
Ansamblul de dansuri populare 
maghiare Kékibolya, are deosebita 
plăcere de a vă invita la prima ediție 
a Festivalului ansamblurilor de 
dansuri populare maghiare  „Csak 
tiszta forrásból” din Sânnicolau 
Mare. Acesta va avea loc în data de 
9 iunie 2018. 

 Evenimentul debutează cu 
parada porturilor populare, 
începând cu orele  12.00,  iar la 
orele 13.00 vă invităm la Casa de 
Cultură a orașului nostru, să vizionați  
spectacolul  prezentat de gazde si 
invitații săi din Serbia,  Ungaria și 
România (Deta, Tormac, Timișoara) .

 Vă așteptăm cu drag!
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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.
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EVENIMENT ISTORIC LA SÂNNICOLAU MARE
Au fost sfințite noile ceasuri din turnul bisericii și capela din cimitirul sârbesc

EVENIMENT
ANSAMBLUL “SFÂNTUL 
SAVA“ -Aniversare 25…
sau …după primul sfert 
de secol...

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)

BALUL PENSIONARILOR
A AJUNS LA EDIȚIA A X-A
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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

Un proverb arab zice să  nu iei 
o decizie înțeleaptă fără sfatul unui 
bătrân. Cu siguranță că, în asentimentul 
acestui proverb, domnul primar Dănuț 
Groza se întâlnește de câteva ori pe 
an cu pensionarii din asociația Seniorii 
sânmiclăușeni din orașul nostru. La 
fiecare întâlnire, se ascultă opiniile 
celor cu multă experiență de viață, se 
discută probleme ale orașului și se iau 
deciziile cele mai potrivite pentru binele 
comunității noastre. 

Tradiționalul bal al pensionarilor a 
avut loc în data de 26 mai, începând 
cu ora 14. Locația a fost aceeași ca în 
fiecare an. Pentru un spațiu generos în 

care să intre foarte multă lume, s-a ales 
și de această dată sala de sport Ioan 
Morar care a fost pregătită cu grijă înainte 
cu câteva zile de eveniment, astfel încât, 
cei prezenți să aibă loc confortabil de 
stat la masă, dar și loc de dans. 

Intrarea s-a făcut pe bază de invitații. 
Acestea au putut fi ridicate de la sediul 
asociației, unde, doamna președintă, 
Szep Margareta a stat în așteptarea 
pensionarilor, cu multă bunăvoință și 
răbdare, mai multe zile. 

Odată ajunși în sală, membrii 
asociației Seniorii sânmiclăușeni au fost 
întâmpinați de angajați ai Primăriei sau 
tineri voluntari și conduși la locurile lor. 

Puțin după ora 14, sala de sport a fost 
plină ochi, încărcată de o atmosferă 
veselă și degajată. Bucuria s-a putut citi 
pe chipurile senine ale celor dragi nouă, 
deoarece, și ei, o dată pe an, măcar, sunt 
răsfățați cu un program artistic, cu voie 
bună, mâncare și tort. Domnul primar 
a urat în deschidere celor prezenți un 
călduros “Bun venit!”, mulțumindu-le că 
au răspuns prezent într-un număr atât 
de mare și cu ocazia acestui amplu 
eveniment organizat de către Asociația 
Seniorii Sânmiclăușeni și finanțat printr-
un proiect de către Primăria orașului 
Sânnicolau Mare. 

continuare în pag. 3

De Rusalii pentru catolici șvabii 
bănățeni se întâlnesc an de an, alternativ 
odată la Timișoara, odată la Ulm 
(Germania). Anul acesta evenimentul  
a avut loc a 32 oară la Ulm, unde între 
19-20 mai s-au întâlnit 4000-5000 de 
persoane.  

Ulm a fost ales pe considerentul că 
de aici au plecat acum aproximativ 300 
de ani primii coloniști germani spre sud-
estul Europei. Acești coloniști veneau din 
diferite părți ale Germaniei actuale, dar 
și din regiuni din Franța, iar de la Ulm au 

plecat pe Dunăre în ambarcațiuni numite 
„Ulmer Schachteln” (cutiile din Ulm). De 
la colonizare până în zilele noastre au 
avut loc multe alte evenimente, care 
au avut ca rezultat dispersarea acestui 
grup de șvabi bănățeni. Astfel ei trăiesc 
astăzi prioritar în Germania, dar și în 
continuare în Banat. Unii dintre ei au 
găsit o nouă patrie în Austria, alții chiar 
în Brazilia, Argentina sau alte state ale 
lumii. 

Asociația Șvabilor Bănățeni este 
organizatorul acestor întâlniri la Ulm. 

Președintele federal al  acestei asociații 
mari este din anul 2011 sânmiclăușeanul 
Peter-Dietmar Leber. El a emigrat în 
1980 în Germania, a studiat la Tübingen 

și la München istorie, politică, sociologie 
și economie .

continuare în pag 5

Sânmiclăușeanului Peter-Dietmar Leber
i-a fost conferit Ordinul Național Serviciul 

Credincios în grad de ComandorSC MELPLAST CONSTRUCT SRL  cu sediul în Sânnicolau 
Mare, angajează montator tâmplărie P.V.C. cu sau fără 

experiență.  Informații la tel: 0744 590761

Festivalul ansamblurilor de 
dansuri populare maghiare  
„CSAK TISZTA FORRÁSBÓL”

9 iunie 2018

EVENIMENT
SĂRBĂTOAREA 
RROMILOR DIN 
SÂNNICOLAU MARE
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 Sâmbătă , 19 mai 2018, a avut loc un 
eveniment istoric în Sânnicolau Mare pe 
care enoriașii Bisericii Ortodoxe Sârbe 
o să-l pomenească și despre el o să 
povestească mult timp. Au fost sfințite 
noile ceasuri din turnul bisericii ca și 
capela din cimitirul sârbesc. 

 În Sânnicolaul Mare , sârbii se pot 
lăuda cu multe calități: de a fi demni, 
uniți, de a avea spirit de sacrificiu, 
dragoste pentru cultură și tradiție, dar 
cea mai mare calitate a lor este dorință 
de a nu permite că trecutul să se piardă 
și de a luptă că viitorul să existe. 

 În prezența unui mare număr de 
enoriași în biserica  ce poartă hramul  
Adormirii Maicii Domnului, a avut loc 
sfântă liturghie arhierească  slujită de 
episcopul Lukian la care au mai participat 
și preotul vicar, Marinco Marcov, starețul 
mânăstirilor Episcopiei Timișoara, 
Iustin (Stoianovici), părintele Varnava 
( Cnejevici), protopopul  Aradului, 
Ognean  Plausity , protopopul al Bisericii  
Ortodoxe Române, Marius Podereu și 
preotul paroh, Dina Ciocov. 

 La liturghie au participat și copiii: 
Alesia Lavrenschi, Maia Iovanovici și 
Tiana Colpos au citit apostolul, iar Milita 
Ciocov a spus Crezul, iar în calitate de 
citeți au fost David Adnagi și Marco 
Radici. Din strană a răspuns corul 
bisericesc cunoscut și apreciat  chiar și 
peste hotare. 

 În timpul sfintei liturghii a avut loc 
acordarea înaltei distincții bisericești 
părintelui paroh Dina Ciocov pentru 
slujirea cu dăruire și credința atât bisericii 
cât și enoriașilor. A fost menționată mai 
ales susținerea să morală și materială  a 
reabilitării mănăstirii Bezdin.  

 Cu cuvinte alese Preasfinția Sa, 
episcopul Lukian, i-a urat părintelui 
paroh multă putere de a continua cu 
același spirit de luptător să-și ocrotească 
bisericăa și enoriașii și a menționat faptul 
că un mare rol în realizările părintelui 
paroh, a avut familia care l-a susținut și 
sprijinit mereu.   

 Parohul Dina Ciocov, în cuvântarea 
sa de mulțumire s-a adresat Preasfinției 
Sale, episcopului Lukian, părintelui 
vicar, Marinco Marcov, soborului 
de preoți, consiliului bisericesc, dar 
mai ales deputatului în Parlamentul 
României, domnului Slavoliub Adnagi, 
căruia i-a mulțumit pentru sprijinul 
profesional acordat în reabilitarea 
bisericii și a capelei. De asemenea, cu 
aceleași cuvinte de mulțumire, părintele 
paroh Dina Ciocov s-a adresat domnului 
primar, Dănuț Groza ca și viceprimarului, 
Radu Asaftei. În cuvântarea sa  a scos 
în evidența bună relație cu primăria și 
consiliul local, dar mai ales a subliniat 
faptul că domnul primar, Dănuț Groza, a 
fost mereu alături de comunitatea sârbă 
și a susținut toate inițiativele de renovare 
a bisericii și a capelei.  

 După sfântă liturghie s-a trecut la 
sfințirea ceasurilor care se deosebesc 
de altele similare prin faptul că nu au 
cifre arabe și nici române, ci cifre din 
slavonă veche. 

 Apoi, tot alaiul s-a îndreptat spre 

capela din cimitir care datează din anul 
1924 și care  este ctitoria familiei Iovan 
și Mileva  Dobrici. A fost ridicată în semn 
de recunoștință și devotament față de 
biserică și enoriașii săi de arhitectul Iosif 
Graf din Budapesta. Capela este semnul 

bătăliei pentru dăinuirea prin timp a tot 
ce este credința, dragoste, demnitate, 
tradiție și conștiință trecutului, iar 
ceasurile sunt semnul iscusinței timpului 
de a păși spre viitor. 

       BOJIN SLAVKA
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Au fost reluate lucrările de reabilitare 
pe strada Victor Babeș. Aș vrea în 
primul rând să îmi cer încă o dată scuze 
locuitorilor de pe această stradă pentru 
neplăcerile pricinuite de întârzierea 
lucrărilor. Deși noi am avut cele mai 
bune intenții, iar angajații primăriei 
orașului Sânnicolau Mare au lucrat 
cu mult profesionalism, am pierdut 
foarte mult timp din cauza neseriozității 

unor firme ce au participat la licitație și 
datorită birocrației excesive cu care ne 
confruntăm. Eu am explicat în repetate 
rânduri situația cetățenilor, chiar și în 
paginile “Monitorului”. Acum însă mă 
bucur că lucrările au fost reluate și 
cetățenii ce locuiesc pe strada Victor 
Babeș, o arteră importantă a orașului, 
vor beneficia de o stradă modernizată.

 

Pe străzile C. Brâncoveanu și Mierlei.  
s-a finalizat asfaltarea și sunt în curs 
de finalizare trotuarele. Accesele vor fi 
realizate doar după ce SC Aquatim va 
extinde rețeaua de canalizare.

La momentul de față au fost finalizate 
căteva lucrări pe care le aminteam 

în numărul trecut. Astfel magazia 
construită în spatele sălii de sport “Ioan 
Morar“ este acum funcțională. Această 
magazie va deservi atât sala de sport 
cât și stadionul.     

primar, Dănuț Groza

LUCRĂRI DE REABILITARE 

La sfârșitul lunii ianuarie 2018, ca 
urmare a unei licitații organizate de  
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 
Deşeuri Timiş, GOSAN a fost înlocuit 
cu un nou operator zonal de salubritate. 
Primăria nu a avut posibilitatea legală 
să se opună sau să refuze schimbarea, 
chiar dacă, încă de la început, operatorul 
s-a prezentat la Sânnicolau fără utilajele 
necesare, fără pubele și fără sediu. 
Problemele s-au accentuat în cursul lunii 
aprilie 2018 și au culminat la mijlocul lunii 
mai cu o grevă spontană a angajaților 
operatorului, aceștia refuzând să 
mai ridice deșeurile din orașul nostru 
deoarece nu și-au primit salariile. 
Primarul Dănuț Groza a intervenit prompt 
cu scopul de a urgenta reluarea colectării 
deșeurilor, l-a informat pe președintele 
Consiliului Județean Timiș, a discutat cu 
presa și a informat corect populația, iar 

o echipă din Primărie a făcut reclamații 
verbale și scrise în care a solicitat 
sancționarea operatorului. Garda de 
mediu din Timișoara și reprezentanți 
ITM au fost prezenți la Sânnicolau, iar 
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 
Deşeuri Timiş și președintele CJT au 
dat asigurări că se implică în rezolvarea 
crizei. în Datorită mobilizării puternice 
a Primăriei, în scurt timp a fost reluat 
serviciul de ridicare a gunoiului, însă, 
din păcate, suntem departe de a asigura 
cetățenii că problemele sunt complet 
soluționate. 

„Mi-aș dori ca problemele cu care 
ne-am confruntat să nu se mai repete, 
să fie incidente izolate. Adevărul este 
că noul operator zonal nu se bucură 
de o reputație prea bună, astfel că 
le monitorizăm constant serviciile 

și păstrăm legătura cu cetățenii în 
vederea semnalării oricărei nereguli. 
Îmi pare foarte rău că am ajuns 
în această situație, facem eforturi 
uriașe în continuare ca să păstrăm 
curățenia cu care suntem obișnuiți 
și sper ca de aici încolo, operatorul 
să-și fi învățat lecția și să respecte 
condițiile contractuale. Nu avem 
puterea să rupem colaborarea cu 
operatorul sau să anulăm direct 
contractul deoarece nu am organizat 
noi licitația, dar cu certitudine vom 
face reclamație peste reclamație și 
vom solicita sanțiune peste sancțiune 
până lucrurile intră în normalitate” a 
spus primarul Dănuț Groza. 

Există și anumite informații că noul 
operator de salubritate a fost sancționat, 
de către Garda de Mediu, cu amendă, 
pentru mai multe deficiențe.

De-a lungul anilor, cât timp serviciul 
de salubritate a fost asigurat de GOSAN, 
societate aflată sub coordonarea 
Consiliului Local Sânnicolau Mare, 
s-a respectat fără abatere programul 
de colectare al deșeurilor și nu au 
fost înregistrate plângeri din partea 
cetățenilor.  Deși schimbarea operatorului 
de salubritate a generat probleme, facem 
apel la înțelegerea sânmiclăușenilor și îi 
rugăm să continue să respecte regulile 
de colectare selectivă și să păstreze 
curățenia ca și până acum deoarece 
igiena și felul în care arată orașul nostru 
sunt pe primul loc. Primăria urmărește 
activitatea operatorului și va interveni 
în cazul oricărei problema, cu condiția 
ca cetățenii, la rândul lor, să îți respecte 
obligațiile contractuale. 

LL

Întârzieri la colectarea deșeurilor
Primăria Sânnicolau a reclamat noul operator de salubritate pentru 

incapacitatea de a gestiona eficient serviciul de salubritate

• Vând casă pe str. Gheorghe Doja, 
nr.41.Tel. 0256371612

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

•  Vând casă mobilată, cu loc de 
casă și 3 grădini cu pomi fructiferi, pe 
același loc în Saravale, preț 28000 
Euro, ușor negociabi.
Tel.  0749439079 sau 0769379371  

•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 

•  Casă de vânzare Sânnicolau Mare 
str. Crișan nr.41. 
Tel.  0256 374662

• Vând teren 14 ari in vale la Puta. 
Tel.  0256 371480 

•  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 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 
Sanicolauu Mare.
Tel. 0729969719 

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

• Casă de vânzare în Sânnicolau 
Mare, str. Popa Șapcă, nr. 9, preț 
negociabil.Tel. 0736159491  

• Casă de vînzare. 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. Tel. 0766495296

• Vând teren intravilan.
Tel.  0721447686
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•  Vând casă în Sânnicolau Mare 
str. Gh. Lazăr nr.14 compusă din 5 
camere, bucătărie, baie+baie de 
serviciu, încălzire centrală pe gaz. 
55000 euro negociabil.
Tel.  0763535067 sau 0785596212  

• Vând TV thomson(55cm), 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



Echipa antrenată de Trifan Ciprian și 
Ciobanu Narcis, micii handbaliști născuți 
în anul 2005 sau înainte, a înregistrat în 
acest sezon o performanță deosebită. 
Valoare echipei a fost vizibilă încă de la 
startul campionatului în faza județeană. 
Cu fiecare meci disputat băieții au 
progresat sub atenta coordonare a 
antrenorilor și astfel rezultatele nu au 
întârziat să apară. După o calificare 
lejeră în această fază a urmat turneul 
Euro-Regiune defășurat la Reșița. Aici 
Unirea a obținut locul I cu următoarele 
rezultate: 

• HC Beldiman- CS Unirea 18-25
• Generala 7 Tim. - CS Unirea 15-25
• HC Reșița- CS Unirea 16-20

La acest turneu doi jucători din 
echipa noastră au primit distincții. Este 
vorba despre Sălcan Ionuț, desemnat 
cel mai bun portar și Mureșan Mario 
desemnat golgheterul turneului.

 Performanța s-a dovedit a nu fi 
întâmplătoare, așa cum au dovedit 
meciurile ce au urmat la turneul semifinal. 
Beneficiind și de statutul de gazdă, 

Unirea a  realizat meciuri impecabile în 
faza grupelor trecînd de toți adversarii:

• CS Unirea - CSS Corabia 30-25 
• CS Unirea - LPS TG.Jiu 23-14  
• CS Unirea - LPS Banatul 27-19   

În cealaltă grupa s-au duelat, Hc 
Beldiman Arad, Css Craiova, Csm 
Școlar Reșița și Csm Progresul Băilești. 
În finala turneului, susținută de o sală 
arhiplină, Unirea trecut de echipa 
CSM Reșița cu scorul de 31 la 17. 

Astfel juniorii noștri au făcut marele 
pas spre turneul final al campionatului 
național. La acest turneu, în luna iunie, 
se vor înfrunta cele mai bune 16 echipe 
din țară. Le dorim mult succes!

Lotul utilizat de cuplul de antrenori 
TRIFAN CIPRIAN și CIOBANU 
NARCIS  a fost : CIOBAN BOGDAN, 
COJIC DAVID, KEREKES MARIO, 
MUNTEANU CRISTIAN, MICULESCU 
ENRICO, ROȘU RADU, PARIS 
CĂTĂLIN, KOZENKAY TOBIAS, 

OPROI RAUL, MUREȘAN MARIO, 
BUZAȘ CAIUS, HITICAȘ CRISTIAN, 
BEJENARU ANDREI, SĂLCAN 
IONUȚ, PASCARIU DAN, DANCEA 
TIMOTEI,HODOR DARIO și MUREȘAN 
PAUL.

 Trebuie remarcată și contribuția 
echipei manageriale a clubului Unirea, 
compusă din domnul președinte Sitaru 
Flavius și coordonatorul secției de 
handbal Roosz Suba Joszef.

MCC
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CS UNIREA - HANDBAL MASCULIN
Juniorii IV la turneul final al campionatului național

Ansamblul sârbesc “Sfântul 
Sava” din orașul nostru a marcat pe 
data de 5 mai a acestui an, printr-un 
spectacol Aniversar, primii 25 de ani de 
existență. În orele după-amiezii, Sala de 
Spectacole a Casei de Cultură și-a primit 
publicul: oficialități, instructori coregafi 
din județul Timiș,  și sânmiclăușenii 
noștri dragi. Spectacolul a fost conceput 
ca un periplu folcloric prin Serbia, 
prezentându-se fiecare din cele 5 
macrozone etnofolclorice ale acestei 
țări prin proiectarea unor scurt metraje 
în acest sens, ca apoi fiecare zonă să 
fie exemplificată printr-un dans și prin 
interpretarea de către un solist vocal de 
cântece specifice zonei vizionate. Inedit 
în asemenea evenimente este, însă, 
întâlnirea fostelor generații de dansatori, 
care, și la această aniversare, s-au 
adunat din diferite colțuri ale lumii, venind 
acasă special pentru această ocazie 
din: Anglia, Danemarca, Germania, 
Austria, Polonia, Ungaria, Serbia. Astfel 
în decursul celor 3 ore de spectacol au 
evoluat: prima generație de dansatori 
(1992-2000), a doua generație de 
dansatori (2000-2008), a treia generație 
de danasatori(2008-2014), grupele de 
juniori de la 6 la 10 ani, de la 10 la 12 ani, 
de la 12 la 14 ani si actuala generație 
de dansatori titulari. De asemenea, 
ne-au cântat și încântat cu vocile 
lor soliștii vocali: Dușița Roșu, Tania 
Vlașcici, Boghița Stoianov, Alexandra 
Mândran, Nada Luchin, Grupul vocal 
instrumental „Biserii” sub coordonarea 
muzicală a lui Darco Vlașcici și orchestra 
de tamburași „Batini Beciari”, sub 
îndrumarea lui Marko Bugarin cu soliștii 
vocali Liubomir Petrov și Zoran Radici. 
Un moment deosebit l-a oferit ultima 
parte a spectacolului, cand i-am avut ca 
invitați pe membrii Ansamblului Doina al 
Casei de Cultură din Sânnicolau Mare, 
care au prezentat un dans românesc de 
pustă special conceput pentru această 
ocazie. Intrarea pe scenă a celor două 
ansambluri, sârbesc și românesc, s-a 
facut din sală, într-o perfectă simbioză 

bănățană, în acordurile refrenurilor 
devenite laitmotiv ale cântecelor de 
căpătâi: Banaciansko kolo-Hai Ană, 
Ană, Ș-a mea mândră-i bănățană!

În cadrul spectacolului, a avut loc 
și lasarea Audio-CD-ului înregistrat de 
orchestra ansamblului și soliștii vocali ai 
acestuia, sub atenta coordonarea a lui 

Nenad Luchin. 
Responsabili pentru derularea 

acestui spectacol au fost pe parte 
artistică Natalia și Gheorghe Mândran, 
Adriana și Nenad Luchin , iar pe parte 
administrativă Borko Bojin, Dușița și 
Silviu Roșu, Ina și Slavoliub Adnagi, 
precum și mulți alți colaboratori și 

părinți, cărora le mulțumi din suflet.  
De asemenea, Uniuniea Sârbilor din 
România, Primăria Orașului Sânnicolau 
Mare și Asociația Sveti Sava u fost 
principalii suținători ai acestui eveniment. 

Coordonatori NATALIA ȘI 
GHEORGHE MÂNDRAN

ANSAMBLUL “SFÂNTUL SAVA“
Aniversare 25…sau …după primul sfert de secol...

Activitatea domnului profesor de 
muzică Radu Gheorghe a fost, de-a 
lungul vremii, una extrem de fructuoasă și 
încununată de succes. Domnul profesor 
este cunoscut în orașul Sânnicolau Mare 
prin corul Doina cu care a obținut, atât 
în țară, cât și în străinătate, numeroase 
premii. Munca Domniei Sale a fost una 
titanică, necesitând talent, har divin și 
răbdare nemărginită. 

În data de 12 mai, în sala de 
spectacole a Castelului Nako, într-o 
atmosferă solemnă, domnul Radu 
Gheorghe a lansat o carte care cuprinde 
detalii din cariera domniei sale de dascăl 
și dirijor al corului Doina. În fața unui 
public spectator format din foști coriști 
sau elevi, dascăli sau pur și simplu 
iubitori de frumos, cartea, intitulată 
sugestiv “Corul Doina și Dirijorul 

Radu Gheorghe” a fost lansată și 
oferită spre lecturare. Autorul lucrării 
este domnul profesor Ioan Căliman din 
Făget.

Evenimentul cultural, organizat de 
către Primăria orașului Sânnicolau 
Mare a fost înnobilat de vocile grupului 
coral Doina, dar și de acordurile fine de 
pian, venite din partea Oanei Avram, a 
lui Mario Mateaș și Beniamin Rognean. 
Evenimentul a prilejuit o emoționată 
reîntâlnire pentru membrii corului Doina. 

Unii dintre ei care au putut participa la 
repetiții au susținut și un recital.

Toți cei prezenți la concert au primit 
un examplar gratuit al cărții și un CD 
cu melodiile corului. La final profesorul 
Radu Gheorghe a acordat tuturor 
autografe.

Evenimentul a fost integrat în 
programul de Ziua Europei și face 
parte din agenda culturală a primăriei 
Sânnicolau Mare pe anul 2018. 

MR

LANSARE DE CARTE
Corul Doina și dirijorul ei

FOTBAL 

Echipele de seniori ale CS Unirea 
au avut în ultimele etape rezultate 
echilibrate putându-se remarca chiar o 
îmbunătățire a jocului și a rezultatelor:

FOTBAL SENIORI LIGA IV TIMIȘ
• CS UNIREA - VOINTA BILED 4-1
• DUMBRAVITA  - CS UNIREA 3-1
• CS UNIREA - GATAIA 4-2
• TIMISUL SAG - CS UNIREA 2-2
• CS UNIREA  - FLACARA FAGET 6-1
• CS TOMNATIC - CS UNIREA 3-1
• CS UNIREA  - AS SECEANI

FOTBAL LIGA V
• SARAVALE - CS UNIREA2  1-3
• CS UNIREA2 - SANPETRU 1-2
• CARPINIS  - CS UNIREA2 3-3
• STEAUA VARIAS - CS UNIREA2 0-0
• CS UNIREA2 - SANDRA 3-1

JUNIORI B1 (2001-2002) - 
antrenați de Balog Ștefan, au terminat 
campionatul pe primul loc și urmează 
să participe în fazele superioare ale 
competiției. Mult succes!

 
JUNIORI C (2003-2004) - antrenați 

de Sitaru Flavius, au terminat 
această ediție de campionat pe locul 
15. Experiența acumulată a fost una 
deosebit de utilă pentru dezvoltarea 
micilor fotbaliști. 

JUNIORI D ( 2005-2006) - antrenați 
de Viașu Daniel, au încheiat sezonul 
2017-2018 pe locul 7. Cu siguranță anul 
viitor vor urca și mai mult în clasament.

JUNIORI E (2007-2008) - antrenați 
de Sitaru Marius, s-au clasat pe locul 
4 în clasament, loc care dovește un 
potențial ridicat al echipei.

HANDBAL JUNIOARE 2 - 
PARTICIPARE LA TURNEUL 
SEMIFINAL

Echipa de junioare născute în 2001-
2002 și antrenată de Ilieș Florentina, 
a reușit sezonul acesta o frumoasă 
perfomanță. Echipa s-a calificat la 
turneul semifinal ce a avut loc în 
localitatea Sfântul Gheorghe. Echipa a 
obținut următoarele rezultate:

• CHIMIA RAMNICU VALCEA - CS 
UNIREA 25-23

• CS UNIREA -CSS SLOBOZIA 17-23
• CSS 6 BUCUREȘTI - CS UNIREA 

29-17
• CS MARTA BAIA MARE - CS 

UNIREA 39-25
• CS UNIREA  - LPS IAȘI 20-34

Deși nu au reușit să facă pasul spre 
turneul final, fetele de la Unirea au 
punctat o performanță de aprerciat. Le 
dorim mult succes în sezoanele viitoare. 
Lotul care a participat la turenul semifinal 
este:  NIȚĂ ALEXANDRA, ROOSZ 
SUBA KARINA, SILIN AKEXANDRA, 
MURARASU ANCA, TONȚA DENISA, 
BOTA IULIA, HITICAȘ ANCA, HĂRDĂUȚ 
ROMINA, MUSTEȚI DENISA, MLECOV 
PATRICIA, VINȚAN ALEXIA, PĂCAȘĂ 
EMILIA , MICI ANDREEA. ANTRENOR, 
ILIEȘ FLORENTINA

HANDBAL

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

CS Unirea se poate lăuda cu un 
nou sportiv care este selecționat și 
debutează la lotul național de handbal.
HĂRDĂUȚI SECOȘAN ROMINA, 
a fost selectată pentru lotul național 
de juniori U16 feminin. Selecția a 
avut loc cu ocazia participării echipa 
naționale, în Ungaria, la un turneu 
amical internațional sub coordonarea 
antrenoarei Buceschi Carmen.

Romina evoluează la echipa 
națională pe postul de extremă 
dreaptă iar la echipa de club tânara 
internațională este antrenată de Ilieș 
Florentina.

Performanța ei reprezintă o mândrie 
pentru cluib și pentru orașul Sânnicolau 
Mare. Cu siguranță acesta este doar 
începutul unei cariere de succes pentru  
handbalista noatră. Îi dorim succes, 
sănătate și cât mai multe realizări. 

ÎNCĂ UN JUNIOR AL UNIRII LA LOTUL NAȚIONAL

Îi felicit pe băieți pentru această 
frumoasă performanță. Felicit de 
asemenea antrenorii și conducerea 
clubului Unirea. Nu trebuie să uităm 
nici de eforturile pe care le fac 
părinții sau de publicul care ne este 
întotdeauna aproape. Mă bucur 
că la CS Unirea continuă tradiția 
performanțelor pe plan național. Mult 
succes în continuare.   

primar Dănuț Groza
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În anul 1969 a luat ființă echipa „A.S. 
Voința”. Aceasta grupa tinere talente 
din Sânnicolau Mare, fiind de-a lungul 
anilor o pepinieră pentru echipa fanion 
a orașului, „Unirea”. Această frumoasă 
și îndrăgită echipă a fost susținută de 
Întreprinderea „Bănățeanul”, avându-i în 
funcțiile de conducere pe: Traian Marincu 
(președintele clubului) și Sebastian 
Uzun (președintele secției de fotbal). Pe 
lângă secția de fotbal, Asociația Sportivă 
Voința mai cuprindea secție de tenis de 
masă și secție de popice.

Până la începutul anilor ’80 își 
disputa meciurile de pe teren propriu pe 
arena pe care își desfășura activitatea 
și Unirea, arenă inaugurată în 1954 pe 
locul unei vechi plantații de viță de vie, 
care a aparținut familiei Kiss, iar din 
anul 1981 s-a mutat pe stadionul nou 
construit lângă Ștrandul Termal, pe 
locul unui fost teren, folosit de Liceul din 
localitate pentru practica agricolă.

În anul 1969, doi angajați ai 
Întreprinderii „Bănățeanul” au organizat 
un trial de selecție pentru găsirea de 
fotbaliști talentați, pentru a pune bazele 
echipei de fotbal Voința. Este vorba 
despre Mayer (pantofarul) și Petru Pop, 
de meserie mecanic.

„Campionatul trecut a dovedit forma 
bună şi nivelul de pregătire al echipei, 
care a luat titlul detașat, cu doar o 
înfrângere, la Comloş. Jocul prestat a 
confirmat experiența de joc a echipei. 
Atacanții ştiu cum să tragă la poartă: 
au dat 109 de goluri într-un singur 
campionat, iar apărătorii au practicat un 
joc atât de deştept, încât adversarii au 
reuşit să marcheze doar 12 goluri în tot 
campionatul.

Cheia spre succes? Antrenorul 
Vasile Doroghi, care i-a antrenat pe 
băieți: „ Echipa are anduranță, încep cu 
un ritm rapid, pe care îl țin timp de 90 
de minute. Cei mai mulți adversari nu 
țin pasul, predau inițiativa Voinței, care 
triumfă în final. Conform statisticii, Voința 
marchează până în minutul 20 al primei 
reprize un gol. În Campionatul Județean 
va fi mai greu, asta e clar. În afară de 
pregătirea fizică vor trebui perfecționate 
şi finețurile tehnice.”

Sebastian Uzun, responsabil al 
departamentului de fotbal şi sufletul 
echipei, ale cărui acțiuni persistente şi 
determinate se mulțumeşte cu acest 
progres, este optimist: „Fotbaliştii se 
înțeleg bine, sunt prieteni şi au voința 
să realizeze mai mult. Există un spirit 
sănătos de camaraderie.“

Echipa va fi completată de câțiva 
jucători mai tineri, aşa că asta va fi 
echipa finală:  Jivco Disici (23 ani), 
Vasile Leucuța (28 ani), Gheorghe 
Pescar (17 ani), Petru Dobrity (24 ani), 
Vasile Lepoiev (30 ani), Horst Buchholz 
(19 ani), Iosif Iani (19 ani), Macedon 
Țărmure (17 ani), Dieter Dreier (20 ani), 
Karl Mückstein (26 ani), Peter Hermann 
(19 ani), Emil Pleşa (23 ani), Ludovic 
Kiss (29 ani), Alexandru Marincat (26 
ani), Ioan Petrică (22 ani), Teodor Vidac 
(23 ani). De asemena vor lua parte 
juniorii: Gheorghe Prochin, Constantin 
Farcaș, gemenii Balthazar şi Horst 
Herbert şi antrenorul Tîrziu.” (articol 
apărut în anul 1973, înaintea promovării 
în campionatul Promoție)

FLAVIUS BUDA

Scurt istoric al fotbalului la Sânnicolau Mare

Partea a IV-a : VOINȚA
Definitivarea României Mari 

reprezintă momentul de care ne aducem 
cu emoție aminte, devenim nobili în 
simțiri. În acest număr am decis să 
vorbesc despre unul dintre cele mai 
importante capete încoronate pe care le-
a  avut România: REGELE FERDINAND 
I.

El este omul care a avut o viziune 
limpede asupra realității, având o 
cultură vastă ,o inteligență scilpitoare, 
cu studii la Universitatea din Leipzig și 
la Școala Superioară de Științe Politice 
și Economice din Tübingen, poliglot, 
modest. Deoarece Carol I nu avea copii, 
iar succesiunea la tron e refuzată de 2 
ori (Leopold de Hohenzollern-fratele lui 
Carol I, dar şi de  nepotul cel mai în vârstă 
a lui Carol), dreptul de a fi moştenitor al 
tronului se îndreaptă către Ferdinand I.

Totuşi, care e locul lui Ferdinand în 
această epocă a transformărilor? L-aş 
putea numi făuritor de istorie, prin modul 
în care a reuşit să dispună de decizii 
radicale în momente de cumpănă. 
Venirea lui la tron a sosit într-o perioadă 
dificilă,după moartea lui Carol I, dar 
şi  tensionată în acelaşi timp,deoarece 
exista un conflict între tabăra germanofilă 
şi cea filoantantistă,privind intrarea 
României în Primul Război Mondial. 
Spre deosebire de predecesorul său, 
Ferdinand I  şi-a construit o adevărată 
elită din oameni care nu dețineau 
funcții publice, dar care participau la 
luarea deciziilor. Astfel, Barbu Stirbey 
a dobândit un rol important,iar din 
rândul oamenilor politici s-a afirmat 
Ionel Brătianu, preşedintele PNL. Ca 
un adevărat rege,el pune interesele 
României deasupra celor personale( 
chiar sentimentale, renunțând la 
Elena Văcărescu,aceasta alegând 
calea exilului). Ulterior se căsătoreşte 
cu Maria Alexandra Victoria, care în 
timpul războiului l-a însoțit în refugiu în 
Moldova, activând ca soră de caritate în 
spitalele militare, activitate care a făcut 
să fie numită în popor „mama răniților”.

Aş clasifica domnia lui sub dictonul 
latin “Non multa, sed multum” (“Nu 
multe, ci mult”, raportându-mă la 
deciziile notabile, nu cantitative, ci 

calitative pe care Ferdinand le-a impus) 
şi să structurez activitatea pe care a 
avut-o prin două elemente esențiale 
care definesc personajul, două gesturi 
istorice care ne arată importanța acestui 
mare rege.

Primul gest istoric fundamental vine 
în august 1916, în cadrul Consiliului de 
Coroană,în condiții foarte dificile pentru 
țară,când ia hotărârea istorică referitoare 
la intrarea României în Primul Război 
Mondial alături de Antanta, împotriva 
Germaniei.Întoarce armele împotriva 
propriei familii, de Hohenzollern, tocmai 
pentru a fi un “bun român” (cuvintele 
citate sunt ale lui Ferdinand I şi sunt 
spuse la depunerea jurământului în 
calitate de rege al României ). De 
remarcat este şi replica adresată lui 
P.P.Carp “Ați greşit, domnule Carp, când 
ați vorbit de interesele Dinastiei. Nu 
cunosc interesele Dinastiei, nu cunosc 
decât interesele Țarii.(…) Deoarece mai 
presus de toate, să ştiți, domnule Carp, 
că Dinastia mea este română! ”.

Al doilea gest se referă la mersul 
democratic al acestei țări, iar aici 
amintim votul universal şi  Constituția din 
1923.În 1917,aflat încă în război, Regele 
Ferdinand, într-un discurs mobilizator 
susținut pe front,le promite țăranilor 
pământ printr-o Reformă Agrară.

Sub domnia lui Ferdinand I,am 
văzut ultima zi a ”României Mici”, iar 
chiar sub atenta lui supraveghere s-a 
realizat idealul pentru care s-au jertfit 
atâtea vieți. Şi-a văzut încununată 
domnia cu cel mai frumos dar pe care 
îl putea primi:înfăptuirea unui vis. 
Ferdinand I,cunoscut şi sub numele de 
“Întregitorul de țară”, a fost primul 
rege al tuturor românilor, a preluat o țară 
mică, al cărui  destin era în derivă, şi a 
transformat-o într-un stat de mărime 
medie în Europa. Dinamismul şi 
inteligența românilor, în completare cu 
vocația constructivă, i-au oferit Bunului 
Nostru Rege prilejul de a se indentifica 
într-un mediu în care norocul îi ajută 
doar pe cei curajoşi.

         elev clasa a XI-a A 
Liceul Teoretic Ioan Jebelean

 ADRIAN COȘA

CENTENARUL MARII UNIRI

A devenit deja o tradiție ca, în fiecare 
an, cu ocazia Zilei Europei, Primăria 
orașului Sânnicolau Mare să organizeze 
evenimente culturale diverse. Puțini 
dintre noi știu, însă că, pe continentul 
european, această zi dedicată Europei, 
se serbează pacea și unitate. S-au stabilit 
ca două zile în luna mai să fie dedicate 
Zilei Europei. Este vorba despre 5 mai, 
zi îndreptată înspre Consiliul Europei 
și respectiv 9 mai pentru Uniunea 
Europeană. 

În orașul nostru, evenimentul a fost 
anunțat în numărul trecut al Monitorului, 
unde a fost publicat întreg programul 
pentru cele două zile, pentru 12 și 13 
mai, sâmbăta și duminica.

Ca de fiecare dată, încă de vineri, în 
jurul hotelului și a castelului Nako au fost 
așezate tarabele pregătite cu produse 
diverse pentru toate gusturile. Pe lângă 

produsele vestimentare, jucării, s-au 
putut savura tradiționalii mici cu muștar. 
Spre deliciul celor mai mici, nu au lipsit 
gogoșii-inelușe sau colacii secuiești cu 
aromele lor îmbietoare.

Trebuie menționat faptul că, s-a ales 
pentru spectacolele din cele două zile 
muzică diferită tocmai datorită faptului 
că s-a sărbătorit Ziua Europei. Ideea a 
fost să fie prinse cât mai multe formații 
care să aducă în fața publicului spectator 
muzică românească, bulgărească, 
grecească sau sârbească. Evenimentul 
a fost deschis sâmbătă, începând cu ora 
20, cu prestația tinerelor eleve, în frunte 
cu talentata Diana Blajovan. Alături 
de ea, au stat colegi de școală, liceeni 
deosebiți, viitori cântăreți și dansatori. 
Diana a plecat în urmă cu câțiva ani în 
Timișoara pentru a-și întregi studiile, 
dar, cu siguranță, având în vedere că a 

crescut în Sânnicolau Mare, sufletul ei a 
rămas tot în orașul amintirilor ei. 

Au urcat pe scenă, de asemenea, 
Greek 4U. Cei doi tineri au încântat 
spectatorii cu muzică grecească de 
bună calitate, fiind însoțiți de câțiva 
dansatori care au contribuit la atmosfera 
minunată a spectacolului. 

Muzica grecească a stat alături în 
aceeși seară de muzica românească, 
etno, adusă în fața sânmiclăușenilor de 
formația Datina. 

Înspre miezul nopții, teatrul de vară 
a început să fie tot mai plin, deoarece, 
pe scenă au urcat cunoscuții interpreți 
sârbi, Alexandar Aca Ilic și Bilyana 
Jevtic. 

Domnul primar a adresat celor 
prezenți câteva cuvinte, mulțumindu-
le tuturora pentru participarea la 
evenimentele organizate de Primăria 
orașului. 

A doua seară, din nou mult așteptată 

mai ales de către cei tineri a fost una 
incendiară, prin concertele celor de la 
Teo Band care au prezentat un colaj 
de melodii din jurul lumii, a fetelor de la 
Bambi , a celor de la Narcotic Sound și 
mai ales a Andreei Bănică. Au răsunat 
în Sânnicolau Mare melodii cunoscute 
din repertoriul românesc, s-au fredonat 
cântece de suflet și s-a dansat în 
acordurile muzicii de calitate. 

Ținutele prezentatoarelor au fost 
asigurate de către magazinul 1001 
Articole. 

Anul acesta s-a sărbătorit cea de-a 
opta ediție a Zilei Europei. Afându-ne în 
anul Centenarului Marii Uniri, s-au așezat 
laolaltă două evenimente esențiale. Pe 
de o parte, s-a serbat Ziua Europei, ca 
de fiecare dată, în luna mai, iar pe de 
altă parte, s-au celebrat mândria de a fi 
român și apartenența europeană. 

 
 MR

ZIUA EUROPEI 2018
Prilej de sărbătoare în Sânnicolau Mare

FOTO: BOGDAN ISTODE

Partea a II-a Regele FERDINAND I

Voința în anul 1972. Rândul de sus : Marincat, Marincu (președinte), Mausz, 
Șepețan, Nacov, Pop, Hermann, Nedin. Rândul de jos: Todorov, Țene, Petcov, 
Wuder, Galetin, Saraficean, Iani.

Voința în perioada 1972-74. Rândul de sus : Marincu (președinte A.S.V.), 
Uzun (președinte secția de fotbal), Țărmure, Dobrity, Iani , Disici, Vidac, Lepoiev, 
Frătuț, Bobar (antrenor), Gusti (șofer).  Rândul de jos: Petrică, Hermann, Pleșa, 
Marincat, Szucs, Dreier, Kiss

Sâmbătă 19 Mai, ApocalipS au 
susținut un recital în cadrul primei ediții 
a festivalului Embargo Fest, desfășurat 
pe stadionul Hristo Stoichkov din 
Dudeștii Vechi.

Recitalul a început în jurul orei 
22, înaintea capului de afiș pe seara 
respectivă, Cargo. Setlistul ales pentru 
acest eveniment a fost unul aparte, cu 
piese care s-au cântat mai rar în ultimii 
ani, și chiar cu o piesă în premieră, 
Danger, care este primul single de pe 
viitorul album, preconizat să apară în 
primăvara anului viitor, iar videoclipul 
acestei piese va fi lansat la sfârșitul 
verii, înaintea concertelor indoor din 
cadrul turneului Danger! Tour 2018.

Publicul, prezent în număr mare în 
fața scenei și cu mult chef de cântat, 
a contribuit la o seară memorabilă. 
Mulțumim si pe această cale celor 
prezenți și organizatorilor pentru 

invitație și B-Creativ pentru partea de 
management.

Concertele confirmate până acum: 7 
Iulie Zilele Orașului Gătaia, 13 Iulie Rock 
la Mureș-Periam Port, 7 Septembrie 
Zilele Orașului Sânnicolau Mare, 29 
Septembrie Private B-Day Party alături 
de Trooper, tot la Sănnicolau Mare!

Componența actuală ApocalipS:
Flavius BUDA- voce, chitară
Leontin VIȘAN- chitară solo
Florin ACSINTE- chitară bass
Daniel IAKSO- tobe
Colaboratori: Ștefan RANKOV, Iancu 

BERCEANU.                       Flavius Buda

ApocalipS la Embargo Fest 2018
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Pe parcursul celor câteva ore, domni 

și doamne, seniori eleganți, în costume, 
aranjați cu toții ca pentru un moment 
festiv, au povestit, au depănat amintiri 
din ultimul an, au rememorat clipele de 
neuitat din excursia de la Alba Iulia.

Muzica de foarte bună calitate a 
ridicat pe ringul de dans un număr mare 
de dansatori. De la vals la tango, de la 
muzică sârbească la folclor românesc, 
toate melodiile au fost apreciate cu 
aplauze. Pentru momentul artistic, au 
stat alături de seniorii noștri, interpreta 
de muzică populară, Elena Evsei Ruiu 
împreună cu formația și Doru Ioan 
Bănățean. Profesionalismul invitațiilor a 
fost la înălțime, deoarece toată lumea a 

fost extrem de mulțumită de ceea ce s-a 
cântat. 

La eveniment a participat și o 
delegație din orașul Medina. Acest oraș 
din Ungaria este înfrățit cu Sânnicolau 
Mare.

Cei care și-au sărbătorit astăzi ziua 
de naștere au fost premiați cu un buchet 
de flori, un tort și o șampanie. Pentru ca 
atmosfera să fie una pe deplin degajată, 
de asemenea, conform tradiției 
evenimentului, s-au acordat mai multe 
premii, după cum urmează:

Pentru cei născuți în ziua balului:
MALETICI LILIANA
MINISAN ANA
STAN SILVIA
Pentru cea mai elegantă doamnă:

PEIOV MARIA
Pentru cea mai veselă participantă:
PESCAR ERSILIA
Pentru cea mai bună dansatoare:
CIMPAN MARIA
Pentru cel mai vesel participant:
LEPOIEV SAVA
Pentru cel mai bun dansator :
NACOV IOAN
Pentru cel mai elegant domn :
BAISKI MILAN
Pentru Cuplul balului:
CARABENCIOV TEREZIA
CARABENCIOV IOAN
Pentru cea mai frumoasă ie:
COROAMA MARIA
Pentru cea mai frumoasă coafură:
ASAFTEI DORINA

Voluntarii și angajații Primăriei au stat 
la dispoziția pensionarilor, servindu-i cu 
mici, grătar, cârnăciori, pâine, muștar 
și răcoritoare. Înspre final, nu a lipsit 
deliciosul tort. După câteva ore de 
petrecere, de povești, muzică bună 
și veselie, seniorii noștri au plecat 
acasă, fericiți că au avut posibilitatea 
să socializeze, să se întâlnească cu 
prietenii și mai ales să fie puțini răsfățați! MR

BALUL PENSIONARILOR  
EDIȚIA A X-a 

FOTO: BOGDAN ISTODE

Vreau să mulțumesc și de 
această dată tuturor celor prezenți 
la eveniment. Anul acesta a fost o 
ediție aniversară. Este incredibil 
când ne gândim că am ajuns la 
ediția a X-a.  Acest lucru nu ar fi fost 
însă posibil fără minunata echipă din 
jurul meu. Mulțumesc tuturor celor 
care au contribuit la organizarea 
evenimentului: consilieri locali, 
angajați ai primăriei și nu în ultimul rând 
tănăra echipă de voluntari. Mulțumesc 
de asemenea doamnei președinte 
a Asociației Seniorii Sânmiclăușeni, 
Szep Margareta, membrilor din 
consiliul de administrație al asociației 
și bineînțeles tuturor invitaților la 
acest bal. Cu siguranță vor urma 
multe alte momente de sărbătoare 
pentru membrii Asociației Seniorii 
Sânmiclăușeni. 

primar Dănuț Groza

Toate minoritățile din Sânnicolau 
Mare se bucură de atenție deosebită 
din partea Primăriei orașului Sânnicolau 
Mare. Acest lucru înseamnă că, în fiecare 
an, pe agenda culturală sunt în centrul 
atenției maghiarii, sârbii, germanii, 
bulgarii, rromii, nu numai românii.

Așa cum deja au fost obișnuiți, 
rromii sânmiclăușeni beneficiază de un 
eveniment numai al lor care a devenit 
tradiție. În ziua Balului pensionarilor, 
astfel, a avut loc și Balul rromilor, un 
eveniment plin de talente. Intrarea în 
piața agro-alimentară s-a făcut pe bază 
de tichet pentru a se evita aglomerația 
și pentru ca porțile de mâncare să 
fie servite în mod echitabil. În locația 
stabilită, rromii au fost întâmpinați 

de către domnul primar Dănuț Groza 
care a dat mâna cu ei, i-a salutat, le-a 
adresat câteva cuvinte și le-a ascultat 
nemulțumirile. 

Și rromii au venit la balul lor pregătiți 
cum se cuvine pentru un astfel de 
moment. Și-au luat cele mai elegante 
ținute, și-au pus pantofii lustruiți, în 
așteptarea dansului la care nimeni nu 
îi poate întrece. În acordurile muzicii 
interpretate de Aron, formația sa și câțiva 
soliști, ringul de dans s-a încins repede, 
fiind plin de copii, de adolescenți, de 
oameni maturi. Atmosfera a fost una 
foarte plăcută. Toată lumea s-a bucurat 
de muzica de calitate, de mâncarea 
delicioasă și de servirea ireproșabilă.

Și anul acesta s-au acordat mai multe 

premii pentru mai multe secțiuni:
Pentru cea mai cochetă rromă:
NAGY NARCISA
Pentru cea mai mică pirandă:
SERBAN RAHELA
Pentru cea mai tare dansatoare:
IOHAN FLOARE
Pentru cea mai șic mustață:
UIVARI MIHAI
Pentru cel mai șucar puradel:
OROS PAVALUT NICOLAE
Pentru cel mai șucar rrom:
HORVATH FLORIN
Pentru cea mai șic pirandă:

CRACIUN DENISA MARIA
Cea mai cochetă pirandă:
PETROVICI NETI
Pentru cea mai jucăușă graviduță:
GEREBENES MARIA
Pentru cea mai elegantă rromă:
BACIU MARIA
Important este de subliniat faptul că, 

evenimentul a decurs în deplină ordine, 
fără niciun incident. Felicitări rromilor 
sânmiclăușeni pentru felul în care știu 
să se distreze și pentru disciplina de 
care au dat dovadă și anul acesta! 

MR

SĂRBĂTOAREA RROMILOR DIN SÂNNICOLAU MARE 

Comunitatea germană în Sânnicolau 
Mare nu mai e atât de numeroasă, dar a 
rămas, de-a lungul vremii una destul de 
activă. Un rol important în menținerea vie 
a comunității șvăbești sânmiclăușene îl 
are doamna profesoară Huhn Dietlinde. 
Domnia Sa, în calitate de președintă  și 
membru fondator a Forumului Democrat 
al Germanilor din Sânnicolau Mare este 
mereu preocupată de activitatea micuței 
comunități germane care se remarcă 
prin evenimente cunoscute și mult 
așteptate. 

Doamna profesoară a fost dascăl 
de germană și director adjunct al 
Școlii gimnaziale nr.2, păstrând vie 
secția germană a acestei instituții de 
învățământ cu eforturi și sacrificii majore. 
Este bine de știut faptul că, această 
secție funcționează în Banat alături de 
altele din Timișoara și Lugoj. Scopul 
acestei secții germane este acela de a 
duce mai departe obiceiurile și tradițiile, 

dar și cultura șvabilor sânmiclăușeni. 
Mai mult decât atât, în strânsă 

colaborare cu Forumul german, secția 
germană organizează pe parcursul 
anului, mai multe activități, cum ar fi, Ziua 
recoltei, o alternativă a Kirchweihului de 
altădată sau spectacole de dansuri și 
cântece germane.

Doamna profesoară a păstrat un 
contact permanent cu foștii locuitori 

germani din Sânnicolau Mare constituți 
într-o organizație  dar și cu organizația 
”Altenhilfe Großsanktnikolaus” din 
Burgkirchen an der Alz.

Șvabii bănățeni catolici se întâlnesc 
anual, fie în Timișoara, fie în Ulm, 
Germania, cu ocazia sărbătorii 
Rusaliilor. Evenimentul a avut loc anul 
acesta la Ulm și a adunat aproximativ 
5000 de persoane. Președintele federal 
al Asociației șvabilor bănățeni, cel care 
s-a ocupat în mod direct de această 
întrunire este sânmiclăușeanul Peter 
Dietmar Leber, plecat în Germania 

din anul 1980. Cu ocazia acestui 
eveniment, doamna profesoară Huhn 
Dietlinde a obținut o distincție meritorie, 
„Medalia Adam Muller Guttenbrunn” 
pentru întreaga activitate desfășurată 
în cadrul Forumului Democratic din 
Sânnicolau Mare. Festivitățile au avut 
loc între 19-20 mai și în program au fost 
dansuri germane susținute de formații 
din Variaș, Biled, Timișoara, Jimbolia 
și Sânnicolau, prezentarea porturilor 
tradiționale și multe alte activități 
specifice.

  MR

Distincție pentru întreaga carieră
acordată prof. Dietlinde Huhn
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Festivitățile Întâlnirii șvabilor bănățeni 

a debutat sâmbăta prin prezentarea 
porturilor tradiționale șvăbești precum 
și a dansurilor într-o mare piață din Ulm. 
Locul a fost dominat de membrii unor 
formații de dansuri germane din Variaș, 
Biled, Jimbolia, Timișoara și Sânnicolau 
Mare, precum și tineri emigrați sau 
născuți în Germania. Atât tinerii în 
porturi cât și invitații și spectatorii s-au 
deplasat într-un șir lung pe muzică 
tradițională de fanfară la Primăria din 
Ulm și apoi spre malul Dunării. Acolo 
se află un monument care amintește 
de îmbarcarea șvabilor pe „Ulmer 
Schachteln”. S-a depus o coroană și 
s-a amintit de importanța acestui loc în 
ultimii 300 de ani.

În după masa zilei de sâmbătă a avut 
loc o întâlnire cu Bernd Fabritius (născut 
în Agnita, jud. Sibiu), primul român ales 
în Bundestag și care recent a fost numit 
ca Împuternicit al Guvernului Federal 
pentru Imigrare și Minorități Naționale. 
Aflându-se la început de mandat el 
a ținut să poarte discuții cu cât mai 
multe persoane, pentru a afla care sunt 

problemele ce se așteaptă a fi rezolvate 
de el. 

Ziua s-a terminat cu un foarte frumos 
concert a unui cor din Landshut, format 
din  șvabi bănățeni. Înaintea concertului 
trei persoane (Edith Singer - Timișoara, 
Josef Koch - Jimbolia/Germania și 
Dietlinde Huhn - Sânnicolau Mare) au 
fost luate prin surprindere și decorate 
cu medalia ,,Adam-Müller-Guttenbrunn” 
pentru efortul lor depus în interesul 
comunității pe care o reprezintă. 

Duminica s-au desfășurat diferitele 
evenimente la „Donauhalle”, unde au 
fost inaugurate două expoziții, una 
dedicată pictorului Franz Ferch și alta 

intitulată „ Timișoara 1716 - Începuturile 
unui oraș European”. Pictorul Franz 
Ferch a trăit o bună parte a vieții sale la 
Periam și Timișoara. În holul castelului 
Náko din Sânnicolau Mare se află 
expuse doua din picturile artistului Franz 
Ferch, copiile cărora au fost arătate și la 
expoziția din Ulm. 

Într-o hală mare au avut loc 
discursurile oficiale și a urmat un 
alt eveniment-surpriză pentru toți 
aproximativ 1000 de persoane, dar 
mai ales pentru sânmiclăușeanul 
Peter-Dietmar Leber. Sergiu Nistor, 
consilierul președintelui Klaus 
Iohannis a dat citire decretului prin 
care președintelui Asociației Șvabilor 
Bănățeni i-a fost conferit Ordinul 
Național Serviciul Credincios în grad 
de Comandor „în semn de deosebită 
apreciere pentru contribuția personală 
avută la dezvoltarea unor importante 
domenii științifice și culturale, pentru 
promovarea relațiilor bilaterale româno-
germane, pentru activitatea susținută 

de promovare a identității și tradițiilor 
minorității germane din țara noastră”. 

O impresionantă slujbă religioasă a 
încheiat programul oficial, urmat de un 
program artistic.

În alte doua hale mari participanții 
s-au întâlnit cu foștii lor concetățeni sau 
colegi de clasă sau de lucru. Pe mese 
au fost afișate numele localităților de 
proveniență din Banat ușurând astfel 
întâlnirea și recunoașterea. Depanarea 
amintirilor anilor petrecuți în Banat au 
fost acompaniate de muzică tradițională 
și întrerupte de formațiile de dansuri, 
care emanau voia bună a generației 
tinere.

S-au purtat discuții despre 
următoarele întâlniri ale șvabilor 
bănățeni, în special despre cea din 
2021 la Timișoara, care urmează să 
fie una deosebită în anul când capitala 
Banatului va fi  Capitala Culturală 
Europeană.

 
DIETLINDE HUHN

Sânmiclăușeanului Peter-Dietmar Leber
i-a fost conferit Ordinul Național Serviciul 

Credincios în grad de Comandor

Doresc să îl felicit pe domnul 
Peter-Dietmar Leber pentru distincția 
obținută și pentru întreaga sa 
activitate. Pentru micul nostru oraș 
este o mândrie și o onoare să existe 
oameni precum domnul Leber care, 
deși plecat de atâția ani, poartă cu 
cinste titlul de sânmiclăușean.   

primar Dănuț Groza

Îi mulțumesc doamnei Dietlinde 
Huhn pentru tot efortul de o viață 
depus în slujba acestui oraș și a 
comunității germane. Mă bucur 
că realizările și sacrificiile ei sunt 
apreciate și recunoscute și o felicit 
pentru distincția primită.   

primar Dănuț Groza


