIA FINALĂ ÎN PATRU ANI

Pentru componenții secției de karate 
a clubului Unirea, sfârșitul lunii mai, a 
adus o șansă deosebită. Juniorii noștri 
au avut avut ocazia de a participa la un 
campionat european. Competiția s-a 
desfășurat în Serbia în perioada 25-27 
mai și a fost organizată de Asociația 
Japoneză de Karate JKA, care în 
curând va împlini 70 de ani de existență. 
De remarcat este faptul că România 
participă pentru prima dată la un astfel 
de campionat, unde s-au prezentat la 
start 15 țări cu peste 450 de sportivi. 
Echipa României a fost compusă din 
20 de sportivi și 4 instructori. CS Unirea 
a fost reprezentată de 6 sportivi la 
categoriile 12,13,14 și 16 ani:  Lăcătuș 
Răzvan, Cioban Ștefan, Rotariu 
Dana, Marienuți Milan, Padurariu 
Tamara și Ghiorghiade Paula. Ei 
au fost coordonați de către antrenorul 

Zoltan Nagy.
Toți sportivii de la CS Unirea care 

au fost selectați pentru turneu se 
antrenează de cel puțin 4 ani și au 
obținut deja numerose medalii naționale. 
Acum au avut șansa de a se exprima la 
uin Campionat European. Toți au avut o 
prestanță foarte bună, dar din păcate 
au avut ca adversari încă din primul tur 
capi de serie, adică sportivi care au fost 
câștigători anul trecut. 

Sigur că această experiență a fost 
un pas înainte, e experiență utilă pentru 
viitor și o lecție de neuitat pentru micii 
noștri sportivi care au cu siguranță o 
carieră frumoasă în față. Atât sportivii 
,cât și antrenorul Zoltan Nagy, merită 
toate aprecierile pentru rezultatele 
obținute, pentru munca depusă, pentru 
seriozitate și perseverența de care dau 
dovadă.                                           MCC

PARTICIPARE LA CAMPIONATUL 
EUROPEAN DE KARATE

CS UNIREA CU 6 SPORTIVI ÎN LOTUL ROMÂNIEI

Un rezultat meritoriu al handbalului 
sânmiclăușean a fost obținut anul acesta 
de către echipa de juniori IV (jucători 
născuți în 2005 și mai mici). Echipa 
antrenată de Ciprian Trifan a reușit să 
se claseze pe locul 8 la turneul final 
național. După un sezon foarte bun, micii 
handbaliști au reușit să câștige turneul 
semifinal desfășurat chiar la Sânnicolau 
Mare, întrecând alte 5 echipe. Astfel 
s-a obținut calificarea între primele 16 
echipe ale țării. 

La Baia Mare, unde a avut loc turneul 
final, băieții de la CS Unirea au întâlnit 
echipe reprezentând nume grele ale 
handbalului românesc. Pe unele le-
au învins, de altele au fost învinși dar 
lecția pe care trebuiau să o învețe a fost 
învățată. Handbaliștii Unirii au obținut 
un binemeritat loc 8 dintr-un total de 16 
echipe participante la finala națională, 

și asta în condițiile în care 6 dintre 
jucătorii de bază ai acestei echipe au 
participat simultan și la Campionatul de 
handbal Juniori III. A fost cu siguranță 
epuizant pentru acești juniori, care ne-
au demonstrat ce înseamnă să-ți dorești 
cu adevarat să performezi și cât de tare 
pot ei să iubească acest sport. Au fost 
meciuri grele cu reprize jucate în lacrimi 
dar ambiția lor de fier i-a facut să meargă 
mai departe. Promisiunea lor este că  nu 
se vor opri aici!

  Noi spectatorii de rând ai acestui 
sport minunat, dar și întreaga conducere 
a clubului Unirea, vă mulțumim că ați 
reprezentat cu mândrie numele orașului 
nostru și vă dorim cât mai multe victorii și 
medalii pe viitor!

Lotul participant la turneul final 
național:

Kozenkay Tobias, Rosu Radu, 
Paris Cătălin, Muresan Mario, 
Bejenaru Andrei, Hiticas Cristian, 
Pascariu Dan, Kerekes Mario, David 
Cojic, Oproi Raul, Hodor Dario, 
Salcan Ionut

Antrenori: Trifan Ciprian și 
Ciobanu Narcis

Coordonatorul sectiei de handbal: 
Roosz Suba Jozsef

MCC

PARTCIPARE LA TURNEUL FINAL NAȚIONAL
PENTRU BĂIEȚII DIN ECHIPA DE HANDBAL - JUNIORI IV
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Unirea a promovat în Divizia C, în 
urma câștigării întrecerii județene din 
sezonul 1972/73,  promovând fără 
baraj, deoarece din sezonul 1973/74 , 
toate ligile interne s-au reorganizat prin 
mărirea numărului de echipe. La ultimul 
meci de pe teren propriu din acel sezon, 
meci decisiv pentru asigurarea primului 
loc, Unirea învinge cu 3-2 echipa din 
Nădrag. Un fapt mai deosebit a fost 
aruncarea mingii din avion, înaintea 
fluierului de start a partidei.

Articol apărut în presa vremii, despre 
acel meci:

„ Unirea Sânnicolaul Mare, 
campioană județeană

Ultima etapă a campionatului 
județean de fotbal a programat, la 
Sânnicolau Mare, derbiul dintre echipele 
Unirea și Laminorul Nădrag. Așa cum 
era de așteptat, partida s-a ridicat 
la un nivel tehnic superior, ambele 
echipe practicînd un joc curat, cu faze 
spectaculoase la ambele porți. Cei 
peste 2000 de spectatori, care au asistat 
la meci, au aplaudat în final, victoria 
meritată a gazdelor, victorie care îi 
instalează în fruntea clasamentului și le 
dă dreptul să participe la barajul pentru 
promovarea în divizia C. Înainte de 
începerea meciului, celor două formații 
li s-a oferit în cîntecul fanfarei, flori de 
către un grup de pionieri.

Localnicii au început partida foarte 
bine și, chiar în minutul 3, Giurgiu 
deschide scorul: 1-0. Oaspeții, surprinși 
de înscrierea timpurie a golului, nu-
și pierd firea, își organizează bine 
jocul, pun de mai multe ori în pericol 
poarta oaspeților, dar Braun și Sprine 
ratează din situații favorabile. Gazdele, 
descumpănite pentru un moment 
își revin pe parcurs și Cirici, cel mai 
periculos atacant, șutează de mai multe 
ori la poartă. Portarul oaspeților intervine 
însă cu succes. În min. 30, același Cirici 
execută o lovitură liberă laterală și Chiș 
se înalță trimițînd cu capul în gol: 2-0.

În repriza secundă, gazdele au 
în permanență inițiativa și, în min. 71 
Regep șutează puternic iar mingea 
este deviată de un apărător în propria-i 
poartă și scorul devine 3-0 pentru gazde. 
După acest gol se părea că meciul este 
jucat, dar oaspeții profită de două greșeli 
de apărare ale gazdelor, înscriind în 
min. 77 prin Tudor și, în min. 84 prin 
Stănescu, scorul devenind 3-2. Cele 6 
minute de joc nu au darul să modifice 
tabela de marcaj, meciul luând sfîrșit cu 
victoria meritată a gazdelor. Arbitrul I. 
Stana (Timișoara) a condus foarte bine 
o partidă care nu i-a ridicat probleme.” 
(S. Giurgiu)

FLAVIUS BUDA

Scurt istoric al fotbalului la Sânnicolau Mare

Partea a V-a : Promovarea 
Unirii în Divizia C

Această Unire cu România constituie 
începutul unui an 1918 remarcabil,având 
un caracter impunător datorită faptului 
că Basarabia a fost îndeaproape 
urmărită de Imperiul Rus,cel care a 
anexat-o în anul 1812.Oscilațiile actuale 
ale Republicii Moldova între est și vest 
ne demonstrează faptul că teritoriul 
dintre Prut și Nistru este o rană deschisă 
în conștiința națională.Pentru a desluși 
mai bine tainele  acestei Uniri,trebuie să 
urmărim lucid modul în care Basarabia 
devine liberă,iar atenția se va îndrepta 
spre momentele cruciale dintre anii 
1917-1918.

Fiind un conglomerat de popoare 
conduse sub dinastia Romanovilor, 
Imperiul Rus a reușit să-l includă într-
un culoar al dictatorilor cruzi și pe 
ultimul țar,Nicolae al II-lea,băiat cu 
ochi albaștri,deoarece și-a târât țara 
într-un război nimicitor cu Puterile 
Centrale.Având în vedere faptul că 
Basarabia a fost supusă politicilor 
de rusificare,moldovenii erau încă 
majoritari,iar puterea revoluționară a 
trezit în ei un sentiment care s-a dovedit 
incompatibil cu resemnarea.

În 1917 au avut loc două revoluții ruse, 
foarte diferite una de cealaltă. Revoluția 
din februarie a avut un caracter liberal 
și s-a opus regimului  condus de țar, 
dar a întârziat să ofere pace și dreptate 
socială(a culminat cu abdicarea țarului 
și instaurarea unei puteri duale formate 
din Guvernul Provizoriu și Sovietul 
Soldaților, Marinarilor și Muncitorilor 
din Petrograd). Revoluția din octombrie 
a fost o lovitură de stat a bolșevicilor 
conduși de Lenin. Ei au instaurat un 
regim comunist, anti-burghez și anti-
liberal și au câștigat susținerea populară 
prin decretul asupra păcii și decretul 
asupra pământului. Basarabenii au 
tins spre valorile promovate de prima 
revoluție și au avut tot dreptul de a 
se opune  guvernului ilegitim adus la 
putere de Lenin. Motivele pentru care 
Basarabia a cerut Unirea cu România pot 
fi intuite și datorită noii poziționări(după 
proclamarea independenței Ucrainei de 
către Rada Centrală din iunie 1917),și 
anume Basarabia rămânea izolată de 
restul Rusiei ,iar în eventualitatea în 
care nu și-ar fi afirmat dorința de a avea 
propriul destin, risca să fie înghițită de 
Ucraina.

Toate întâmplările din Imperiul 
Rus și Ucraina au favorizat o  adunare 
legislativă proprie,numită Sfatul Țării. 
La 2 decembrie, Sfatul Țării a adoptat 
o Declarație prin care Basarabia se 
proclama Republica Democratică 
Moldovenească, ce urma să facă parte 
dintr-o Rusie reorganizată pe baze 
federative. În cursul lunii decembrie 1917, 
Basarabia s-a confruntat cu organisme 
care se opuneau Sfatului Țării precum 
FrontOtdel și RUMCEROD(ambele de 
orientare bolșevică). În aceste condiții, 
exista riscul declanşării unui conflict civil 
în Basarabia, între mişcarea națională 
moldovenească şi cea bolşevică, iar 
Sfatul Țării a luat hotărârea, într-o 
şedință secretă, de a cere ajutor din 
afară şi a însărcinat Consiliul Directorilor 
să procedeze în consecință.După o 
încercare eșuată a României de a 
trimite  voluntari români de la Kiev să 
se îndrepte spre capitala Basarabiei,nu 

rămâne decât să autorizeze intervenția 
Armatei Române. După ample dezbateri, 
la care au participat numeroase 
personalități politice, Sfatul Țării a 
proclamat(nu întâmplător) la 24 ianuarie 
1918  independența Basarabiei, cu 
unanimitate de voturi.Declarația de 
Independență a fost considerată un 
prim pas spre realizarea Unirii.Această 
decizie de a trimite Armata în Basarabia 
vine într-un moment tensionat,deoarece 
România se afla într-o situație precară 
din punct de vedere politic și militar,dar 
și datorită faptului că Ucraina considera 
că „Basarabia, din punct de vedere 
etnografic, economic şi politic, formează 
o unitate indivizibilă cu teritoriul Ucrainei”.
Ajutorul Germaniei,precum și tactul unor 
oameni politici demni au adus României 
puterea de a se opune pretențiilor 
ucrainiene asupra Basarabiei.

Având în vedere dorința comună a 
majorității care se manifesta în favoarea 
Unirii,Sfatul Țării a votat,la 27 martie 
1918, Unirea cu România: “Republica  
Democratică Moldovenească  
(Basarabia), în hotarele ei dintre Prut, 
Nistru, Marea Neagră și vechile granițe 
cu Austria, ruptă de Rusia acum o sută și 
mai bine de ani din trupul vechii Moldove, 
în puterea dreptului istoric și dreptului de 
neam, pe baza principiului că noroadele 
singure să-și hotărască soarta lor, de azi 
înainte și pentru totdeauna SE UNEȘTE 
CU MAMA SA, ROMÂNIA”. Declarația 
de Unire stabilea că Basarabia îşi păstra 
autonomia, având un sfat ales pe baza 
votului universal,se precizau drepturile 
democratice recunoscute şi garantate 
– drepturile minorităților, libertatea 
personală şi multe altele – şi se stabilea 
ca provincia să fie reprezentată în 
forul legislativ al țării de un număr de 
parlamentari raportat la numărul de 
locuitori, doi reprezentanți ai Basarabiei 
urmând să facă parte din Consiliul de 
Miniştri al României, dar toate acestea 
vor deveni uitate la 27 noiembrie 1918, 
deoarece „regimul curat democratic e 
asigurat pe viitor ”.

Entuziasmul Unirii plutea peste toți 
românii,fiind prima bucurie dupa anii grei 
de război. Regele Ferdinand I afirmă,plin 
de patos,despre Basarabia: „Salutăm 
în voi o parte frumoasă a unui vis care 
niciodată nu se va şterge... Trăiască 
copilul cel mai mic, dar poate cel mai 
voinic, al României Mame!”.

         elev clasa a XI-a A 
Liceul Teoretic Ioan Jebelean
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Unirea - echipa ce a obținut promovarea 

Suporteri ai Unirii sărbătorind promovarea

Ziua Copiilor sărbătorită la Sânnicolau Mare
Jocuri, premii și multe surprize

Cât trăim, indiferent cât de departe 
am ajuns în viață, fie că suntem în 
perioada adolescentină, fie că suntem 
adulți sau trecuți bine de a doua tinerețe, 
este bine să rămâne, în adâncul 
sufletului nostru, măcar puțin, COPII. 
Nimic nu e mai frumos pe lumea asta 
decât să fii copil, să te bucuri de jocurile 
copilăriei, să trăiești fără griji, să aștepți 
vacanța mare. Când treci înspre o altă 
etapă a vieții, toate amintirile copilăriei 
rămân mereu întipărite undeva într-
un colț al minții noastre și devin din 
nou realitate prin copiii noștri sau prin 
nepoți. Nu trebuie să ne părăsească 
niciodată bucuria copilăriei, zâmbetul 

inocent și starea de bine. Trebuie să fim 
mereu tineri pentru cei de lângă noi, să 
ne antrenăm în jocuri, în cântece și în 
momente vesele alături de cei mai mici 
ai familiilor noastre. 

Pentru că cea mai frumoasă vârstă a 
omului o reprezintă copilăria, în fiecare 
an, în 1 Iunie, se serbează copilul, cea 
mai inocentă ființă de pe pământ. Și 
pentru că în Sânnicolau Mare, copiii 
sunt o prioritate, de 1 Iunie, pentru ei, 
se organizează anual, activități specifice 
Zilei Copilului. Evenimentul a fost 
anunțat, ca de obicei în numărul anterior 
al Monitorului și prin intermediul rețelelor 
de socializare. Dat fiind faptul că soarele 
a râs anul acesta tuturor copiilor noștri, 
numărul de participanți a fost unul 
foarte mare. Din timp, copiii, fie singuri, 
fie însoțiți de mămici, tătici, frați, surori 
sau bunici, s-au înscris pentru câte o 
acțiune. Cei mici au venit hotărâți de 
acasă, știind cu exactitate în ce domeniu 
sunt ei cei mai buni pentru a primi premii 
la sfârșitul competițiilor. Listele s-au 
umplut repede. În acordul melodiilor 
pentru copii, s-a dat startul copetițional. 
Platoul din fața hotelului din centrul 
orașului a fost plin ochi de copii talentați 
la desen. Cu creta primită din partea 
organizatorilor, asfaltul s-a colorat în 
mai puțin de jumătate de oră cu imagini 

deosebite. Tema pentru acest an a fost 
legată de centenarul marii uniri de la 
1918, astfel că, asfaltul s-a umplut de 
steaguri tricolore. Sportivii au participat 
la concursul de biciclete și role echipați 
corespunzător cu căști și genunchiere 
pentru evitarea accidentelor. La coș 
s-a aruncat cu mingea, iar fetele s-au 
antrenat în concursul de make up. Au 
fost propuse, așadar concursuri diferite 
pentru toate gusturile. 

La sfârșitul competițiilor, juriul a 
deliberat, iar copiii, cei mai norocoși 
și cei mai talentați au plecat acasă cu 

numeroase premii și diplome. S-au 
bucurat de jocuri, trotinete, jucării sau 
dulciuri. 

Ca de fiecare dată, nu a lipsit surpriza 
dulce și mult așteptată. Toți participanții 
s-au bucurat de sucuri și înghețată 
pentru a se răcori puțin pe o vreme cam 
călduroasă. 

Felicitări copiilor cărora le dorim 
să aibă parte de o viață frumoasă și o 
copilărie fericită!

MR

Anul acesta am avut o participare 
deosebit de numeroasă la jocurile 
organizate de noi pentru copii. Mă 
bucur că surprizele pregătite au fost 
pe gustul celor mici. Împreună cu 
colegii din primărie și cu inimoasa 
echipă de voluntari care și de data 
aceasta a fost alături de noi și le 
mulțumesc, încercăm în fiecare an să 
aducem un zâmbet pe chipul micilor 
sânmiclăușeni.  

primar, Dănuț Groza

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

Banatul înseamnă un mozaic de 
culturi, tradiții și legende, locuind 
împreună timp de mai multe secole, 
mai mult  de 12 grupuri etnice creând 
o coexistență multietnică probabil 
unică în felul ei.

Tradițiile, obiceiurile și folclorul  din 
zona noastră s-au reflectat în cadrul 
simpozionului și festivalului ,,OBICEIURI 
ȘI TRADIȚII DIN ZONA NOASTRĂ - 
PRETUTINDENI TRĂIESC COPII”, 
organizat în data de 8 iunie 2018 la 
Castelul ,,NAKO” și pe scena Teatrului 
de vară. 

Organizatorii evenimentului derulat 
sunt Grădinița cu Program Prelungit 
nr.1și Școala Gimnazială nr.2 ,,Nestor 
Oprean având ca parteneri Inspectoratul 
Școlar Județean Timiș, Primăria 
Sânnicolau Mare, Școala Gimnazială 
,,Teodor Bucurescu” nr 1  Sânnicolau 
Mare, Casa de Cultură  Sânnicolau Mare, 
Școala Gimnazială Tomnatic, Școala 
Gimnazială Cenad, Școala Gimnazială 
Comloșu Mare , Fundația malteză 
Sânnicolau Mare,UBB- R Sânnicolau 
Mare și echipa de dans ,,Midi Hatzfeld” 
Jimbolia.

Prin abordarea acestui simpozion  

s-a dorit o sensibilizare a noastră, 
a tuturor, o abordare diferită asupra 
percepțiilor naționale asupra tradițiilor, 
obiceiurilor și folclorului din zona noastră 
unde trăiesc oameni de etnie și religie 
diferite, cu obiceiuri variate. Participarea 
activă a cadrelor didactice, în cadrul 
simpozionului, a fost conturată prin 
prezentarea de referate, abordând tema 
simpozionului, având ca scop cultivarea 
dragostei și respectului pentru tradițiile, 
obiceiurile și folclorul local.

Simpozionul s-a continuat cu 
festivalul etniilor, prin participarea 
preșcolarilor, școlarilor, cadrelor 
didactice îndrumătoare de la unitățile de 
învățământ partenere și a instructorilor 
de dans. La festival au participat 
aproximativ 500 copii prezentând 
dansuri caracterizate prin elemente 
comune tuturor etniilor, datorate 
conviețuirii în același loc cât și prin note 
particulare, individuale ale fiecărei etnii 
în parte. 

Inocența copiilor, muzica, dansul și 
costumația au creat o atmosferă plăcută 
astfel încât au umplut de bucurie inimile 
celor dragi, părinți, bunici și spectatori. 
Aplauzele au antrenat atmosfera, 

iar susținerea și implicarea părinților 
au contribuit la buna desfășurare a 
festivalului. 

Succesul acestui eveniment a 
fost conturat  prin implicarea directă 
a domnului Primar Dănuț Groza și 
a Consiliului local prin susținerea 
financiară, simpozionul fiind cuprins în 
Agenda culturală a Consiliului local. 

 Mulțumim pe această cale domnului 
primar, Consiliului Local, părinților, 
cadrelor didactice, tuturor persoanelor 
implicate și nu în ultimul rând, copiilor 
pentru contribuția și reușita acestui 

eveniment.

Fără obiceiuri viața noastră ar fi 
mult mai săracă și mai monotonă.

Director Prof. Grădinița P.P. Nr.1 
POPA ADRIANA 

Director adj. Prof. Școala 
Gimnazială,, Nestor Oprean” nr.2 
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