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ITP la Agrotransport (ITSAIA)

VERIFICĂRI TEHNICE PERIODICE AUTO PENTRU
MAȘINI MICI ȘI MARI (persoane sau marfă)
Tel. 0730086114, 0724359585, 0758231207,
0256371648(tel+fax)
Drumul spre Timișoara(Str. GĂRII, nr. 10)

HANDBALIȘTII SENIORI AI UNIRII
revin cu victorie în eșalonul secund al campionatului național
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Consiliului Local S ânnicolau-Mare

SEPTEMBRIE 2018 Anul VIII Nr.132 Coordonator: primar Dănuț Groza Distribuit gratuit în fiecare locuință din Sânnicolau Mare

ZILELE ORAȘULUI

Sânnicolau Mare - ediția 2018

CULTURĂ
Tamburița câmpiei
bănățene - EDIȚIA A VI-A
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ADMINISTRAȚIE

S.C. GOSAN S.R.L.

cu sediul în Sânnicolau Mare, str. Negru Vodă, nr.7

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

DEPOZIT MATERIALE CONSTRUCȚII
RECTRUTEAZĂ ÎN VEDEREA ANGAJĂRII
•

CONTABIL (Se cer cunoștințe de contabilitate primară, cunoștințe PC:
word, excel, gmail, abilități de comunicare, persoană plăcută, pozitivă)
STIVUITORIST (Experiența constituie un avantaj)

ÎȚI OFERIM UN SALAR MOTIVANT ȘI TRAINING
Sună acum sau trimite-ne un email și aplică:
0787526481 sau baicu@rodspectra.ro

ÎNCHIRIEZ
SCARĂ LIFT

STAȚIE GPL - GAZ LICHEFIAT
cel mai bun preț!!!
ȘI BUTELII

Str.Damșescu Nr.1 C
Sânnicolau Mare (lângă Hotel
Restaurant Luna)

pentru urcat sau coborât diferite
materiale până în 24 m.

TEL. 0729593411
MONITORUL
CONSILIULUI LOCAL

•

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

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

ISSN 1843 - 6781

Program:
Luni-Joi 05:30- 23:00
Vineri-Duminica NON - STOP

Puteți servi băuturi
răcoritoare, cafea
Tipar executat de tipografia

Verossim

Sânnicolau-Mare, str. 13 Decembrie nr. 29
Tel. 0744642463
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Anul
acesta,
Zilele
orașului
Sânnicolau Mare au avut loc în 7,8 și
9 septembrie, suprapunându-se peste
ruga bisericească. Conform unei hotărâri
a Consiliului Local, Zilele Orașului se
sărbătoresc în primul week-end complet
din luna septembrie. Cum anul acesta
1 septembrie a fost sâmbăta, următorul
sfârșit de săptămână a fost ales pentru
sărbătoare. Orașul a îmbrăcat straie de

sărbătoare, fiind pregătit îndeaproape
pentru evenimentele ce au devenit, de
atâția ani, pentru toți sânmiclăușenii o
tradiție. Centrul a vuit de numărul mare
de oameni dornici să simtă muzica de
bună calitate și să se recreeze datorită
unui program artistic cu totul special.
Organizatorilor nu le-a fost ușor nici
de această dată să aleagă artiști
pentru toate gusturile și pentru toate

ÎN ATENȚIA MEMBRILOR ASOCIAȚIEI

SENIORII SÂNMICLĂUȘENI

ZIUA INTERNAȚIONALĂ A PERSOANELOR
VÂRSTNICE SÂRBĂTORITĂ ÎN 24 OCTOMBRIE
Asociația de pensionari “Seniorii Sânmiclăușeni“ organizează în ziua de miercuri
24 octombrie 2018, la ora 14 la sala de sport “Ioan Morar“, ediția a cincea a
evenimentului ZIUA INTERNAȚIONALĂ A PERSOANELOR VÂRSTNICE.
Invitațiile pentru acest eveniment se vor elibera doar pe baza carnetului de
membru vizat la zi, începând cu data de 16 octombrie și până în data de 23
octombrie, după cum urmează:

MARȚI 16 octombrie, MIERCURI 17 octombrie, JOI 18
octombrie, VINERI 19 octombrie, MARȚI 23 octombrie
între orele 9-13

Invitațiile se pot ridica de la sediul asociației. La eveniment se va organiza
o tombolă cu premii.

vârstele. Astfel, s-a hotărât ca cele
trei zile de vineri, sâmbătă și duminică
să fie dedicate tinerilor, vârstnicilor,
iubitorilor de muzică rock, populară sau
muzică ușoară. Programul s-a deschis
ca un evantai prin multitudinea de
genuri muzicale care, cu siguranță, au
satisfăcut toate dorințele.
continuare în pag. 2

OBLIGAȚIILE
CRESCĂTORILOR DE
ANIMALE
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SPORT
UN SÂNMICLĂUȘEAN
CAMPION NAȚIONAL
ABSOLUT LA
CULTURISM
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CARNAVAL DE HALLOWEEN
31 octombrie 2018
ora 18 - Sala de sport “Ioan Morar“
Sărbătoarea de Halloween a
devenit în ultimii ani foarte îndrăgită
de copii, tineri și chiar adulți. Anul
acesta, primăria Sânnicolau
Mare va organiza în seara de
31 octombrie un carnaval
în sala mare de sport a
orașului.
Evenimentul
va
fi
popularizat
în
instituțiile
de
învățământ. Toți copiii
vor avea posibilitatea
să se înscrie la una
dintre cele trei secțiuni ale
concursului organizat cu acest prilej.
Va exista un consurs de desen
și pictură pe tema sărbătorii de
Halloween. Toate lucrările vor fi
predate prin intermediul școlilor

și cele mai bune vor fi expuse și
premiate în seara carnavalului.
Nu puteau lipsi celebri dovleci
sculptați, care vor putea fi înscriși,
de asemenea, pentru premiul de
cel mai “fioros dovleac“.
Bineînțeles, cel mai
mare concurs va fi
cel de măști. Toți cei
prezenți vor trebui
să poarte un costum
sau măcar o mască,
iar un juriu va stabili
care dintre participanți
merită și premii.
Toți copiii sunt rugați să
urmărească cu atenție instrucțiunile
de înscriere la eveniment, pe care le
vor primi în următoarea perioadă la
școală!

2 Evenimente
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Zilele orașului Sânnicolau Mare 2018
Ziua I
Nume cunoscute ale României
au urcat pe scenă în cele trei seri. Au
susținut recitaluri apreciate cu multe
aplauze cei de la Distinto și Ianna Novak.
Vocile acestora au răsunat peste Teatrul
de vară, iar melodiile au ajutat publicul
să călătorească în mai multe țări ale
lumii. Așa cum nici cei de la Distinto, nici
talentata Ianna Novak nu s-au aflat pentru
prima dată în orașul nostru, nici Cătălin
Crișan nu a fost străin de Sânnicolau
Mare. Deși acesta a mai cântat în fața
spectatorilor sânmiclăușeni în urmă
cu câțiva ani, Cătălin Crișan a fost din
nou binevenit și apreciat pentru vocea-i
caldă. După cunoscutele hituri, valorosul
interpret a cântat și melodii mai noi.
O apariție frumoasă pe scena Teatrului
de vară a fost cea a membrilor trupei
Apocalips. Aceștia, toți sânmiclăușeni,
alături de Diana Blajovan, au adus în
fața iubitorilor de muzică rock un colaj de
melodii ce au stârnit ropote de aplauze.

Cuplurile premiate cu ocazia
Zilelor Orașului pentru împlinirea
a 50 de ani de căsătorie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BERCSUK ILEANA ȘI IOAN
FOALE EUGENIA ȘI VASILE
MARIENUȚI IRINA ȘI MILAN
OGHINA ELENA ȘI PETRU
OSTROVĂȚI CORNELIA ȘI IOAN
ROOSZ ECATERINA ȘI IOSIF
TRUȚESCU ELENA ȘI MIHAI
ȚERMURE ANA ȘI DUMITRU
VINȚAN MARIA ȘI IOAN
ZAHARIE ELENA ȘI IORDACHIE

Ziua a II a
Și cea de-a doua seară a fost una
incendiară. Timpul bun i-a făcut pe
oameni să participe la spectacolul de
sâmbătă într-un număr foarte ridicat.
Muzica a fost una mai ales pe gustul
publicului tânăr. DJ Project sau Speak,
Ștefania sau Bere Gratis sunt cei care
au animat atmosfera în a doua seară a
evenimentelor dedicate Zilelor orașului.
În aceeași seară, pentru a diversifica
programul, organizatorii i-au invitat și pe

micii karatiști coordonați și antrenați de
Zoltan Nagy. Pentru a continua tradiția
începută cu ocazia Zilelor verii, Laurențiu
Gheorghiu, alături de un grup de doamne
și domnișoare, au prezentat un program
de body workout, promovând, astfel,
mișcarea și stilul de viață sănătos.
Printre
numerele
artistice
muzicale, nu au fost uitați nici sportivii
sânmiclăușeni cu merite deosebite, nici
elevii care au participat la concursuri
naționale, obținând locuri fruntașe, nici
liceenii care au făcut cinste orașului
nostru prin notele mari la bacalaureat.
Ca o surpriză a serii a venit focul
de artificii, impunător prin culoare și
luminozitate.
ZIua a III a
Pentru unii, poate, ultima seară
a fost cea mai reușită. Acordurile
muzicii populare s-au împletit cu cele
patriotice. Pentru că ne aflăm în Anul
centenarului, organizatorii s-au gândit
la câteva momente speciale pentru a
marca această sărbătoare națională.
În primul rând, spectatorii au primit
bețe luminoase în cele trei culori, astfel
încât, la stingerea tuturor luminilor de pe
Teatrul de vară și la aprinderea acestora
să se formeze un imens drapel cu roșu,
galben și albastru. Pe de altă parte, tot
în direcția sărbătoririi celor 100 de ani
de la Marea Unire, interpreții de muzică
populară au prezentat, nu numai melodii
din repertoriul folcloric, ci și din cel
patriotic. Dinu Iancu Sălăjanu și Țara
Silvanei, Traian Ilea și Valeria Codorean,
dar și Cristian Fodor au știut cum să
facă publicul sânmiclăușean să simtă
românește.
Mai mult decât atât, în aplauzele
publicului, și-au făcut apariția cei de la
Asociația Eugeniu de Savoya. Aceștia,
îmbrăcați corespunzător au defilat
printre spectatori, marcând totodată
Anul centenarului. În mod spectacols au
fost trase și câteva salve de tun.
Tot în această seară specială, au
fost premiate cuplurile care anul au
împlinit 50 de ani de căsătorie. Cu
emoție vădită, cele 10 perechi au pășit
pe scena Teatrului de vară , fiind felicitați
de către domnul primar. Acești oameni
cu experiență au adus în fața tuturora
pilda iubirii, a înțelegerii și a răbdării,

•

•

APEL UMANITAR

CAMPANIE DE RECOLTARE DE
SÂNGE LA SPITALUL ORĂȘENESC
SÂNNICOLAU MARE
Miercuri, 10 octombrie 2018,
începând cu ora 9:00, în incita Spitalului
Orășenesc Sânnicolau Mare va avea
loc o campanie de recoltare de sânge.
Inițiativa aparține Centrului Regional
De Transfuzie Sangvină Timișoara
care, în ultima perioadă, se confruntă
cu o lipsă acută de donatori. Acțiunea
de la Sânnicolau Mare se încadrează
într-o campanie mai amplă ce cuprinde
mai multe localități din zonă.

MR

Elevi ce au obținut rezulate deosebite la concursuri școlare: Rareș
Muntean, Sara Cozmaniuc, Ștefan Dalica, Iulia Geambazu, Alex
Miculescu, Ariana Popa, Iulia Istode, Vanessa Panea, Raluca Dibarț,
Karla Sasz, Anca Dinu, Ninet Telbis, Flavius Chita, Iulia Oproi,
Teodora Boițiu, Maria Ștefănuț, Ioana Miron, Milița Ciocov, Elisa
Demeter, Andrei Kovacs, Miculescu Andreea, Paula Pop, Larisa
Temian, Nadia Vârșav.
Elevi care au obținut media peste 9 la examenul de Bacalaureat 2018:
Sonia Mateiu, Naomi Cigolie, Patricia Jurjuț, Denisa Contra.

A dona sânge înseamnă o șansă
la viață pentru o altă persoană.
Sânmiclăușenii sunt așteptați în număr
cât mai mare să-și dovedească simțul
civic și spiritul de solidaritate!
VĂ AȘTEPTĂM!

OBLIGAȚIILE CRESCĂTORILOR DE ANIMALE
În contextul actual al amenințărilor tot mai dese de epidemie în rândul animalelor
domestice, dorim să amintim crescătorilor de animale ce obligații au potrivit legilor
în vigoare. Respectarea acestor obligații este esențială, deoarece în cazul unor
situații în care datorită bolilor animalele trebuie sacrificate, se primesc compensații.
Aceste compensații ce vin din partea autorităților pot fi acordate doar dacă s-au
respectat aceste obligații pe care noi le prezentăm.
*Fiecare proprietar de animale trebuie să dețină un cod de exploatație.
*Crotalierea, microciparea tuturor animalelor:
• Bovine până la vârsta de 20 de zile sau la ieșirea din exploatație
(gospodărie).
• Ovine și caprine până la vârsta de 6 luni sau la ieșirea din exploatație
(gospodărie).
• Porcine până la vârsta de 60 de zile sau la ieșirea din exploatație
(gospodărie).
• Cabaline până la vârsta de 6 luni sau la ieșirea din exploatație
(gospodărie).
• Carnasiere(câini) până la vârsta de 90 de zile sau la ieșirea din
exploatație (gospodărie).

•

Cetățenii care doresc să doneze
sânge sunt așteptați începând cu
ora 9:00, la laboratorul de analize din
cadrul spitalului unde recoltarea va fi
efectuată de pesonalul de specialitate
al Centrului Regional De Transfuzie
Sangvină Timișoara. Persoanele care
vin să doneze sânge primesc, conform
legislației în vigoare, un bon valoric

de 67 de lei pentru achiziționare de
alimente și au dreptul la o zi liberă în
cazul în care sunt angajați.

ÎN ATENȚIA CRESCĂTORILOR DE ANIMALE

Elevii premiați cu ocazia Zilelor Orașului
pentru rezultate deosebite la învățătură

MR

Sportivi ai Clubului Unirea premiați cu ocazia Zilelor Orașului, pentru
obținerea titlului de vicecampioni naționali la fotbal, categoria juniori B1

În anul 2016, la inițiativa primarului Dănuț Groza, a fost înființată distincția
„Sânnicolau Mare vă mulțumește”, făcând parte din demersul Primăriei de
promovare a valorilor în comunitatea sânmiclăușeană. Cu ocazia zilelor orașului,
în acest an, distincția a fost acordată post mortem, celui care a fost Constantinescu
Florin, pentru contribuția la dezvoltarea orașului, pentru proiectele inițiate și munca
remarcabilă depusă în cadrul Consiliului Local, dar mai ales în comunitate, alături
de sânmiclăușenii lui dragi.
Domnul primar, Dănuț Groza, a înmânat distincția pe scena teatrului de vară,
familiei Constantinescu. Au fost prezenți pe scenă soția, copiii, părinții, fratele și
cumnata lui Florin.

Hramul Bisericii
Ortodoxe Române din
Sânnicolau Mare 2018

Din moși strămoși, hramul bisericii
ortodoxe este sărbătorit cu multă
bucurie de către toți credincioșii. În
Sânnicolau Mare, hramul Nașterii Maicii
Domnului s-a serbat, ca în fiecare an,
în 8 septembrie. Ziua a fost încărcată
de evenimente specifice. După slujba
de dimineață, a urmat Sfânta Liturghie,
cea mai importantă dintre toate slujbele
bisericești. Cel mai așteptat moment
l-a reprezentat, cu siguranță, tăierea
colacului, moment care a avut loc după
Vecernia la care a participat un sobor de
preoți din orașul nostru și din preajma
parohiei Sânnicolaului Mare. Vremea
bună și soarele au făcut ca la această
slujbă să participe cu evlavie mulți
credincioși.
După încheierea programului religios,
așa cum o cere tradiția bănățeană,
s-a încins o horă. S-au cântat cântece
populare, s-a jucat ca prin Banat și s-a
cinstit și anul acesta hramul Bisericii
ortodoxe din Sânnicolau Mare, așa cum
se cuvine.

toate necesare pentru o viață lungă de
cuplu. Le dorim și noi celor 10 perechi
multă sănătate în continuare !

Consilierul local FLORIN CONSTANTINESCU a primit post
mortem distincția “SÂNNICOLAU MARE VĂ MULȚUMEȘTE! “
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Emanuel Mihuț, Emanuel Posteucă, Cosmin Stoica, Bogdan Ciui,
Cătălin Pîț, Bogdan Bearz, Ciprian Ureche, Rafael Tucă, Paul Bora,
Darius Topciov, Alexandru Mezaroș, Călin Crăciun

•Vând teren str. Simion Bărnuțiu,nr.51,
720 mp.
Tel. 0256371016 sau 0736224245
• Vând urgent casă în Sânnicolau
Mare str. Eminescu, 1 bucătărie, 5
camere, 2 cămări, 1 beci, 1 baie, 2
holuri, garaj, centrală pe gaz și sobă
de teracotă la nevoie, 2 camere de
supravegheat, internet, 2 curți mari
și o grădină care se vinde cu mobilă
cu tot. casa e renovată, iar acoperișul
este de cea mai bună calitate.
Tel. 003464582809
• Efectuez lucrări agricole de toamnă
cu tractor mic, potrivit pentru spații
înguste.
Tel. 0721334361
• Închiriez spațiu comercial central,
145 m lângă Raiffeissen Bank.
Tel. 0724519450

• Vând apartament cu 3 camere, etj.
II, decomandat, renovat, climă, bloc
reabilitat termic.
Tel. 0732143594
• Vând teren intravilan.
Tel. 0721447686
• Casă de vânzare str. Ion Creangă,
nr.12.
Tel. 0727020830
• Vând loc de casă în Cenad, nr.313,
4316mp.
Tel. 0753027345
• Vând casă în Igriș, nr.208.
Tel. 0722865142

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

*Pentru orice eveniment (pierdere crotal, îmbolnăvire, fătare, tăiere în
gospodărie, tăiere de necesitate, moarte, dispariție) se anunță medicul veterinar de
circumscripție pentru a efectua documentele obligatorii și a opera în baza națională
de date.
*Pentru orice mișcare de animale (vânzare-cumpărare directă sau la târg,
tăiere abator, donație) se anunță medicul veterinar de circumscripție pentru a
efectua documentele obligatorii și a opera în baza națională de date.
*În caz de crotalie pierdută se solicită un duplicat al crotaliei la medicul
veterinar concesionar.
*După orice eveniment (tăiere normală în gospodărie, tăiere de necesitate,
moarte) se predă crotalia către medicul veterinar concesionar.
Nerespectarea celor legale se sancționează conform HG 984/2005 cu
modificările și completările ulterioare cu suma de 1200 lei persoanele fizice
(proprietari, gospodari simpli) și 6000 lei persoanelor juridice (societăți comerciale,
asociații familiale, întreprinderi individuale, persoane fizice autorizate).
Informații furnizate de medic veterinar dr. Jurcă Ioan
•Vând apartament decomandat cu
3 camere, etj.II, încălzire proprie,
termopane, boxă, bloc izolat, preț
45000 Euro.
Tel. 0723297451
• Vând casă str. Brâncoveanu, 1076
mp, 3 camere, baie, bucătărie, anexe.
Tel. 0722451299
• Casă de vânzare zona II, oraș,
canalizare, internet.
Tel. 0736850618
• Vând casă în Sânnicolau Mare
str. Gh. Lazăr nr.14 compusă din 3
camere, 2 spații comerciale, baie,
bucătărie + baie serviciu, încălzire
centrală pe gaz.
Tel. 0763 535067 sau 0785 596212

WWW.SÂNNICOLAU-MARE.RO

• 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
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LUNGU ADRIAN campion național absolut la Culturism

În cinstea unei deschizătoare de drumuri
Statuia Emiliei Lungu Puhallo

Prin multă muncă se poate ajunge foarte sus
În Sânnicolau Mare, alături de noi,
trăieste un OM muncitor și foarte puternic
care, la fiecare concurs,impresionează
un juriu foarte pretențios. Este vorba
despre Lungu Adrian, campion național
absolut la Culturism, un sportiv cu care
orașul nostru se mândrește.
Astfel, la Campionatul Național
de Culturism și Fitness, desfăsurat în
septembrie 2018, la Arad, Lungu Adrian
a reușit cea mai mare performantă din
cariera sa,obținând titlul de campion
național absolut la categoria Culturism.
Spre deosebire de mulți sportivi din
domeniul Culturism-Fitness, în afară
de soție, Adrian nu are nici antrenor
personal și nici nutriționist, el fiind un
autodidact. “Nu am pe nimeni în spatele
meu care să mă ghideze sau să-mi dea
un sfat. Tot ceea ce am asimilat prin

invătătură în cei 11 ani de când particip
la competiții am aplicat sau, mai bine zis,
am pus în practică pe mine însumi, fiind
propriul meu antrenor. Au început să
apară și rezultatele a ceea ce făceam,
adică am început să câștig competiții,
lucru care mi-a confirmat că făceam bine
ceea ce făceam”.
În spatele performanței stau 20 de
ani de muncă și dedicație totală.
Domnul Lungu Adrian a declarat
pentru
cititorii
ziarului
Monitorul
următoarele:
“A fost o muncă grea. M-am pregătit
incă din decembrie anul trecut pentru
acest concurs. Am pornit la drum cu
gândul să obțin locul întâi și să ajung
campion național.
M-am pregătit
exemplar și pot spune că pe scenă mi-a
fost mai ușor, fiindcă am avut încredere

în mine. A fost o muncă asiduă, de câteva
luni. Nu vorbim doar de antrenamentele
din sală de fortă, la fel de importante
sunt programul alimentar și de nutriție,
menținerea greutătii pentru păstrarea
categoriei. Am parte de un antrenor de
excepție care în același timp este și soția
mea, ea m-a încurajat tot timpul , lucru
care m-a ajutat să urc pe primul loc.
Acest rezultat a venit în urmă unor
eforturi făcute de către familia noastră,
fiecare având de suferit în felul lui. În
timpul pregătirii, Robert, fiul nostru,
mergea în sală de forță împreună
cu soția mea, care este antrenorul,
partenerul, psihologul, nutriționistul,
bucătarul și suporterul meu numărul
1, astfel am reușit să îi oferim ceea
ce avea nevoie: dragostea și atenția
părintească. Au existat momente mai
puțin plăcute, și nu au fost puține, care
fac că acest titlu să fie și mai apreciat
de către noi. Aș aminti aici de nopțile în
care nu dormeam decât 2-3 ore, că să
fac antrenamentul, deoarece la ora 7
intram la lucru și acasă ajungeam seara
,când preferam ca energia pe care o
mai aveam să o ofer copilului și soției.
Despre aceste momente , în care te
întrebi de ce faci asta , cei care nu știu
despre ce este vorba , zic că de obicei
“tu ai genetic bun , ai avut noroc etc”, nu
se gândesc la timpul pe care îl iei de la
familia ta, la efortul depus ,la restricțiile
alimentare , la nopțile nedormite, la
eforturile financiare”.
Anul trecut, culturistul a reușit să

Primăria vă informează 3

M nitorul

câștige toate competițiile la care a
participat: la Cupă României a luat locul
1 la categoria Culturism, dar și locul 1 la
open și categoria bodybuilding clasic.
Iar la Campionatul Național de anul
trecut a luat locul 1 la ambele categorii și
Campion absolut la bodybuilding.
Cea mai mare performantă din
carieră a fost câștigarea titlului suprem
la Culturism, acesta fiind recunoscut
ca cel mai valoros titlu, deoarece din
disciplina Culturism au derivat celelalte
ramuri, fitness, mens physique etc.
Ca și planuri de viitor ar fi câștigarea
campionatului balcanic, campionatului
european și de ce nu, campionatul
mondial.
Redacția ziarului Monitorul îi dorește
campionului național mult succes în
activitatea sportivă și mai ales cât mai
multe competiții câștigate!

Cu ocazia Zilelor Orașului, în zona
din fața Castelului Nako a fost dezvelită
o frumoasă statuie , reprezentând-o pe
cea care a fost Emilia Lungu – Puhallo.
Locuitorii Sânnicolaului Mare sunt
familiarizați cu inițiativa primăriei de a
îmbogăți patrimoniul cultural al orașului
prin dezvelirea de astfel de lucrări
artistice. Statuia nou inaugurată nu face
excepție de la regulă și se încadrează în
tonul celor deja dezvelite, reprezentând
o personalitate marcantă a istoriei și
culturii sânmiclăușene.
La inaugurare au fost prezente și
delegațiile din străinătate sosite cu prilejul
zilelor orașului. Astfel au fost prezenți
invitați din Medina (Ungaria), inclusiv
primarul localității, din Kazincbarcika
(Ungaria), din Mokrin (Serbia). Un
inviatat cu totul special a fost primarul
localității Burgkirchen(Germania) care
împreună cu domnul primar Dănuț
Groza au dezvelit statuia.
În 2018, un an cu adevărat deosebit
pentru România, în anul Centenarului
Marii Uniri, Sânnicolau Mare adăugă
o nouă piesă patrimoniului cultural
european și marchează puternica
încărcătură istorică a Marii Uniri prin
dezvelirea statuii Emiliei Lungu Puhallo,
cunoscută scriitoare și publicistă.

Emilia Lungu Puhallo a fost prima
învățătoare româncă din Banat, o femeie
distinsă și o deschizătoare de drumuri
pentru învățământul bănățean. Cea
mai profundă scriere literară a Emiliei
Lungu este nuvela „Nicolae Ţârcovnicu”,
în care descrie viaţa zbuciumată a
scriitorului Nicolae Filimon, autorul
romanului „Ciocoii vechi şi noi”, care
era literatul ei preferat. Emilia Lungu a
scris peste 30 de articole şi studii asupra
problemelor de educaţie, sociale şi
naţionale, precum și romanul „Elmira”,
care a făcut senzaţie în epocă, fiind
publicat ca foileton în revista „Familia”.
Numele ei apare în toate revistele
ardelene mai însemnate ale vremii.
Chiar Regina Elisabeta a României s-a
interesat îndeaproape de prima femeie
româncă care s-a încumetat să scrie
un roman. Pentru activitatea ei, în anul
1904, Emilia Lungu – Puhallo a fost
decorată cu ordinul „Steaua României”
de către însăși Regina Elisabeta.
Emilia Lungu Puhallo este un model
de urmat pentru noi, pentru tinerii care
acum se formează, pentru cei care
iubesc învățătura și excelența sau pentru
cei care au nevoie de un exemplu că
perseverența aduce cele mai frumoase
rezultate.

Ambrosia artemisiifolia ( ambrozie;
iarba pârloagelor sau floarea pustei) este o
specie de plantă dăunătoare, din categoria
buruienilor de carantină, cu un puternic
caracter invaziv. Ea se găseşte de-a lungul
căilor de transport, respectiv şosele şi căi
ferate, în intravilanul cât şi în extravilanul
localităţii. Caracterul dăunător al ambroziei,
fiind determinat de multiplele afecţiuni
alergice pe care le provoacă, dintre care
unele grave, de-a lungul perioadei de
înflorire.
Specia a fost indentificată ca buruiană în
anul 1838 în America de Nord. Intensificarea
schimburilor comerciale între statele
continentului nord american şi celelate
continente, cu precădere transportul de
catofi, cereale, semninţe de plante de
cultură şi furajere, au dus la răspândirea
speciei şi pe alte continente. În Europa a
fost semnalată pentru prima data în 1863,
în Germania, de unde treptat s-a extins în
Europa de Sud-Est şi în regiunea balcanilor
de Nord.
Primele informaţii cu privire al
răspândirea speciei pe teritoriul ţării noastre,

datează din 1908, fiind menţionată în zona
Banatului, Munteniei şi în Moldova.
În ţara noastră, dupa 1990, numeroase
suprafeţe de teren agricol, au fost
abandonate, de asemenea au fost efectuate
defrişări masive în sectorul silvic, buruienile
din culturile agricole nu au fost combatute
aproape deloc, datorită limitărilor de ordin
financiar ale noilor proprietari agricoli, astfel
că pe marginea căilor de transport, în special
pe marginea şoselelor, şi a căilor ferate,
ambrozia s-a extins extrem de mult, invadâd
la început , terenurile agricoler abandonate
şi culturiel agricole, ultrior fiind prezente şi în
flora spontană.
Ambrozia poartă pe aceeaşi plantă
atât flor bărbăteşti cât şi flori femeieşti.
Mugurii florilor apar la sfârşitul lunii iunie apoi
devin flori, grupate în inflorescenţe. Florile
bărbăteşti apar în luna iulie, fiind grupate în
inflorescenţe verzui, reunite în spăice mici,
situate la extremităţile tulpinii. Începând cu
luna august, florile bărbăteşti emit polen,
producţie de polem atingând apogeul ăn
luna septembrie,emisia de polen inchienduse în luna octombrie. Iarba pâloagelor este o
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însă, smulgerea plantei înaintea înfloririi, în
primul stadiu de dezvoltare al plantei, până
la sfîrşitul perioadei de creştere vegetativă,
prin smulgerea plantei cu rădăcină cu tot.
Pentru această operaţie, în caz de necesitate
este indicat să se poarte mănuşi şi mască de
protecţie. Dacă se folosesc cosirile, acestea
trebuiesc executate pe toată perioada de
vegetatie, deoarece o simplă cosire sau
praşila tulpinile tăiate se ramifică si producţia
de flori cu polen alergen va creşte. Folosirea
erbicidelor este o metoda de combatere
cu eficacitate slab, deoarece plantele sunt
rezistene la actiunea substanţelor chimice
Terenurile necultivate, care se extind
in jurul zonelor comerciale sau industriale,
sunt propice instalarii ambroziei. Pentru a se
evita acest lucru, se recomandă instalarea
cât mai rapidă a unui covor vegetal, a unor
peluze, sau protejarea acestor suprafeţe
cu materiale care să oprească germinarea
seminţelor din sol, precum materialele
geotextile sau piatra concasată.
Cetăţenii localităţii noastre, care observa
zone invadate cu ambrozie sunt obligaţi sa
ia masuri de eradicarea a acestei buruieni
prin metodele mai sus amintite iar în situaţia
în care constată prezenţa acestei plante
pe domeniul public, să anunţe autorităţile
lopcale, prin Biroul de Mediu al Primăriei
oraşului Sânnicolau Mare.
Totodată Legea 62 / 2018, prevede
sancţionarea cu amenzi în valoare de pâna
la 5000 de lei, persoanele fizice şi cu până
la 20000 de lei, persoanele juridice ,care
nu i-au măsuri de combatere a acestei
păguboase buruieni.

activități culturale prilejuite de Zilele
Orașului Sânnicolau Mare 2018.

Tamburița câmpiei bănățene

AMBROZIA, O PLANTĂ PERICULOASĂ PENTRU SĂNĂTATEA NOASTRĂ!
plantă care iubitoare de căldură, fiind atrasă
de solurile bogate in azot, jilave şi umede.
Simptomele alergiei provocate de
ambrozie sunt: rinita aalergică, conjunctivita
alergică, astmul bronşic şi mai rar dermatitele
de contact (alergii ale pielii) sau reacţiile
anafilactice.
Cea mai frecventă manifestare a alergie
la polenul ambroziei este rinita alergică
Polenul este eliberat de plante dimineaţa,
dupa-amiază, concentraţia acestuia fiind
ridicată, scăzând seara.
Ambrozia, nu este doar o plantă
periculoasă doar prin impactul asupra
sănătăţii,ci şi prin cel asupra mediului şi cel
economic.
Prin impactul asupra mediului, ambrozia
înlocuieşte vegetaţia nativă din covorul
vegetal unde este introdusă, mai ales
atunci când are loc o pereturbare, precum
suprapăşunatul sau demararea unor
construcţii, aceste presiuni determină
modificarea capacităţii competitive a florei
native. Dinn punct de vedere al impactului
economic, costurile medicale pentru tratarea
alergiilor cauzate de ambrozie sunt mari
în regiunile invadate şi se ridică la multe
milioane de dolari anual.
Combaterea ambroziei, se realiyează
prin metode preventive, mecanice şi chimice.
Metodele preventive, presupun evitarea
transportării de sol contaminat, mărfuri,
produse agricole sau utilaje din terenuri
adiacente invadate. Metodele mecanice
se refera la smulgera plantelor înaintea
perioadei de înflorire iar metodele chimice,
se referă la combaterea speciei prin
erbicidări repetate.
Cea mai eficientă metodă o constituie

Lucrarea ce omagiază personalitatea
și activitatea Emiliei Lungu Puhallo, este
o operă de artă realizată de sculptorul
Aurel Gheorghe Ardeleanu. Statuia a
fost dezvelită în cadrul programului de

La noi în Banat, în ultimele două
veacuri , tamburița s-a afirmat ca fiind
singurul instrument muzical autentic din
grădina noastră culturală. Nu a existat
localitate în care să locuiască sârbii
și să nu fie cel puțin o orchestră de
tamburași. De tambură, pe noi bănățenii
ne leagă sărbătorile , nunțile, botezurile,
petrecerile pentru toate vârstele. Prin
sunetele sale placute face să dispară
oboseala, supărarea făcându-ne pe toți
frați și prieteni.
Tradiția muzicii de tamburași în
orașul nostru este lungă și bogată, ea
fiind atestată documentat de peste o
sută de ani. Pentru iubitorii acestui gen
de muzică, pe data de 15.09.2018 a
avut loc cea de a VI-a ediție a festivalului

de tamburași
„Tamburița câmpiei
bănățene”.
Am fost onorați de prezența în mijlocul
nostru a reprezentanților Uniuni Sârbilor
din România, a consulului republicii
Serbia la Timișoara, a reprezentantilor
Primăriei orașului nostru, cuvioșii părinți
ai bisericii și reprezentanț ii mass- media.
Anul acesta au evoluat pe scena
Casei de Cultură, în fața unui public
numeros, șapte formații de tamburași
,atât din țară, cât și din Serbia și Ungaria.
Prima formație a fost a celor mai tineri
tamburași din România „Temišvarski
Tamburaši”, compusă din elevi ai
claselor primare, care sub îndrumarea
cunoscutului profesor de tambură,
Zoran Bugarski – Brița, din Novi Sad, au

încântat publicul și au fost răsplătiți cu
aplauze din belșug.
Cea de a doua formație a fost
orchestra de tamburași „Zlatna suza” din
Diniaș, care a luat ființă în 2012 care au
dovedit că muzica nu are vârstă și alături
pe scenă pot cânta de la cei mai tineri
până la cei bătrâni. Cele trei soliste au
încântat publicul cu melodiile tradiționale
și au fost răsplatite din plin cu aplauze.
Apoi au urmat pe scenă grupul
vocal – instrumental „Generația” din
Timișoara, grup compus din cântareți și
instrumentiști care activează în cadrul
Uniunii Sârbilor din România și care
are drept scop promovarea melosului și
tradițiilor sârbești.
Cea de a patra formație prezentă
la festivalul nostru a fost orchestra de
tamburași „Temišvarski spomenari” care
a luat ființă la Timișoara în anul 2009,
fiind compusă din instrumente populare
specifice sârbilor din Banat și împreună
cu soliștii vocali Ivana și Pera Todorovici
, continuă tradiția folclorului muzical
sârbesc. Activează în cadrul Uniunii
Sârbilor din România, participând la
diferite spectacole, concerte în țară și în
străinătate.
Apoi a încântat publicul orchestra de
tamburași „Banat” din Desk – Ungaria,
formație care a evoluat pe scenele din
Ungaria, Serbia, Italia, Bulgaria și a
obținut numeroase premii, printre care
amintim „Locul trei” la festivalul mondial
„Tamburița fest” de la Novi Sad.
Cea de a șasea, orchestra de
tamburasi “Banatski valc” din Kikinda, a
fost pentru prima dată în orașul nostru.
A luat ființă în anul 2017 la inițiativa
domnilor Došen Branislav și Bajkin

Borislav.
Orchestra de tamburași își dorește
să ducă mai departe tradiția muzicii de
tamburași din locurile natale.
Gazdele festivalului, Grupul vocal
instrumental “Biseri” din Sânnicolau
Mare au încheiat acest festival. Grupul
a luat ființă în anul 2016 din dorința de
a promova cântece populare sârbești,
care ajung negreșit la sufletul tuturora,
coordonatorul grupului fiind Darco
Vlașcici.
Trebuie să menționăm faptul că
grupul vocal face parte din corul bisericii
ortodoxe sârbe din Sânnicolau Mare,
care a participat la multe manifestații
culturale, atât în țară, cât și peste hotare.
La sfârșitul programului, toate
orchestrele participante la festival au
cântat binecunoscutul cântec sârbesc
„Tamo daleko” .
Organizarea acestui festival a fost
posibilă cu sprijinul Uniunii Sârbilor din
România, Primăriei orașului Sânnicolau
Mare și a Organizației Locale a Uniunii
Sârbilor din România.
Mulțumesc celor care au participat
la organizarea acestui festival: Dușița
și Miriana Roșu, Natalia și Gheorghe
Mândran, Dalibor Bojin, Tania și Darco
Vlașcici, Adriana și Nenad Luchin.
Ținem să mulțumim în mod deosebit
Primăriei orașului Sânnicolau Mare,
pentru sprijinul acordat pe parcursul
celor șase ani de existență a festivalului
de tamburași din orașul nostru.
Director de festival
SILVIU ROȘU
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Handbaliștii seniori ai Unirii

revin cu victorie în eșalonul secund al
campionatului național

Echipa masculină de seniori al CS
UNIREA Sânnicolau Mare va evolua din
acest sezon în cadrul Diviziei A seria C,
unde se va confrunta în dublă manșă
(tur -retur) cu următoarele competitoare:
• CSM ȘCOLAR REȘITA
• CS UNIVERSITATEA CRAIOVA
• CS POLITEHNICA TIMISOARA
• CSU CTIN. BRANCUSI TG-JIU
Competiția a deputat sâmbătă 22
septembrie 2018, când Unirea a întâlnit
acasă pe CSU C-tin Brancuși Târgu Jiu.
În etapa a doua, pe 29 septembrie va
juca tot pe teren propriu cu CSM Școlar
Reșita. În etapa a treia reprezentanta
noastră va evolua pe 6 octombrie la
Craiova, iar pe 13 octombrie în etapa
a patra acasa, în derby-ul timișean cu
Universitar Poli Timișoara. De menționat
este faptul că de Ziua Națională a
României, pe 1 decembrie 2018,
handbaliștii noștrii vor evolua acasă
în compania uneia dintre favoritele
la promovare CSU Pitești (fostă prim
divizionară).
Vă facem cunoscută și componența
lotului echipei de seniori, care va
reprezenta orașul nostru pe scena
eșalonului secund al handbalului
romanesc. Din vechiul lot al Unirii vor
evolua în continuare: Perdei Vasile,
Hiticaș Paul Marius, Becker Dominic,
Hegedus Oliver, Parasca Daniel,
Balog Bogdan, Ciobanu Narcis,
Cosoi Victor, Ungureanu Bogdan,
Cristea Darius, Borbely Alexandru,
Ursu Alexandru, Roosz Suba Ralph,
Heler Paul Vasile. Lor li s-au alăturat
alături și jucători nou veniți. Din Arad
au venit Darabut Alexandru Raul și
Gabor Cosmin Alin, iar din Timișoara
au venit Visan Bogdan Stefan,
Homneac Sorin Alin, Mutu Alexandru
Petre.
Echipa va fi antrenată și în acest
sezonde Roosz Suba Jozsef, care este

și coordonatorul

secției

de

handbal
a
clubului Unirea.
Mă bucur foarte mult că din acest
sezon echipa de handbal seniori
a Unirii evoluează în divizia A a
campionatului național al României.
Noi ne-am dorit de mult acest lucru dar
sistemul competițional cu deplasări
foarte multe și foarte lungi făcea,
până acum, imposibilă finanțarea
echipei dintr-un buget de oraș mic,
așa ca Sânnicolau Mare. În prezent
numărul mic de echipe și gruparea lor
pe o zonă relativ restrânsă a permis
Clubului Unirea, susținut de Primărie
și Consiliul Local, să înscrie echipa în
această divizie.
Le doresc mult succes jucătorilor
și antrenorilor și sper ca publicul
sânmiclăușean să le fie alături la
fiecare meci.
a declarat domnul primar
Dănuț Groza
În prima etapă echipa noastră a
reușit să învingă adversara din Târgu
Jiu cu scorul de 24-16. În fața unor
tribune pline în sala Ioan Morar, tinerii
handbaliști ai Unirii au dat dovadă de
mare talent și profesionalism, trecând
peste emoțiile primului joc, și aducând
o primă victorie a sezonului. Rezultatatul
este unul de maximă importanță pentru
moralul jucătorilor noștri care vor porni
în următoarele jocuri cu multă încredere.

Memorialul Internațional
de fotbal "BODO CAROL"
ediția a V-a

Pentru Clubul Sportiv Unirea
organizarea memorialului "Bodo Carol"
a devenit o tradiție. Anul acesta turneul
care cinstește memoria domnului
profesor "Karci", a ajuns la ediția a V-a.
Turneul s-a desfășurat cu ocazia zilelelor
orașului Sânnicolau Mare 2018 și s-a
bucurat de o participare internațională.
Juniorii s-au întrecut la două categorii
de vârstă.
La cele două categorii 2006-2007
și 2008-2009 au participat echipele:
ACS Poli Timișoara, Progresul
Pecica, Vulturii Socodor, Sport Klub
Apatfalva (Ungaria) și CS Unirea

Sânnicolau Mare.
La categorie 2006-2007 Unirea a
reușit să se claseze pe locul al III- lea,
iar jucătorul nostru Pogan Cosmin a
fost desemnat cel mai bun sportiv al
competiției.
La categoria 2008-2009 Unirea
a terminat competiția tot pe podium,
ocupănd locul al III-lea.
Conducerea Clubului Unirea dorește
sa mulțumească tuturor invitaților,
susținătorilor și sponsorilor acestui
eveniment. Mulțumește, de asemenea,
tinerilor sportivi și antrenorilor.
MCC

În Sânnicolau Mare, de sărbătoarea
creştină Adormirea Maicii Domnului,
care se sărbătoreşte după ritul vechi pe
28.08.2018, în jurul bisericii ortodoxe
sârbe s-au adunat un număr mare de
enoriaşi, pentru a sărbători hramul
bisericii care o are ca ocrotitoare pe
Maica Domnului.
Cum am fost informaţi de d-l Bojin
Borko, coordonatorul Centrului Regional
Cultural, din Sânnicolau Mare, la Sfânta
liturghie, care a început la ora 10:00, au
slujit preoţii Vasa Jupunschi din Rudna
şi preotul paroh, Dina Ciocov. Din strană
a răspuns corul bisericesc format din:
Bojin Slavka, Roşu Duşiţa, Mândran
Natalia, Ina Adnagi, Radici Eugenia,
Petrov Rodica, Ianoş Bosilca, Roşu
Miriana, Petrov Liuba, Radici Zoran şi
Raicici Radivoi.
Adnagi David, Colpoş Tiana şi Raicici
Nataşa au citit apostolul, iar Ciocov
Miliţa a spus Crezul.
La orele 17:00, a început slujba
vecerniei şi tăierea colacului. Slujba
a fost oficiată de un sobor de preoţi:
Protopopul
Ognen
Plavsity
din
Arad, protopopul Marius Podereu
din Sânnicolau Mare, şi preoţii Vasa

CUPA ORAȘULUI SÂNNICOLAU MARE
Cu ocazia Zilelor Orașului Sânnicolaului Mare, clubul sportiv Unirea a organizat
o competiție amicală dedicată handbaliștilor juniori. Cu participarea prietenilor
noștri din Nădlac, competiția a avut rolul de pregăti startul campionatului 2018/2019.
Rezultatele înregistrate de jucătorii și jucătoarele noatre sunt:
Junioare 3 - antrenor Ilies Florentina
CS Unirea - Victoria Nădlac 35-27
Juniori 3 - antrenor Trifan Ciprian
CS Unirea - Victoria Nădlac 32-6
Juniori 4 -antrenor Kirsch Alin
CS Unirea - Victoria Nădlac 22-17

Eveniment duhovnicesc la
mănăstirea Bezdin

Organizator de competiții CS Unirea
TIBERIU MUNTEAN

chitară, Leontin VIȘAN - chitară solo,
Florin ACSINTE - bass și Daniel
IAKSO - tobe.

Jupunschi din Rudna, Slobodan Vuici
din Parţa, Radoslav Stoicov din Cenad,
Şaţa Miloievici din Felnac şi preotul
paroh, Dina Ciocov.
Naşii rugii au fost membrii grupului
vocal-instrumental „Biserii” din care
fac parte: Duşiţa Roşu, Ina Adnagi,
Eugenia Radici, Rodica Petrov, Natalia
Mândran, Bosilca Ianpş, Slavka Bojin şi
coordonatorul grupului Darco Vlaşcici,
iar pentru anul următor această sfântă
datorie a fost preluată de către Raicici
Radivoi cu soţia Gordana, fiul Radovan
şi ficele Nataşa şi Dragana.
Preotul Slobodan Vuici din Parţa,
a rostit câteva cuvinte de învăţătură
despre importanţa şi însemnătatea
sărbătorii, iar preotul paroh a muţumit
colaboratorilor, consiliului parohial,
corului bisericesc, naşilor rugii, d-lui
deputat Slavoliub Adnagi,d-lui primar,
Dănuţ Groza şi d-lui vice primar care a
fost prezent şi consilierilor locali, pentru
buna înţelegere, colaborare şi sprijin
acordat la nevoie, şi nu în ultimul rând
preoţilor prezenţi la aceasta sfântă
sărbătoare.
După terminarea sfintei slujbe, în
curtea bisericii s-a continuat un program
cultural susţinut de membrii ansamblului
„Sfântul Sava”(grupa mică şi mijlocie)
care au prezentat două suite de dansuri
sub îndrumarea d-nei profesor Natalia
Mândran.
La buna dispoziţie a celor prezenţi, a
contribuit orchestra „Sfântul Sava” sub
îndrumarea d-lor profesor Gheorghe
Mândran şi Darco Vlaşcici, care a
acompaniat soliştii vocali: Nataşa
Raicici, Tania Vlaşcici, Liubomir Petrov şi
grupul vocal „Biserii”.
Mulţumim Bunului Dumnezeu şi
Maicii Sale pentru că ne-au învrednicit
ca anul acesta să putem sărbătorii
hramul bisericii aşa cum se cuvine.
Preot paroh CIOCOV DINA
Prof. BOJIN SLAVKA

Invităm toți iubitorii de handbal și
sprot ăn general din orașul nostru să
vină la meciurile Unirii pentru a-i susține
pe jucătorii noștri și pentru a asista la un
handbal de calitate.

concert, a fost interpretarea pe două voci
a pieselor alături de noua colaboratoare
a formației, Diana Blajovan. Recitalul a
fost îndelung aplaudat, formația fiind
cerută pentru bis.
În perioada următoare, ApocalipS
vor intra în studioul de înregistrări
pentru imprimarea unui nou material
discografic, care va cuprinde pe lângă
noile compoziții, și prelucrări după
temele muzicale culese din folklor de
marele compozitor Bela Bartok.
ApocalipS: Flavius BUDA - voce,

RUGA BISERICII ORTODOXE
SÂRBE DIN SÂNNICOLAU MARE

HANDBAL

ApocalipS intră în studiou
După concertele susținute în
această vară la Dudeștii Vechi, Gătaia,
Deta, Periam, care au reprezentat prima
parta a turneului de promovare al noului
single Danger!, ApocalipS au încheiat
acest sezon concertistic cu un recital
de Zilele Orașului Sânnicolau Mare. O
premieră a constituit faptul că s-a cântat
pentru prima dată în fața publicului
sânmiclăușan, Imnul oficial al clubului
Unirea.
O prezență inedită și o plăcută
surpriză pentru publicul prezent la
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FLAVIUS BUDA

Cel mai impotrant locaş sfânt
pentru toţi sârbii din Lunca Mureşului îl
reprezintă mănăstirea Bezdin, situată pe
malul Mureşului, la 30 km. de Arad şi 35
km. de Sânnicolau Mare.
Datorită acestei mari importanţe pe
care o reprezintă, în fiecare an, de sfânta
sărbătoare „Adormirea Maicii Domnului”
se sărbătoreşte ruga mănăstirii, anul
acesta pe 2 septembrie, la care se adună
enoriaşii din întreaga zonă pomenită,
chiar şi din alte zone.
Şi anul acesta, ocrotitoarea acestei
sfinte mănăstiri, ridicate în anul 1539 de
către familia Iacşici, a fost sărbătorită
prin slujba arhierească şi a unui sobor
de preoţi, în prezenţa unui număr foarte
mare de credincioşi.
Liturghia a fost oficiată de către
Preasfinţitul
Lukian,
Episcopul
Timişoarei, şi soborului de preoţi din
care fac parte: locţiitorul episcopului,
vicar, Marinco Marcov din Timişoara,

reprezentantul bisericii ortodoxe române,
protosinghel Iustin Popovici, consilierul
eparhial al Aradului din mănăstirea
Bodrog, stareţul mănăstirii Sfântul
Gheorghe din Birda, Nikon Koricianaţ,
protopopul Aradului, Ognean Plavsity, şi
preoţii: Milanco Stoianovici din Beregsău
Mic, Dina Ciocov din Sânnicolau Mare şi
diaconii: Miodrag Iovanovici, Inochentie
Lukin şi diaconul Ciprian Nebanţa care a
avut onoarea de a fi hirotonit în preot în
acest loc sfânt şi în aşa o zi deosebită de
către preasfinţitul episcop Lukian.
În timpul liturghiei din strană a
răspuns corul bisericesc din Sânnicolau
Mare. După terminarea sfintei liturghii,
a urmat slujba tăierii colacului, iar
onoarea de a ţine colacul împreună cu
preoţii le-a revenit copiilor ansamblului
„Sfântul Sava”. Naşii rugii ai acestui an,
la manăstirea Bezdin, a fost parohia
ortodoxă Sârbă din Sânnicolau Mare.
Şi de acestă dată, reprezentanţii

minorităţii Sârbe au fost împreună cu
noi: d-l deputat Slavoliub Adnagi şi
consulul Serbiei d-l Vladan Tadici.
La terminarea slujbei, pentru
buna dispoziţie a numărului mare de
credincioşi au contribuit cu o suită
de dansuri, ansamblul „Sfântul Sava”
sub îndrumarea d-nei profesor Natalia
Mândran şi grupul vocal-instrumental
„Biserii” sub îndrumarea d-lui Darco

Vlaşcici.
Cu ajutorul lui Dumnezeu, a Maicii
Domnului şi a sfântului Chiril ale cărui
sfintele moaşte veghează din acest
sfânt locaş, am reuşit prin dragoste şi
jertfă adusă Domnului, împreună să
prăznuim hramul acestui sfânt lăcaş.
Preot paroh CIOCOV DINA
Prof. BOJIN SLAVKA
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START ÎN ANUL ȘCOLAR
2018-2019

Ca în fiecare an, domnul primar
Dănuț Groza a fost alături de toți elevii
școlilor din Sânnicolau Mare. În urma
unei întâlniri cu toți directorii, s-a ajuns
la înțelegerea ca școlile să-și deschidă
porțile, începând cu orele 8.30. Alături
de reprezentanți ai Bisericii ortodoxe
române și catolice, reprezentanți ai
jandarmeriei, au stat domnul comandant
al Poliției orașului nostru, Zamfir Dan
și domnul comandant al secției de
Pompieri, Simici Zoran.
Deschiderea școlilor gimnaziale și
ale liceelor a fost una plină de emoțiile

oricărui început. Elevii, curioși să își
cunoască noii colegi și dascăli, au asistat
disciplinați la festivitate. Nu au lipsit de la
acest eveniment frumos nici părinții sau
bunicii și ei, la rândul lor, emoționați și cu
ochii în lacrimi.
Dorim tuturor elevilor din Sânnicolau
Mare un an școlar plin de succese,
presărat cu bucurii și multe note mari.
De asemenea, dascălilor le urăm să dea
dovadă de profesionalism și răbdare
pentru a ridica educația în orașul nostru
pe cele mai înalte culmi!
MR

Liceul Tehnologic Cristofor Nako

Liceul Teoretic Ioan Jebelean

Ziua Națională a Pompierilor
SĂRBĂTORITĂ LA
SÂNNICOLAU MARE

Pentru al treilea an la rând, la
Sânnicolau Mare în data de 14
septembrie,
s-a
sărbătorit
Ziua
pompierilor. La acest eveniment au
fost invitați să participe reprezentanți ai
administrației locale, ai instituțiilor din
oraș, precum și toți cetățenii orașului
Sânnicolau Mare. Și de această dată, o
invitație specială a fost transmisă tuturor
școlilor din oraș. Vremea bună a ajutat,
și anul acesta cadrele didactice să se
deplaseze cu mulți elevi în fața Primăriei,
spre marea bucurie a copiilor.
Activitatea a fost una impunătoare,
extrem de atent organizată. Membrilor
subunității de pompieri din Sânnicolau
Mare li s-au alăturat colegi din zonă,
dar și din străinătate. În deschiderea
evenimentului s-a oficiat și o scurtă
slujbă religioasă. Domnul comandant al
subunității de pompieri din Sânnicolau
Mare, Simici Zoran, s-a ocupat de

Tineret 5

M nitorul

LET’S DO IT ROMÂNIA la Sânnicolau Mare
CAMPANIE NAȚIONALĂ DE ECOLOGIZARE

Ziua națională a curățeniei a fost
sărbătorită și în orașul nostru, așa cum
se cuvine, prin muncă, în 15 septembrie,
de dimineață. Pentru mobilizarea cât
mai multor persoane interesate ca
Sânnicolau Mare să fie curat și îngrijit,
reprezentanți ai Primăriei au promovat
acest eveniment în toate școlile. Proiectul
care s-a realizat in context global în 150
de țări sub numele de “World Cleanup
Day” a strâns, astfel, în orașul de pe
malul Arancăi aproape 250 de voluntari,
după cum urmează:
• elevi si profesori de la școliile
gimnaziale
nr.1
“Theodor
Bucurescu” si nr.2 “Nestor
Oprean”, precum si de la Liceul
Teoretic “Ioan Jebelean” si Liceul
Tehnologic “Cristofor Nako”

•

•

membrii ai asociațiilor: Seniorii
Sânmiclăușeni, Sveti Sava,
Crescătorii de păsări și animale
de blană Nako, Revai Miklos,
Forumul Democrat al Germanilor
din Banat
angajați de la Zoppas si Aptiv
( fostul Delphi ) și alți mulți
voluntari din localitate.

Campania în județul Timiș a fost
organizată de asociația “Viitorul în Zori”
care a sprijinit voluntarii din Sânnicolau
Mare prin echiparea lor cu mănuși și
saci de gunoi. Au mai fost implicati
in buna desfășurare a campaniei de
curățenie, Consiliul Judetean Timis și
Garda Națională de Mediu Comisariatul
Județean Timiș.

organizarea evenimentului și a avut
cuvântul de deschidere.
Publicul extrem de numeros, printre
care sute de copii, a putut aplauda
echipele de intervenție care au defilat în
echipamentul specific. De asemenea, a
fost prezentată și tehnica de intervenție.
Un moment deosebit de spectaculos a
fost acela în care o mașină incendiată
a fost stinsă de către pompieri chiar în
fața spectatorilor. Spre bucuria copiilor
prezenți, mașinile de intervenție au fost
parcate în zona centrală și cei mici leau putut examina cu atenție și chiar au
avut posibilitatea de a se urca în ele.
Evenimentul deși de natură festivă a
avut astfel și o latură educativă. Nu
putem decât să felicităm organizarea
unui astfel de eveniment în orașul nostru.

Întregul eveniment s-a desfășurat
după un program minuțios stabilit.
Între orele 9:00- 9:30 a avut loc
procesul de
inregistrare, verificare,
echipare voluntarila la sediul primariei,
unde copiii au primit si batoane de
ciocolată din partea institutiei .
Între orele 9:30-13:00 s-a trecut
la activitatea propriu-zisă de strans
deseuri (în special cele reciclabile). Pe
tot parcursul activitatii de curățenie,
angajati ai Primăriei au coordonat buna
desfasurare si au asigurat apa potabila
pentru toti voluntarii.
Între orele 15:00 - 18:00 s-au ridicat
sacii de gunoi si s-a asigurat transportul
lor.
Activitatea de strângere a gunoaielor

s-a concentrat în zonele cele mai
circulate și populate, ca de exemplu:
Zona centrală(de blocuri), toate parcurile
din localitate, Drumul Timișorii, Drumul
Cenadului, Parcare Zoppas, Aptiv, mal
Aranca(pista de biciclete), etc.
Acțiunea a fost una de succes,
deoarece s-au adunat în jur de 200 de
saci mari de gunoi.
Pentru păstrarea unui oraș curat și
îngrijit, toți cetățenii trebuie să păstreze
curățenia, să nu arunce resturile pe
marginea drumurilor sau pe trotuare, ci
să folosească tomberoanele amplasate
în oraș.
reprezentant primăria
Sânnicolau Mare
PUȘCAȘ RADU

MCC

CONCURS DE PESCUIT PENTRU COPII
organizat de doi tineri sînmiclăușeni

Școala Gimnazială nr. 1 Theodor Bucurescu

Școala Gimnazială nr. 2 Nestor Oprean

Toamna acestui an a venit în
întâmpinarea iubitorilor de aer curat cu un
concurs de pescuit. Cei care s-au gândit
că ar face o mare bucurie pescarilor
sânmiclăușeni au fost Malatcov Deian
și Torsin Olivian. Cei doi s-au ocupat cu
mare grijă de organizarea concursului la
care au participat numai copii. La start
s-au adunat zeci de tineri pescari, dotați
cu undițe performante și alte ustensile
specifice pescuitului. Astfel, dimineața
zilei de 31 august, zona împrejmuitoare
bălții Buciuman a zumzăit de glasul celor
mici, dornici de a prinde cea mai mare
captură. Din cauza vremii ploioase, însă,
concursul s-a dovedit unul destul de
dificil.
Fiecare concurent a primit, pentru
ca treaba să meargă mai bine, câte un
corn cu ciocolată, un suc, o medalie și o
diplomă de participare. După mai multe
ore, s-au urcat, ca la orice competiție pe

podium, cei mai norocoși. Astfel,cei cu
fir întins au fost următorii:
• Mladen Marcov, cu o captură
de 2,22 kg, locul al III lea
• Pîț Cătălin, cu o captură de 2,23
kg, locul al II lea
• Șuveg Alex, cu o captură de
10,25 kg, locul I.
Organizatorii mulțumesc tuturor
participanților, dar și celui care a
fost alături de ei, sponzorizându-le
evenimentul, AVELIO&PALOSI SRL.
Pentru că a avut succes, cei care s-au
ocupat cu multă dăruire ca totul să
meargă ca pe roate, Malatcov Deian și
Torsin Oliver, ne-au asigurat că această
competiție va deveni o tradiție la nivel
de oraș și nu va rămâne numai la prima
ediție.
MR

