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Noua Radiologie Dentară

digitală din Sânnicolau Mare funcționează în centrul
orașului într-o locație din spatele bisericii Romano Catolice
•

•

Executăm o gamă largă de
radiografii dentare, cele mai uzuale
fiind radiografiile retroalveolare și
panoramice.
Aparatura este nouă, fiind produsă
în 2016, asigurând o doză scăzută
de radiații.

Adresa Cabinetului este str. Piața 30 Decembrie, nr.7
Telefon 0771 205 318
Orarul de funcționare este L-V : 9 - 13 și 15 – 18

NOU ÎN ORAȘUL NOSTRU!!!!
Ce alegi între un lapte trecut prin mai multe
procese tehnologice sau un lapte venit direct
de la văcuța sănătoasă din fermă?
Bună întrebare!
Toți își doresc să pună pe masă un lapte
de calitate, cât se poate de natural fără
prea multe proceduri, înainte ca el să fie
consumat.
Vă așteptăm să încercați gustul laptelui
adevărat la orice oră.
Ne găsiți pe str.16 Decembrie1989,nr.10,
lângă Judecătorie.
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EVENIMENTE

Hramul Bisericii
Ortodoxe Române
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SPORT
UNIREA - SECȚIA DE BOX
Rezultate deosebite la
campionatele naționale de
juniori

ITP la Agrotransport (ITSAIA)
VERIFICĂRI TEHNICE AUTO PENTRU

MAȘINI MICI ȘI MARI (persoane sau marfă )
Tel. 0730086114, 0724359585, 0758231207,
0256371648(tel+fax) - Calea Timișorii, nr. 10

vă stă la dispoziție atât ziua cât și noaptea la cele mai accesibile
tarife: * 2,18 interior *2,49 interior noaptea *2,65 exterior
Vă conducem oriunde doriți în cel mai scurt timp posibil de la
comanda dumneavoastră telefonică!
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ÎN ATENȚIA MEMBRILOR ASOCIAȚIEI

DIMITRIVAS - STAȚIE ITP

SENIORII SÂNMICLĂUȘENI 31 octombrie 2017

Sânnicolau Mare, Str. DRUM SARAVALE Nr.30

ZIUA INTERNAȚIONALĂ A PERSOANELOR
VÂRSTNICE SÂRBĂTORITĂ ÎN 25 OCTOMBRIE

EXECUTĂ INSPECTII TEHNICE PERIODICE PENTRU:
•
•
•
•

AUTOVEHICULE
MOTOCICLETE, MOPEDE
REMORCI
TRACTOARE RUTIERE

Asociația de pensionari “Seniorii Sânmiclăușeni“ organizează în ziua de miercuri
25 octombrie 2017, la ora 14 la sala de sport “Ioan Morar“, ediția a patra 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 12 octombrie și până în data de 20
octombrie, după cum urmează:

Tel: 0753064029; 0766517404; 0256372628

MONITORUL
CONSILIULUI LOCAL

JOI 12 octombrie, VINERI 13 octombrie, LUNI 16 octombrie,
MARȚI 17 octombrie, MIERCURI 18 octombrie, JOI 19
octombrie, VINERI 20 octombrie, între orele 9-13
Coordonator: Primar Dănuţ Groza
tel. 0726112828
Redactor:
Muntean Raluca
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

CARNAVAL DE HALLOWEEN

Tipar executat de tipografia

Verossim

Sânnicolau-Mare, str. 13 Decembrie nr. 29
Tel. 0744642463

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

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 celebrii 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 Primarul vă informează
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AU ÎNCEPUT LUCRĂRILE PE STR. GH. LAZĂR

În ultimele numere ale Monitorului
ați putut citi despre evoluția lucrărilor
pe strada Belșugului. Acum pot cu
mulțumire să vă aduc la cunoștință că
aceste lucrări s-au finalizat. Așa cum
am mai spus, s-au amenajat trotuare și
accese la proprietăți din pavaj. Având
în vedere că s-a turnat și un strat nou
de asfalt pe stradă, putem spune că

locuitorii din zonă se bucură de facilitățile
unei străzi modernizate. Aceste lucrări
au fost finanțate din bugetul local al
orașului.
Tot cu finanțarea Consiliului Local
Sânnicolau Mare vor fi executate și
lucrările pe strada Gheorghe Lazăr care
deja au început. Mă bucur să vă pot
informa că vor fi reabilitate trotuarele

și accesele la proprietăți pe strada
Gheorghe Lazăr de la strada Victor
Babeș până la strada 16 Decembrie. În
această zonă exista asfalt pe drum dar
trotuarele se aflau într-o fază avansată
de degradare. Acum va fi montat pavaj
modern ca și pe celălalte străzi recent
modernizate. Cunosc faptul că aceste
lucrări crează un disconfort pentru

cetățenii care locuiesc în zonă și pentru
șoferii care uneori găsesc drumul închis
datorită utilajelor, și îmi cer scuze pentru
acest fapt. Le mulțumesc tuturor pentru
înțelegere și promitem să finalizăm
lucrările în cel mai scurt timp posibil.
primar, DĂNUȚ GROZA

• Vand sau schimb casă 4 camere,
bucătărie, baie, anexe, grădină, gaz la
poartă cu apartament 2 sau 3 camere
exclus etaj IV.
Tel. 0737727022 sau 0721088552
• Casă de vânzare cu brutărie pe
strada Oituz, nr.44. Tel. 0723358711
• Vând apartament cu 3 camere,
semidecomandat, mobilat, balcon
închis, termopane, etj. IV.
Tel. 0771031794 sau 0785087710
• Vând casă în Sânnicolau Mare,
str.Ţichindeal, nr.20, jud. Timiş,
compusă din 2 dormitoare, bucătărie,
living, sala de servit masa, baie,
hol, garaj.Utilitati: încălzire pe gaz,
aer conditionat, complet izolată,
branşament apa şi canalizare de la
reţeaua publică, acces de pe stada
asfaltata. Total locuibil - 90 mp, curte 200 mp. Preţ: 55.000 euro negociabil.
Tel. 0721223538, 0721363447
• Vând teren intravilan 2191mp, str.
Decebal nr. 85, posibilitate parcelare.
Tel. 0742095602

Sânnicolau Mare
NU PRIMEȘTE FONDURI
de la guvern pentru a continua
modernizarea străzilor
În ultimii ani în orașul Sânnicolau
Mare s-a investit masiv în infrastructura
străzilor. S-a lucrat fără întrerupere
la menajarea de trotuare , accese la
proprietăți, rigole pentru apa pluvială și
astfaltarea de drumuri. Toate acestea
au fost posibile printr-o stabilire clară
a priorităților, o gestionare eficientă a
bugetului local și nu în ultimul rând prin
eforturi deosebite de a accesa fonduri
pentru proiecte, din toate sursele
posibile. Întotdeauna când s-a deschis
o linie de finanțare, fie ea națională
sau europeană, Primăria Sânnicolau
Mare a fost în primul rând la depunerea
de proiecte. Proiecte scrise în mod
profesionist și cu toată documentația.
necesară.
Din păcate bunele noastre intenții
și munca pe care o depunem nu sunt
suficiente. De multe ori răspunsul la
cererile nostre depind de semnătura
unui demnitar de nivel județean sau
național, care are probabil o altă listă de
priorități decât noi.
Cel mai recent exemplu este un
proiect depus la București, la Direcția
Generală de Dezvoltare Regională
și
Infrasctructură
pentru
PNDL
(Programul Național de Dezvoltare
Locală). Am întocmit un proiect intitulat,
“Modernizarea a 11,8 km de străzi
în orașul Sânnicolau Mare, județul
Timiș“. Cum ușor se poate înțelege
din titlul proiectului doream să obținem
finanțare pentru a continua procesul de
modernizare a străzilor din oraș. În proiect
au fost incluse străzile: George Coșbuc,

Lugoj, Hațeg, Craiova, Orăștie, Deva,
Dej, Brăila, Oravița, Orșova, Slatina,
Mică, Iancu Jianu, Simion Bărnuțiu,
Gruia lui Novac, Aurel Vlaicu, Ciobanilor,
Pescarilor, Albina, GHeorghe Doja,
Mihail Sadoveanu, Andreica, Drumul
Vechi al Timișorii, MOrii, C.D. Gherea,
Grănicerilor, Theodor Bucurescu, Traian
Vuia, Scurtă, Manole.
Răspunsul primit a fost însă
dezamăgitor,
fiindu-ne
refuzată
finanțarea în totalitate.
Îmi este greu să cred că în condițiile
în care pentru alte localități din țară, cu
mult mai mici ca Sânnicolau Mare, se
repartizează prin acest program sume
foarte mari, pentru noi nu s-a putu aloca
nici măcar un leu.
Găsesc nedreaptă atitudinea celor
responsabili de repartizarea fondurilor
în PNDL față de cetățenii acestui oraș.
Și
dumneavostră,
sânmiclăușenii,
contribuabili cinstiți la bugetul local și
național, aveți dreptul la fonduri naționale
ca și locuitorii altor localități din țară.
Eu împreună cu colegii din primărie și
Consiliul Local, vom continua eforturile
de a atrage finanțări pentru investiții.
Vom încerca în continuare să accesăm
orice linie de finanțare pentru care
suntem eligibili. Lucrările vor continua
în orașul nostru cu finanțare din bugetul
local, bineînțeles în limita acestuia.
primar, DĂNUȚ GROZA

Pentru lucrările de pe strada
Victor Babeș, se va organiza
o nouă licitație
Deși nu cu mult în urmă vă anunțam
cu bucurie că au început lucrările pe
strada Victor Babeș, și locuitorii acestei
străzi importante din oraș vor beneficia
de facilitățile unei străzi modenizate,
trebuie acum să vă informez că lucrările
se vor amâna pentru o scurtă perioadă
de timp.
Din păcate sistemul în care
funcționează licitațiile pentru lucrările din
fonduri publice nu este unul întotdeauna
eficient și se poate ajunge la situații
neplăcute.
În momentul în care Primăria
Sânnicolau Mare a scos la licitație
lucrarea pentru strada Victor Babeș
s-au înscris mai multe societăți. În urma
analizei dosarelor depuse, comisia
de licitație, a constatat că firma care
ulterior a ajuns să înceapă lucrările
nu
îndeplinea criteriile cerute. Ca
urmare a fost respinsă încrierea firmei
la licitație. Reprezentații acesteia au
făcut contestație la Comisia Națională
de Soluționarea a Contestațiilor de la
București care în mod inexplicabil fără

argumente ne-a obligat să acceptăm
firma la licitație.
Doarece această firmă a făcut o
ofertă cu mult sub pragul real a reușit să
câștige lucrarea.
Cu tristețe spun că nu am fost surprinși
când a devenit clar că societatea nu
putea in mod real să realizeze această
lucrare. La finalul termenului prevăzut în
contract firma nu reușise să finalizeze
nici jumătate din lucrări. Firma nu a
reușit să aducă utilajele necesare și nici
măcar forța de muncă pe care inițial a
pretins că o are.
În aceste condiții s-a reziliat contractul
și suntem nevoiți să organizăm o
altă licitație. Din păcate toate aceste
evenimente pe care am încercat să le
evităm amână finalizarea lucrărilor.
Îmi cer scuze față de toți cetățenii ce
locuiesc pe strada Victor Babeș pentru
întârzierea lucrurilor și deranjul creat și
îi asigur că facem tot ceea ce depinde
de noi pentru a urgenta procedurile și a
demara lucrările.
primar, DĂNUȚ GROZA
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• Cumpăr apartament în Sânnicolau
Mare, cu 3 camere, la etj.I sau II.
Tel. 0765071118
• Banca Cooperatistă BEGA COOP
TIMIȘOARA punct de lucru în
Sânnicolau Mare(lângă primărie),
oferă dobânzi avantajoase la
depozitele pe termen de până la 2,6%
pe an. Depozitele constituite sunt
garantate de Fondul de Garantare al
Depozitelor Bancare.
Tel. 0256373159
• Vând TV Thomson(55cm),3 costume
populare, cărți, bibelouri, radio, lămpi,
steaguri, monede, coarne cerb,
ceasuri, tablouri pictate și goblen,
rochii, farfurii, muzică rock anii 80,
casete, muzică greacească, covoare,
mașini de scris.
Tel. 0036303509607
• Vând casă în Sânnicolau Mare, str.
Ciprian Porumbescu nr. 7, preț 51000
Euro negociabil.
Tel. +4915163032140 sau
0758900759
• Vând casă în Igriș, nr.208.
Tel. 0722865142
• Vând loc de casă, 4316 mp, Cenad,
nr.313.
Tel. 0753027345
• Vând teren intravilan în Sânnicolau
Mare.
Tel. 0729614249

•Spațiu de închiriat str. Calea lui Traian
nr.7 (vis a vis de pompe funebre),
disponibil de la 1.11.2017.
Tel. 0722979435
• Vând casă în Cherestur sau
apartament, 2 case într-o curte
compuse din : una din 2 camere +
1 atelier și cealaltă din 3 camere,
baie, bucătărie, cămară, jol,
imobil amenajat cu gresie, faianță,
termopane, uși noi, acoperiș nou,
instalație electrică nouă. În curteanexe noi, magazie pentru cereale,
garaj. Casa are certificat energetic.
Tel. 0722752401

sau 0763564514

• Sc ABC Agressione SRL angajează
vânzătoare la fast food.
Tel. 0786487181
• Vand casa cca 220 mp in zona
centrala, 6 camere, bucatarie, baie,
incalzire centrala, gaz, apa curenta,
canalizare, pivnita, curte/gradina cca
1000 mp, terasa, cabana gradina.
Tel. 0744615965
• Vând teren 937 metri pătrați ,front
stradal 7 metri ,toate utilitățile la
poartă.Terenul se află în Sânnicolau
Mare pe strada Eftimie Murgu
numărul 18 A , sau schimb terenul cu
o garsonieră tot in Sânnicolau.
Tel. 0729969719
• Vand casa central in Sannicolau
Mare str. Gh. Lazar nr.14 compusa
din: 2 puncte comerciale + baie
de servici + 3 camere, bucatarie,
baie, incalzire centrala pe gaz. pret
negociabil. Tel. 0763 535067
• Vând casă plus teren(loc de
casă), situate pe str Decebal nr 11,
Sânnicolau Mare. Suprafață totală
2800 MP, front stradal 35 ML(18m
casa + 16m teren). Casa este
compusa din 4 camere + anexe. Se
pot vinde și separat(casă + teren).
Tel. 0724604037
* Vând Vilă deosebită în Sannicolaul
Mare, situată în centrul orașului, are 4
dormitoare și este compusă din:
parter- 150mp: living-60mp, 2
dormitoare, baie, bucatarie, camară,
hol, antreu, etaj -53mp: 2 dormitoare,
baie, balcon, pod -50mp, pivnita50mp, teren 1000mp, garaj separat de
casa, atasat de o casa cu 1 camera,
bucatarie, hol (neamenajata) fosa
septica, dar in fata casei e canal,
incalzire cu gaz, centrala Viessmann,
95 000 € Negociabil
Tel. 0726082875

• Vând apartament 3 camere, parter,
încălzire pe gaz, mobilat.
Tel. 0764271693
• Vând mașină Ford Escort.
Tel. 0763409742
• Vând chiuvetă de bucătărie
completă cu blat, hotă, mașină de
spălat, canapea de hol.
Tel. 0765670990
• Vând Audi 100, an fabricație 1994,
benzinar. Mașina este în stare foarte
bună, primul proprietar, iar mașina a
fost ținută în garaj, echipată cu genți
de vară și de iarnă. Prețul 1000 Euro
negociabil.
Tel. 0723031918

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

AVEM UN JOB PENTRU TINE. DE FAPT MAI MULT DECAT UN JOB. CEVA CARE SA TE REPREZINTE.
Suntem convinsi ca abilitatile si competentele tale te vor ajuta sa te integrezi cu usurinta in echipa noastra, sa te
implici in proiecte interesante si sa cresti alaturi de noi.
ADMINISTRATOR OPERATIUNI CURENTE
• Sa asiguri gestionarea numerarului pentru postul sau
• Ce responsabilitati ai?
de lucru
• Sa asiguri promovarea si vanzarea produselor si
Te califici daca ai:
serviciilor simple catre clienti
• Studii medii sau superioare
• Sa efectuezi operatiuni curente in lei si valuta, conform • Cunostiinte operare PC si MS Office
cererilor formulate de clientii persoane fizice si juridice • Cunostinte economice si bancare generale
• Sa primesti si sa verifici documentele aferente
• Initiativa si spirit de echipa. Atentie la detalii.
operatiunilor ordonate de clienti
• Practica bancara constituie un avantaj.
Esti din Sinnicolau Mare? Depune CV-ul la Agentia BRD din Sânnicolau Mare.
BRD GROUPE SOCIETE GENERALE
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HANDBAL

FOTBAL
FOTBAL LIGA IV
LOCUL 7 ÎN CLASAMENT
• Bazoșu Vechi - Unirea 3-0
• Avntul Periam - Unirea 0-1
• Unirea - CSM Lugoj 4-2
• Vointa Mașloc - Unirea 1-0
• Unirea - AS Peciu Nou 5-0
• Cocoșul Orțisoara - Unirea 1-1
• Unirea - AS Murani 9-0
• AS Voința Biled - Unirea 1-1
• Unirea - ACS Dumbrăvița 0-3
Cupa României - turul al 2-lea
• Unirea - AS Saravale 2-1
FOTBAL LIGA V
LOCUL 2 ÎN CLASAMENT
• Unirea 2 - AS Valcani 8-1
• Bencecu de Sus - Unirea 2 0-1
• Unirea 2- Igris 13-0
• Grabat - Unirea 2 1-7
• Unirea 2 - AS Carani 3-2
• Becicherecu Mic - Unirea 2 5-0
• Unirea 2- AS Saravale 3-2

Juniori B1 ( 2001-2002)
• Unirea - AFC Ripensia 3-0
• Becicherecu Mic - Unirea 1-9
• Unirea - Sporting Dumbrava 7-0
Juniori C ( 2003-2004 )
• CSS Bega - Unirea 0-3
• Unirea - CSS Lugoj 2-1
• Milenium Giarmata - Unirea 6-1
• Unirea - CSM Lugoj 1-0
Juniori D ( 2005 - 2006 )
• Unirea - CSS Lugoj 3-1
• Dudestii Vechi - Unirea 1-1
• Unirea - Galaxy Timisoara 5-0
• AFC Ripesnia - Unirea 1-3
• Unirea - LPS Banatul 1-5

Anul Educației în Sânnicolau Mare

JUNIOARE 2 (2001-2002)
• Lic. Traian Vuia Resita -CS Unirea Sânnicolau Mare 24-25 ( 15-12)

septembrie 2017 – septembrie 2018

JUNIOARE 3 ( 2003-2004)
• CS Unirea Sânnicolau Mare - ACS Leu Giarmata 13-24
• CS Unirea Sânnicolau Mare - Lic. Traian Vuia 23-27
• ACS Traian Lalescu Hunedoara - CS Unirea Sânnicolau Mare 23-22

Școlile au fost una dintre
prioritățile Primăriei de-a lungul
ultimilor ani. Cu bani din bugetul
local dar și prin asigurarea
implementării
unor
fonduri
europene, primarul Dănuț Groza
a sprijinit școlile din Sânnicolau
și a venit cu soluții acolo unde
Inspectoratul Școlar Județean s-a
arătat neputincios.

JUNIORI 3 ( 2003-2004 )
• CSS Hunedoara - Cs Unirea Sânnicolau Mare 32-20
• CS Unirea Sânnicolau Mare - Școlar Resita 20-29
• LPS Banatul Timisoara - CS Unirea Sânnicolau Mare 31-23

Juniori E ( 2007-2008 )
• CSS Bega - Unirea 1-3
• Milenium Giarmata - Unirea 1-1
• Unirea - Galaxy Timisoara 0-3
• AFC Ripensia - Unirea 2-1
• Unirea - LPS Banatul 1-8

Memorialul Internațional
CS UNIREA - SECȚIA DE BOX
de fotbal "BODO CAROL"
REZULTATE DEOSEBITE LA
ediția a IV-a
CAMPIONATELE NAȚIONALE DE JUNIORI

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 IVa. Turneul s-a desfășurat cu ocazia
zilelelor orașului Sânnicolau Mare 2017
în perioada 2-3 sepembrie și s-a bucurat
de o participare internațională. Juniorii
s-au întrecut la trei categorii de vărstă și
s-a stabilit următoarea ierarhie finală:
Categoria 2003-2004:
Locul 1 - CS Unirea Sannicolau Mare
Locul 2 - Milenium Giarmata
Locul 3 - AS Peciu Nou
Locul 4 - ACS Dumbravita
Categoria 2005-2006:
Locul 1 - Szeged 2011 ( Ungaria )
Locul 2 - CS Unirea Sannicolau Mare
Locul 3 - ACS Dumbravita
Locul 4 - CS Unirea 2

Atacantul Mircea Alexandru de la
CS Unirea a reușit sa obțină titlul de
golgheter.
Categoria 2007-2008:
Locul 1 - ACS Poli Timișoara
Locul 2 - Avântul Periam
Locul 3 - Apatflava ( Ungaria )
Locul 4 - CS Unirea Sannicolau Mare
Locul 5 - AS Peciu Nou
Locul 6 - ACS Dumbravita
Locul 7 - CS Unirea Sannicolau Mare

Conducerea
Clubului
Unirea
dorește sa mulțumească tuturor
invitaților, susținătorilor și sponsorilor
acestui eveniment: domnul Gulicska
Cristian, Pizzeriei AS reprezentată prin
domnul Horodinca Sinisa. Mulțumește
de asemenea tinerilor sportivi și
antrenorilor, coordonatorului sectiei
de fotbal Contescu Cristian pentru
realizarea uni eveniment deosebit.

Secția de box din cadrul clubului
Unirea Sânnicolau Mare este una
poate mai puțin cunoscută cititorilor
Monitorului, dar care vine acum cu
rezultate deosebite ce dovedește o
muncă asiduă de pregătire. Boxul
era până la înființarea acestei grupe
necunoscut tinerilor sânmiclăușeni.
Însă profesionalismul și dăruirea
maestrului Ilie Kos, antrenorul grupei,
a făcut ca azi Sânnicolau Mare să se
apropie de performanță în box.
A fost o perioadă lungă de pregătire,
pornită de la zero, o perioadă în care
juniorii noștri au învățat bazele acestui
sport, iar acum ajung să participe la
competiții naționale.
La campionatul național feminin
destinat
junioarelor, desfășurat la
Mangalia la finalul lunii august, sportiva
noastră BIBOLAR DIANA pregătită
de maestrul Ilie Kos a obținut locul
3 național. Rezultatul este cu atât
mai impresionant cu cât a fost prima
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experiență
competițională
pentru
tânara sportivă.
Și la băieți avem unrezultat
deosebit, prin performața juniorului
CONSTANTINESCU FABIAN pregătit
tot de maestrul Kos Ilie. El a participat
la campionatul național de juniori
de la la Bacău în luna septembrie la
categoria super grea (peste 91 KG).
Aici a obținut o poziție mai mult decât
lăudabilă terminând competiția pe locul
5 național.
Conducerea
clubului
Unirea
transmite felicitări ambilor sportivi
și antrenorului pentru rezultatele
deosebite obținute.
Cu siguranță rezultatele lor vor veni
ca semne de îndemn pentru alți tineri
din orașul nostru care vor căuta să
practice boxul și de ce nu, să ajungă la
perfomanță.

Sub deviza „Anul Educației în
Sânnicolau Mare”, în perioada
septembrie 2017 – septembrie
2018, Primăria desfășoară un
program amplu de investiții în
unități de învățământ, contribuind
în același timp la soluționarea
problemelor identificate de către
cadrele didactice și de către
părinții. Chiar în luna septembrie
a acestui an, la rectificarea
de buget s-au alocat sume
importante pentru îmbunătățirea
condițiilor de studiu atât pentru
elevi cât și pentru preșcolari.
Pe lista de investiții a Primăriei
se află aproape toate școlile
de Sânnicolau, angajamentul
conducerii Primăriei fiind în
direcția acordării de sprijin tuturor
unităților de învățământ care

solicită și au nevoie de ajutor.

În momentul de față se lucrează
la Școala Generală nr 1, pe mai
multe direcții: se reabilitează
interiorul clădirii, se reface
exteriorul clădirii mici (școala
cu clasele primare de pe strada
Victor Babeș) și se reabilitează
total grădinița arondată, cea cu
secțiile de maghiară și română.
La grădinița cu program prelungit
se schimbă pardoseala, ușile,
se refac pereții, băile, instalațiile
electrice, instalațiile sanitare,
se
achiziționează
mobilier
și se reabilitează exteriorul
clădirii urmând ca în primăvara
anului viitor să fie refăcut și
acoperișul. Lucrările au impuse
câteva schimbări pe termen
scurt în locația de desfășurare
a activităților didactice, însă în
maxim 2 luni, copiii vor beneficia
de cele mai bune condiții.

de înlocuirea parchetului de la
întreg parterul clădirii. Liceul
Tehnologic Cristofor Nako nu
a fost nici el uitat de Primăriei,
urmând ca până la sfârșitul anului
să fie construit un teren de sport
modern în curtea școlii, iar pentru
încurajarea elevilor în direcția
lecturii și a culturii, a fost aprobată
o
cofinanțare
din
bugetul
local
pentru
transformarea
și amenajarea pivniței într-o
bibliotecă la standarde europene.

Tot în cadrul campaniei „Anul
Educației în Sânnicolau Mare”
se va amenaja o sală de sport
pentru Şcoala Generala nr. 2,
se va derula acţiunea “O carte
pentru fiecare” pentru copiii
Şcolii Generale cls.I-VII și se va
urmări
înlocuirea mobilierului
învechit pentru toate şcolile şi
grădiniţele din oraş. Primăria are
în plan și construcția unui bazin
școlar de înot în parteneriat cu
Grădinița de pe strada Consiliul Județean Timiș însă
Decebal va beneficia de mobilier datorită birocrației care nu poate
nou care să asigure tot confortul fi controlată de Primărie, chiar
micuților, iar elevii și profesorii dacă acum se încep pregătirile,
din cadrul Liceului Teoretic proiectul efectiv va fi dus la bun
Ioan Jebelean se vor bucura sfârșit în anii care urmează. Atenția

Primăriei este îndreptată în egală
măsură asupra profesorilor, cu
care se urmărește o comunicare
cât mai bună. Cadrele didactice
pensionate sau aflate în pragul
pensionării au de asemenea tot
respectul Primăriei, astfel că se
vor organiza întâlniri speciale și
se vor acorda distincții pentru
recunoașterea publică a meritelor
dascălilor care și-a dedicat viața
îndrumării tinerelor generații.
În
vederea
completării
programului campaniei „Anul
Educației în Sânnicolau Mare”,
conducerea Primăriei s-a întâlnit
deja cu directorii unităților de
învățământ din Sânnicolau și are
în plan o întâlnire de lucru cu
reprezentanții cadrelor didactice
prin Asociația sânmiclăușeană
San Didactica, astfel că există
o listă clară a priorităților
pentru următoarele 12 luni, cu
posibilitatea ca această agendă
să fie ajustată și completată
la
propunerile
persoanelor
preocupate de educație.
LL

Anul acesta, clopoțelul a sunat pentru sutele de elevi din Sânnicolau
Mare în 11 septembrie. S-a stabilit ca festivitățile de deschidere să aibă loc
la diferite ore, începând cu ora 8.30. Reprezentanți ai Primăriei, ai Poliției,
ai Pompierilor și ai Jandarmeriei s-au alăturat copiilor în prima zi de școală

pentru a-i asigura de sprijinul lor necondiționat.
Ca în fiecare an, cuvântul de început a fost dat preoților care au înălțat
rugăciuni Divinității. Pe rând, au adresat câteva cuvinte de încurajare, domnii
directori și domnul viceprimar, Radu Asaftei.

Școala Gimnazială nr. 1 Theodor Bucurescu

Liceul Tehnologic Cristofor Nako

Școala Gimnazială nr. 2 Nestor Oprean

Liceul Teoretic Ioan Jebelean
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CINE ȘI CUM STABILEȘTE EXTINDEREA REȚELEI DE GAZ

Formația de dansuri germane “Buntes Sträußchen” din Sânnicolau Mare

E.ON Gaz analizează și hotărăște dacă este oportun să
investească pe strada unde locuiesc solicitanții, Primăria sprijină
cetățenii cu actele necesare pentru dosarul cerut de E.ON
În prag de toamnă, subiectul extinderii
rețelei de gaz și a branșării la rețeaua de
gaz deja existentă este intens dezbătut
de sânmiclăușenii interesați să facă o
schimbare în modul în care își încălzesc
locuințele. Pe unele străzi au fost deja
începute lucrările, pe altele, locuitorii
încă mai așteptă un răspuns din partea
E.ON, singurul factor de decizie în ceea
ce privește furnizarea gazului.

actelor se poate prelungi până la
maxim 5 zile. Din momentul în care
cetățeanul are actele de la Primărie,
le depune la E.ON și doar E.ON
hotărăște dacă se rentează sau nu
să extindă rețeaua de gaz. Primăria
nu are niciun temei legal, nu îi dă
voie legislația să extindă rețeaua de
gaz către proprietăți private” a spus
primarul Dănuț Groza.

„S-a creat o oarecare confuzie cu
privire la extinderea rețelei de gaz.
Primăria nu are competențe legale
și implicit nu are niciun amestec
în stabilirea străzilor pe care este
introdus gazul. Este adevărat că
Biroul de Urbanism din cadrul
Primăriei eliberează actele necesare
(plan de situație și plan de încadrare
în zonă) solicitării către E.ON, însă
aceste acte se eliberează pe loc. În
cazul în care reteaua de gaz este
proprietatea orașului Sânnicolau
Mare, Primaria emite și un acord de
bransare, situație în care eliberarea

Înainte de extinderea rețelei, E.ON
face o analiză tehnico-financiară a
solicitării, cu alte cuvinte, verifică
rentabilitatea unei eventuale investiții. În
funcție de lungimea rețelei care urmează
a fi extinsă și în funcție de numărul de
imobile care urmează să aibe consum,
E.ON stabilește dacă extinderea se
face pe cheltuiala companiei sau pe
banii solicitanților. Pentru a beneficia de
orice răspuns, pozitiv sau negativ, din
partea E.ON Gaz, solicitanții trebuie să
depună la sediul companiei, un dosar
care să conțină un plan de situație și un
plan de amplasament a imobilelor care

urmează a fi branșate la gaz. Aceste
două documente pot fi obținute de la
Biroul de Urbanism din cadrul Primăriei,
chiar și în aceeași zi în care a fost făcută
cererea deoarece Primăria tratează
cu priorioritate și sprijină intenția
sânmiclăușenilor de a se branșa la
rețeaua de gaz.
Și
în
cazul
branșamentelor
individuale, așteptarea foarte lungă și
întârzierile sunt generate de E.ON Gaz
sau firma agreată de E.ON să facă
lucrarea.
După obținerea cotei de gaz, E.ON
Gaz prin Delgaz Grid atribuie lucrarea
unei societăți autorizate și agreate de
E.ON Gaz care urmează să facă toate
demersurile până la branșarea efectivă
a imobilului (obținere Certificat de
Urbanism, întocmire proiect, obținere
Autorizatie de Construire, branșarea
efectivă a imobilului). Pe lângă faptul
că termenul de așteptare dat încă de la
începutut este unul îndepărtat, există

cazuri în care chiar și acest termen
este încălcat de E.ON, situație în care
unii sânmicăușeni au ales să îi dea
în judecată. Actele emise de Primărie
sunt întodeauna eliberate de timp și
nu blochează sub nicio formă lucrările.
Certificatul de Urbanism și Autorizația
de Construire solicitate de către firma
numită de E.ON Gaz ca să execute
proiectul se obțin de la Primăriei în
maxim 10 zile dacă documentația
depusă de firmă este completă.
LL

Ziua Națională a Pompierilor
SĂRBĂTORITĂ LA SÂNNICOLAU MARE
Și anul acesta, în data de 13
septembrie, cetățenii Sânnicolaului
Mare au sărbătorit cum se cuvine Ziua
pompierilor. Evenimentul a fost anunțat
în numărul anterior al Monitorului, dar și
pe rețelele de socializare pentru ca toți
doritorii să poată participa la această
activitate importantă. Având în vedere că
anul școlar a început în 11 septembrie,
domnul comandant Simici Zoran a
înaintat tuturor instituțiilor de învățământ
din oraș invitația de a se alătura cu toți
copiii pompierilor.
Vremea bună a ajutat cadrele
didactice să se deplaseze cu mulți
elevi în fața Primăriei. Activitatea a

fost una impunătoare, extrem de atent
organizată. Membrilor subunității de
pompieri din Sânnicolau Mare li s-au
alăturat delegații din Mokrin-Serbia,
Mako-Ungaria, dar și reprezentanți ai
instituțiilor din oraș, Primărie, SVSU
din comunele arondate subunității din
Sânnicolau Mare-Sânpetru Mare, Biled,
Cenad, Lovrin, Gottlob, Comloșu Mare,
Valcani, Beba Veche și Saravale.
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
“Vreau să mulțumesc tuturor
acelora care au acceptat invitația
de a sărbători Ziua Națională
a Pompierilor împreună cu noi
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la Sânnicolau Mare. Mulțumesc
spectatorilor care au venit într-un
număr atât de mare, dascălilor care
au însoțit elevii de toate vârstele,
autorităților locale dar și colegilor
noștri din localitățile învecinate.
Am dorit să prezentăm cetățenilor
o imagine a vieții noastre de pompieri,
de luptători perntru siguranța
noastră a tuturor. Vă doresc tuturor
să aveți parte de o toamnă liniștită,
lipsită de incidente!” Cu respect,
Simici Zoran, comandantul Subunității
de pompieri din Sânnicolau Mare.
MR

LA SĂPTĂMÂNA FOLCLORULUI ROMÂNESC DIN GRECIA
Actuala
formație
de
dansuri
germane continuă o tradiție a grupurilor
de dansuri germane (șvăbești) din
Sânnicolau Mare. În ultimii ani ea este
cunoscută sub numele de ,, Buntes
Sträußchen,,
(buchețelul
colorat).
Acest nume se referă la podaoba de
pe pălăriile băieților dar și la baticurile
multicolore ale fetelor.
Această formație este sprijinită de
către Forumul Democrat al Germanilor
din Banat, Filiala Sânnicolau Mare
(președintă Dietlinde Huhn). Membrii
grupului sunt actuali și foști elevi ai
secției germane din Sânnicolau Mare.
Anul acesta formația noastră de dansuri
este sprijinită financiar printr-un proiect
din bugetul local al Primăriei Sănnicolau
Mare.
Formația de dansuri a apărut pe
scenă cu ocazii diferite, la festivități și
festivaluri, ca de exemplu: Kirchweih,
Ziua Recoltei, Zilele orașului Sânnicolau
Mare, Întălnirea seniorilor din oraș,în
cadrul diferitelor proiecte care fac
referire la minorități. De asemenea au
onorat invitațiile în alte localități, cum ar
fi: Lenauheim, Variaș, Cenad, Dudeștii
Vechi, Jimbolia, Vladimirescu, Biled,

Sebeș (Alba), Satu Mare. La Timișoara
participă cu regularitate la Zilele
culturale bănățene și la festivalurile
de dansuri germane. Instructorul de
dans și coreograful grupului este Hansi
Müller.
În decursul acestui an am participat
la un seminar la Satu Mare, unde neam perfecționat abilitatea de a lucra
în echipă și la o tabără de copii și
tineret de la Vulcan (Brașov). Un ecou
deosebit au avut și cele trei deplasări în
străinătate, la Pécs(Ungaria), Freising
(Germania) și Paralia Katerini ( Grecia).
Pe când la Pecs repetițiile de dans
erau pe prim plan, la mini-tabăra de la
Freising am putut prezenta ceea ce știm
la o frumoasă seară de bal. Foarte mult
ne-au plăcut tuturor vizitele la muzee
și la o expoziție de mașini BMW la
München.
În Paralia Katerini am avut ocazia
să participăm la evenimentele ,,
Săptămânii Folclorice Romănești din
Grecia,,, unde am reprezentat pe lângă
grupuri de dans romănești, minoritatea
germană din Romănia. Neuitate vor
rămână seara grecească la care am
participat , dar și excursiile la Skiathos

și Meteora.
La multe dintre deplasările noastre
participă membrii din formațiile de
dansuri germane din Variaș, Biled și
Jimbolia, cu care întreținem legături de
colaborare și prietenie.

Ne-am întors acasă motivați de a
continua activitatea noastră în cadrul
formației de dansuri germane.
DIANA PSARIUC
TOBIAS KOZENKAY

Ansamblul Sfântul Sava, într-o lună cât alții într-un an
În seara zilei de 26 august, în
curtea Centrului Regional Cultural
Sârb din localitate, a fost organizată
manifestarea “Obiceiuri și tradiții de
seceriș în Banat”. Noi sârbii am fost
gazde, dar practic, s-a dorit o acțiune
sârbească, cu trăsaturi multiculturale și
multietnice. Despre valențele grâului și
metoda efectivă a secerișului când nu
existau electricitate, telefon, internet,
facebook, a vorbit doamna profesor
Iavorka Iorgovan din Gelu, o promotoare
și apărătoare a tot ceea ce înseamnă
Lunca Mureșului. După discursul
educativ, s-a organizat un concurs de
“Miss Fata de la Țară” și “Mister Bădița
de țară”, tinerii participanți fiind implicați
în activități ca de pildă: curățatul “șiepei”
și al “crumpilor”, crăpatul lemnelor și
“smicuratul cucuruzdului”, frământatul
aluatului și cusutul nasturelui. Normal,
a existat și proba dansului...popular
evident, dans al fiecărei minorităti în
parte. A urmat apoi, party-ul de rigoare,
cu hore tradiționale dar și muzică “mai
nouă“. Această manifestare este prima
de acest gen organizată de Asociația
“Sveti Sava” din Sânnicolau Mare, cu
finanțare obținută din partea Primăriei
Orașului Sânnicolau Mare, și cu
sprijinul Uniunii Sârbilor din România
și Organizției locale, prin Borko Bojin,
a deputatului minorității noastre în
Parlamentul României, Slavoliub Adnagi,
și a numeroși sponzori și ajutoare, familia
Roșu Silviu și Dușița, și Darco Vlașcici.
Cum toți sânmiclăușenii o știu, în

data de 28 august Biserica Sârbească
sărbătorește Hramul Bisericii cu
ocazia Sărbătorii Sfintei Marii pe rit
vechi. De data aceasta, grupa juniorilor
a încântat lumea cu un montaj de danuri
din Banat și din zona Șumadia. Același
colaj a fost prezentat, tot de juniori, și
la Mănăstirea sârbească Bezdin din
județul Arad, în data de 3 septembrie.
Aici au cântat o suită de melodii populare
sârbești și nou înființatul grup vocalinstrumental “Biserii” din orașul nostru,
sub conducerea lui Darco Vlașcici.
Seniorii, însă, au dansat în fața

întregului oraș cu ocazia Zilelor
Orașului. Ei au prezentat un Dans
Sârbesc zona văii Mureșului, mai precis
din zona noastră, a Sânnicolaului, dans
care a obținut în acest an, în Slovenia, a
Portoj, la cel mai mare Festival-concurs
al Diasporei Sârbe, cu participarea a 53
de ansambluri sârbești din Germania,
Elvetia , Italia, , Suedia, Franta, Bosnia,
Croatia, Premiul special de autenticitate
acordat de juriul de specialitate.
Ansamblul Românesc Doina al Casei
de Cultură din Sânnicolau Mare, a purtat
publicul prin întreg Banatul, și cel de la
Pustă și cel de la Munte. Dacă pustanii
joacă “sorocu“ și “pă loc“, “mereuț și
așezat“, cei de la munte joacă “brâu
legănat“ și “doiul tare iute“. Acest colaj,

inedit de altfel, a readus în scenă și
tradiția toboșarului, care înainte vreme
dădea veștile în sat, la fiecare colț de
stradă, astfel încât mai marii satului
transmiteau veștile sau rânduiala care
trebuia ținută și păstrată. Coregrafia:
Ciprian Cipu, Toboșar: Alex Cipoș.

În Sfânta zi de 8 septembrie,
de Sărbătoare Sfintei Maria Mici,
Ansamblul Doina al Casei de Cultură din
Sânnicolau Mare a participat alături de
toți sânmiclăușenii la Ruga tradițională.
După tăierea colacului, tinerii noștri au
deschis jocul rugii cu un dans din Banat,
înfrumusețând
astfel
sărbătoarea.
Jocul a fost continuat alături de ceilalți
participanți cu tradiționalul soroc.
A doua zi, în 9 septembrie, dansatorii
seniori ai Ansamblului Sfântul Sava
din orașul nostru au particpat la a patra
ediție a Festivalului “Zilele Locului
Natal”, festival ce s-a desfășurat

în perioada 5-9 septembrie 2017 în
orașul Subotița din Serbia. Publicul din
Piața Mare a Subotiței a fost extrem de
impresionat, răsplătind tinerii careu au
prezentant Dansuri din Lunca Mureșului
cu ropote de aplauze. Seara s-a încheiat
după obiceiul sârbesc la ore târzii ale
dimineții, după concertul în aer liber al
unui cunoscut artist sârb.
Și pentru că septembrie nu s-a
încheiat, sâmbătă 16 septembrie, grupa
juniorilor și a seniorilor a Ansamblui a

participat la cea de a XXIV-a Ediție
a Festivalului folclorului sârbesc
din România, care s-a desfășurat la
Arad, în Piața Avram Iancu și a adunat
peste 600 de participanți din țară și
din Serbia. Două autocare de tineri din
Sâmiclăuș, costume din Banat, în primul
rând, iar apoi din Serbia, paradă, doua
reprezentații în spectacol... nu mai e
nevoie de alte lămuriri...

Montaj și punere în scenă:
Adriana și Nenad Luchin
Coordonatori:
Natalia si Gheorghe Mândran
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Hramul Bisericii Ortodoxe Române
din Sânnicolau Mare 2017
S-a stabilit, în urmă cu câțiva ani, prin
hotărâre de Consiliu, ca Zilele orașului
să se sărbătorească în primul sfârșit de
săptămână din luna septembrie. Astfel,
de multe ori, ruga bisericească nu se mai
suprapune peste evenimentul orașului.
Biserica ortodoxă română își
sărbătorește hramul în 8 septembrie, an
de an. Nașterea Maicii Domnului este
una dintre cele mai importante sărbători
cu dată fixă din calendarul ortodox.
În bisericile din țara noastră, ziua

această este marcată prin slujbe
specifice la care participă un număr mare
de creștini ortodocși. Așa s-a întâmplat
și în Sânnicolau Mare în 8 septembrie.
Încă de dimineață, la Utrenie, locașul
sfânt a fost plin de credincioși care au
venit să înalțe Maicii Domnului rugăciuni
și cântece religioase. Utrenia a fost
urmată de cea mai importantă slujbă.
Liturghia a culminat cu Taina sfintei
Euharistii, după care s-a înconjurat, cu
alaiul cuvenit, biserica.
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CAMPANIE DE RIDICARE A
CÂINILOR FĂRĂ STĂPÂN
Problema cânilor fără stăpân, uneori întâlniți pe străzile orașului a fost
semnalată cu insitență de cetățeni. Primăria a răspuns prin contractarea unei
firme din Arad, specializate în prinderea câinilor fără stăpân. Aceștia au acționat
pe pe raza orașului nostru, cu accent pe zona de blocuri, zona centrală și zona
N. Oprean și Simion Bărnuțiu. Au fost capturate de această dată 13 animale.
Procedura de prindere a fost prin tranchilizare, animalele fiind transportate cu
microbuzul în cuști special amenajate către adăpostul din Arad.
Nu este prima actțiune de acest gen. În trecut ați mai putut citi despre astfel de
proceduri. Din păcate se pare că nu este decât o soluție temporară, deoarece alți
câini apar pe străzi după o perioadă. S-a constatat că principala sursă a problemei
o constituie chiar unii cetățeni care își abandonează câinii pe străzi.
Facem apel către populație să respecte legislația în vigoare și să sterilizeze
câinii fără pedigree din gospodării, de asemenea să oprească vagabondajul
animalelor cu stăpân pe străzi. Contrar părerii generale, cea mai mare parte
a câinilor fără stăpân de pe stradă apar ca urmare a abandonului animalelor
nedorite în gospodării.
MCC

Poate cel mai așteptat moment la un
hram îl reprezintă slujba de Vecernie,
stabilită de fețele bisericești la ora 17.
Cu un număr mare de preoți veniți din
jurul Sânnicolaului, Vecernia a culminat
cu tăierea colacului. După ce părintele
protopop a ținut o scurtă cuvântare,
colacul a fost împărțit credincioșilor
participanți.
La sfârșit, așa cum e obiceiul din

străbuni, s-a dat startul horei tradiționale.
S-au prins la dans copii ai ansamblului
Doina, condus de d-na instructor
Natalia Mândran, dar și tineri și bătrâni
participanți la rugă. În acordul muzicii
populare, ruga Bisericii ortodoxe române
s-a încheiat, la ceas de seară.

INVESTIȚII
la Liceul Teoretic
“Ioan Jebelean”

La Liceul Teoretic “Ioan Jebelean”,
sub coordonarea domnului director
Stamate Cristian, toată vara s-a lucrat
pentru a oferi profesorilor și elevilor
un cadru optim pentru desfășurarea
activității instructiv-educative. Astfel, pe
lângă acțiunile de curățenie specifice,
s-au zugrăvit în alb toate clasele și s-au
vopsit băncile pentru ca fiecare elev să
se bucure de un mediu plăcut la școală.
O
investiție
considerabilă
a
reprezentat-o,
însă,
repararea
parchetului în cancelarie și în clasele de
la parterul liceului. În această direcție, o
echipă de muncitori a reușit să schimbe
total aspectul claselor. Parchetul vechi de
lemn a fost reparat, rașchetat și paluxat.
Forma finală este una spectaculoasă,
deoarece, acum, totul strălucește de

curățenie. Aceste reparații au fost posibile
cu finațarea Primăriei și a Consiliului
local, care au promis că vor ajuta liceul
în continuare pentru ca și celelalte clase
să beneficieze de condiții deosebite. S-a
stabilit cu ocazia Zilelor orașului ca tema
de anul acesta să fie axată pe educație,
fapt care duce la alocarea unor sume
considerabile de bani către toate școlile
și grădinițele din Sânnicolau Mare. Dată
fiind această hotărâre benefică pentru
educația copiilor noștri, și liceul Teoretic
va beneficia de bani necesari pentru
repararea parchetului din toate sălile de
curs.
Se vor continua, la momentul
oportun, lucrările la etajul I și II. Vom
reveni cu informații .
MR

MR

RUGA BISERICII ORTODOXE SÂRBE DIN
SANNICOLAU MARE
Luni, 28 august, de Sf. Maria Mare,
hramul bisericii sânmiclăușenilor sârbi,
au fost sarbătoriți 230 de ani de la
înălțarea Bisericii Ortodoxe Sârbe din
Sânnicolau Mare. Această biserică
păstrează, prin dăinuirea sa prin timp,
legătura neîntreruptă dintre soarta
omului cu Dumnezeu.
Biserica, a cărei valoare o
reprezinta frumusețea ei arhitectonică
și iconografică, a fost ridicată între anii
1783-1787, cu ajutorul familiei grofului
Nako. Biserica este închinată uneia
dintre cele mai mari sărbători creștine
“Adormirea Maicii Domnului”.
Sf. Liturghie a început la orele 10:00.
Biserica a fost plina de enoriași, iar în
altar, au slujit protopopul vicar, stavrofor,
Marinco Marcov, Slobodan Vuici, preotul
din Parta, diaconul Miodrag Iovanovici,
si preotul paroh, Dina Ciocov. Au
citit apostolul: David Adnagi, Alesia
Lavrenschi si Natasa Raicici, iar in altar
a ajutat Marko Radici și David Adnagi.
Din strană au ținut isonul membrii
corului bisericesc: Natalia Mândran, Ina
Adnagi, Rodica Petrov, Liubomir Petrov,
Eugenia Radici, Miriana Rosu, Dusita
Rosu, Bosilca Ianos, Zoran Radici, Milan
Baischi si Slavita Bojin. Crezul a fost citit
de catre Milita Ciocov.

Vecernia şi tăierea colacului a
început la orele 17:00, o după amiază
frumoasă care a facut ca biserica să
fie neîncăpătoare. Au slujit, protopopul
de la Arad, parintele Ognean Plavsici,
protopopul Biserici Ortodoxe Romane
din Sannicolau Mare, Marius Podereu,
alături de alți cinci preoți din localitățile
vecine și preotul paroh Dina Ciocov.
Nașii la rugă au fost enoriașii bisericii şi
membrii Uniunii Sârbilor din Romania,
în frunte cu reprezentantul lor în
Parlamentul României, Slavoliub Adnagi.
A impresionat cuvântarea preotului
Milorad Ostoin care printre altele a
amintit că “Dacă nu era Maica, n-ar fi
fost Fiul, daca nu era FiuL, n-ar fi fost
mântuirea.”
A urmat un moment emoțional,
înmanarea diplomelor de multumire
pentru aportul adus bisericii: domnului
Slavoliub Adnagi, deputat in parlamentul
României , care a afirmat ca nu a facut
nimic mai mult decât datoria de bun
creștin; domnului Dragan Iovanovici,
președintele consiliului bisericesc; post
mortem a primit diploma de mulțumire și
domnul Velimir Perin, cel mai longeviv
și mai activ membru al consiliului
bisericesc. Diploma a fost înmânată fiului
acestuia, Zoran Perin. De asemenea,
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NAȘTERI

AUGUST 2017
• VINTILA CAROLINA-AGNES
• IOVANESCU ALEXANDRA-STEFANIA
• MOLDOVAN ALINA-MIHAELA
• COVACI LETISIA
• NOVAC AMIRA-VALENTINA
• ISTVANFI EVELIN-BEATRICE
• REZMUVES MARIUS-MADALIN
• LACATUS ANDRA-PAULA
• BUDUR DARIA-MELANIA
• HORVATH MATEO-DOMINIC
• ANDREI DARIA-MELISA
• BALU RARES –VLAD
• BLEDEA ROBERTA-ANDREEA
• STANCIU RAUL-FLORIN
• JIVA CRISTIAN-ANDREI
• TODORAN CRISTINA-ALESSIA
• LACATUS LUCAS-MARIUS
• MUNTEAN EMANUEL-IOSIF
• COLOMPAR EVA-ALESSIA
• CIULIC ANTONIA-CLARA
a fost înmânată diloma de mulțumire
și d-lui Zoran Petrov, dar și membrilor
corului bisericesc. Și nu în ultimul rând
diploma a fost înmânată şi d-lui primar,
Dănuţ Groza care împreună cu consilierii
Primariei au fost întotdeauna alături de
Biserica şi comunitatea sârbă.
Preotul Bisericii sârbe, Dina Ciocov,
cu cuvinte alese a mulțumit tuturor celor
prezenți, în mod deosebit nașilor și a
predat tradiționala stafetă de nași ai rugii

membrilor grupului vocal ‚ “Biseri”.
Sărbătoarea a continuat în curtea
bisercii, apoi la Centrul Regional de
Cultură, în ritmul muzicii și a dansului.
Pentru asta au fost răspunzători
dansatorii ansamblului “Sf. Sava”,
orchestra condusa de d-l Gh. Mândran
și Darco Vlascici, soliștii Dusita Roșu,
Tania Vlascici, Nada Luchin, orchestra
de tamburași condusa de Marko Bugarin
și solistul vocal Liubomir Petrov.

SEPTEMBRIE 2017
• NISTOR FABIAN-SEBASTIAN
• DEACONESCU CLAUDIA-ANDREEA
• MECLES MARKO-FLAVIUS
• DOBRE TIMEEA-MARIA
• MUNTEAN MARIUS-ADRIAN
• JEBELEAN RAUL-ALIN
• BRUMA ALEXANDRA-MARIA
• BRUMA DUMITRU-CONSTANTIN

CĂSĂTORII

AUGUST 2017
• NEGOITA ADRIAN ♥ CALINA DEBORAREBECA
• MIU ADRIAN-RARES ♥ POP MONICA
• RUSU LIVIU-VIOREL ♥ PAVALOIU ELENANICOLETA
• SIMON ARPAD-NICOLAE ♥ BOSIOC CALINA
• IANOSTYAK ADRIAN-IONUT ♥ MAGDA
AMALIA-CLAUDIA
• UDREA LEONARD-DUMITRU ♥ IASOVICI
OANA-LAVINIA
• VELCIOV NICOLAE ♥ PIRTEA OTILIA
• NICOLA VASILE ♥ LACATUS SUNITA
• JOLDIS CLAUDIU-SEBASTIAN ♥ LAZAR
NICOLETA-ADELA
• MATEIU SERGIU-OVIDIU ♥ GRIGORAS
ANDREEA
• FOCAN DENIS-IONATAN ♥ BABUTIA RUTH
• STRAINU GHEORGHE-CALUDIU ♥ VOIASCIUC
VIORELA
• POPESCU SORIN-FLORIN ♥ LUCA DIANARALUCA
• NICA VASILE ♥ RAFAGO-DIANA
SEPTEMBRIE 2016
• BACIU RADUCU-ADRIAN ♥ TICALA MIHAELAROXANA
• LAZIN STEFAN-MARIUS ♥ CSUY RODICA
• FUNARIU DORU-IOAN ♥ TOMSA RALUCA
• JIVAN VIRGIL ♥ LACATUS CERASELA-SOFIA
• NEGOT ION ♥ ICOLA SOMNA
• PESCAR VIOREL-RAZVAN ♥ VADEANU IVANADRAGANA

•
•
•
•
•
•
•
•
•

SCRIDONESI ANDREI-CIPRIAN ♥ STEFAN
CLAUDIA-MARINELA
SECOSAN SORIN-IONUT ♥ SIMA ANA-MARIA
CRISAN ADRIAN-CRISTIAN ♥ GRIGORAS
DIANA
MORAR DAN-ADRIAN ♥ PASCU SORINAANDREEA
MIHUT DOREL ♥ SABOU RODICA
SBIERA FALVIUS-COSTEL-IOAN ♥ HALAL
EDERA-GEORGETA
CIRTOG IONUT-CLAUDIU ♥ HUTULEAC OLGAMEDINA
CRISAN SLAVOLIUB-DRAGAN ♥ MANOLIU
RAMONA-RALUCA
ALDA ILIE-ALIN ♥ SCHMIDT DANIELA

DECESE

AUGUST 2017
• CIAMA IOAN-76 ANI
• BORKA DEZIDERIU-75 ANI
• CUZMAN MARIA-85 ANI
• BRADEA TODOSIA-82 ANI
• STANCIU AUREL-85 ANI
• SABLITY RADIVOI-81 ANI
• BOCA SOFIA-79 ANI
• SERDINEANTU DORIN-66 ANI
• STANCIU FLORICA-80 ANI
• KOVACS VALER-63 ANI
SEPTEMBRIE 2017
• JIVA ECATERINA-84 ANI
• CICUN CRISTIAN-STEFAN-57 ANI
• SANDU SORIN-56 ANI
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Zilele orașului Sânnicolau Mare 2017
În urmă cu câțiva ani, într-o ședință
de Consiliu, s-a hotărât în unanimitate
ca Zilele orașului Sânnicolau Mare
să fie sărbătorite, anual, indiferent de
situație, în primul sfârșit de săptămână
din luna septembrie. Astfel, anul acesta,
Zilele orașului s-au desfășurat în 1,2 și 3
septembrie, cu o săptămână înainte de
ruga bisericească și serbarea hramului
Nașterii Sfintei Maria a Bisericii ortodoxe
române.
Întregul
program
al
amplului
eveniment a fost anunțat detaliat în ziarul
local și pe rețelele de socializare pentru
ca cetățenii să poată participa activ doar
la programele care se pliau dorințelor lor.
Pregătirile au început încă de joi
după masa cu instalarea corturilor și a
tarabelor care, întotdeauna reprezintă
punctul forte al evenimentului. Vânzătorii
și patronii și-au întins grătarele, și-au
instalat mesele, au pregătit micii, frigăruile
și berea. Pentru ca toate gusturile să
fie pe deplin satisfăcute, nu au lipsit
plăcintele calde cu varză și brânză sau
dulciurile diverse, de la nelipsiții colaci
secuiești, la clătitele uriașe, ciocolată
de casă, halva sau gogoși firbinți cu
gemuri colorate. Vânzătorii ambulanți,
inventivi, și-au întins marfa pe mese, în
așteptarea clienților care au cumpărat
poșete, jucării, oale de lut, cămăși
țărănești sau papuci de casă cu blană.
După o plimbare prin jurul hotelului din
centrul orașului, ultimul popas a fost, cu
siguranță la Teatrul de vară, pregătit și
el pentru sărbătoare, cu flori și o scenă
minunată.
Din păcate, anul acesta nu mai putem
vorbi despre o locație neîncăpătoare,
căci ploaia de toamnă și frigul pătrunzător
a făcut ca mulți sânmiclăușeni să
aleagă să rămână acasă sub plapuma
călduroasă. Dar...căci există și un dar,
au venit totuși la spectacole cei mai
dedicați spectatori ai muzicii populare,
ușoare și etno. Cei care au dorit să
Cu
ocazia
Zilelor
Orașului
Sânnicolau Mare 2016, ținutele celor
două prezentatoare Fluș-Socaciu
Andreea și Timeea Steuerer au fost
asigurate prin bunăvoința doamnei
Hălmagean
Maria
(proprietara
magazinlui “1001 articole”) și a
doamnei Claudia Ștefan. Primăria
Sânnicolau Mare le mulțumește pentru
sprijin și implicare!

urmărească un program de calitate, șiau luat hainele groase și umbrelele și
s-au sacrificat până în adâncul nopții,
stând pe baricade și bucurându-se de
momente de neuitat. Dovadă a acestui
lucru au fost nenumăratele filmulețe
postate pe rețelele de socializare de
către cei care s-au alăturat artiștilor.
Din cauza ploii torențiale, a fost
amânat și spectacolul de culori oferit de
gama largă de artificii.
Printre stropii reci, au urcat pe scenă,
în cele trei zile de spectacole, cântăreți
renumiți ai folclorului românesc, dar
și artiști ai momentului, cunoscuți în
țară și în străinătate pentru muzica lor
de calitate. Vinerea folclorică a adus
în fața publicului dornic de doine și
cântece populare nume importante,
precum Adriana Curtu Voaidoș, Mihaela
Petrovici sau Papu Ioan Dragomir. În
acest context, nu au lipsit dansurile
tradiționale românești ale formaților
minorităților din Sânnicolau Mare.
În aplauzele celor prezenți, copiii au
dansat cu bucurie pentru părinții, bunicii
și publicul prezent. Aceștia, majoritatea
elevi, fac parte din următoarele formații:
formația de dansuri populare bulgare,
Karamfilce,
formația
de
dansuri
populare maghiare, Kekibolya, formația
de dansuri populare germane, Buntes
Strausschen, ansamblul de cântece și
dansuri populare românești, Doina și nu
în ultimul rând, ansamblul de cântece și
dansuri populare sârbești, Sveti Sava,
toate din orașul nostru, coordonate de
profesori cu mare suflet și talent.
Ziua a doua, și ea sub semnul ploii
care părea că nu se mai oprește, a
debutat cu nume grele ale muzicii
ușoare românești. Otilia, Nicole Cherry,
Cabron și Alex Velea au făcut show pe
scena Teatrului de vară din Sânnicolau
Mare. Spectatorii, în majoritate tineri,
ascunși sub umbrelele mari sau sub
pelerinele de ploaie au dansat și au
fredonat, susținându-și preferații cu
aplauze intense.
Deși toată lumea spera că duminica
va fi luminată de razele blânde ale
soarelui care și-a făcut apariție după
masa, ploaia grea nu a dorit să ne
părăsească nici măcar în ultima zi de
evenimente frumoase. Așa că, și în 3
septembrie, spectacolul a fost marcat de
frig și umezeală. Au rămas însă alături
de Cornelia și Lupu Rednic, Noaptea
Târziu și Mariachi los Platanos, doar
adevărații fani ai acestui gen de muzică.
Anul acesta, s-a încercat, așa cum ați
observat, schimbarea programului prin
introducerea unui noi gen de spectacol,
care să delecteze și să-i surprindă plăcut
pe iubitorii de muzică de calitate.
Printre numerele susținute cu talent
de artiștii enumerați, au fost premiați,
ca de obicei, elevii care au obținut
performanțe școlare la olimpiade,
concursuri, examen de bacalaureat sau
examen național. Îi felicităm și noi pe
elevi.
Domnul primar a oferit, de asemenea,
câte un tortuleț și un buchet de flori
cuplurilor care anul acesta au sărbătorit
50 de ani de căsătorie. Le dorim și noi
multă sănătate și viață lungă și liniștită
împreună.
MR
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Zilele orașului Sânnicolau Mare 2017
Vizitare liberă la cripta familiei Nako

O noutate a acestul an, cu ocazia
Zilelor
orașului,
a
reprezentat-o
posibilitatea de vizitarea a criptei
Bisericii catolice din Sânnicolau Mare.
Se știe că, această locație este una
dintre cele mai importante din localitatea
noastră din punct de vedere istoric.
Cripta a fost renovată cu câțiva ani în

urmă și a fost vizitată de-a lungul timpului
numai de elevi în cadrul activităților
din Săptămâna altfel. Primăria, însă,
a considerat necesară deschiderea
acestei cripte pentru toți locuitorii
Sânnicolaului Mare. De vinerea până
duminica, după un program bine pus la
punct, anunțat în ziarul local, Biserica

Concurs de pescuit la balta Buciuman

Elevii premiați cu ocazia Zilelor Orașului
pentru rezultate deosebite la învățătură
•

Elevi ce au obținut media peste 9 la examenul de Evaluare Națională
2017: Dinu Anca Maria, Sarafolean Alina Andreea, Morari Larisa
Gabriela, Pavăl Darius Cosmin, Bota Iulia Alexis, Hiticaș Anca
Ecaterina

•

Elevi care au obținut media peste 9 la examenul de Bacalaurea 2017: Gal
Erzsebet, Bora Denis Daniel, Caradjov Andreea Maria, Galu Adrian
Olivian, Bălăban Cătălin, Groza Dan Alin, Sarafolean Diana Victoria,
Viruzab Sebastian, Feier Denis Alin, Romanov Raluca Maria

Așa cum o cere deja tradiția, Asociația
pescarilor Aranca, organizează de zilele
orașului concursuri de pescuit. Și anul
acesta în dimineața zilei de 2 septembrie
pescari de toate vârstele s-au strâns la
Balta Buciuman în speranța unei capturi
foarte mari.
Consursul a avut două secțiuni,
juniori și seniori. De remarcat este
interesul manifestat de copii pentru

pescuit. S-au înscris nu mai puțin de 26
de copii printre care și o fată. Capturile
lor au fost surprinzător de mari față de
așteptări.
La sfârșitul competiției reprezentanții
Asociației Aranca au oferit câștigătorilor
diplome și premii în echipament sportiv.
Președintele asociației i-a felicitat pe toți
participanții și le-a promis că multe alte
concursuri vor fi organizate pe viitor.
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Cuplurile premiate cu ocazia Zilelor Orașului
pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ASTALAS FLOAREA și ASTALAS GHEORGHE
BALAN CORINA și BALAN IOSIF
BLIDAR ANICA și BLIDAR TEODOR
CĂRLEA ELENA și CARLEA GHEORGHE
CONSTANTINESCU ELENA și CONSTANTINESCU PETRE
FÂȘIE VERONICA și FÂȘIE FLORIAN
HORVATH IOANA și HORVATH GYULA
PANTIȘ OTILIA și PANTIȘ NICOLAE
PETREUS MARIA și PETREUS GHEORGHE
RUSU MARIA și RUSU VIOREL
SARBESCU MAGDALENA și SARBESCU MIHAI
SORCA ELISABETA și SORCA AUGUSTIN
MIU LUCREȚIA și MIU ISAIA

Au mai fost premiați SAMOILĂ MINERVA, AVRAM ELENA, COMLOȘAN
TIBERIU, pentru munca depusă la scrierea unei monografii a Școlii
Gimnaziale nr. 1 Teodor Bucurescu.

catolică și-a deschis ușile pentru
vizitatori. Impresionant a fost numărul
mare de persoane care au dorit să vadă
care sunt și cum sunt mormintele familiei
Nako. Creștini catolici au supravegheat
permanent bunul mers al acestui
eveniment. Mai mult decât atât, cu multă
bunăvoință și răbdare, tinerii catolici au

obținut informații despre familia Nako pe
care le-au și afișat în fața sicrielor grele.
Poate că, această inițiativă se va
transforma în tradiție, la fel ca multe
altele, astfel încât, an de an, acest loc,
încărcat de istorie să poată fi vizitat de
tot mai multe persoane.

Expoziție de păsări și animale cu blană
Sânmiclăușenii sunt obișnuiți de ani
de zile cu expozițiile de păsări și animale
cu blană. Asta se întâmplă datorită
membrilor Asociației de crescători
Nako, care ne bucură cu fiecare prilej
prin expoziții tot mai interesante. Ca de
obicei de zilele orașului a fost organizată
o expoziție la piața agroalimentară.
Scopul a fost unul pur demonstrativ
pentru locuitorii orașului. Astfel nu au fost

prezentate doar specimene de concurs
obișnuite ci și unele mai exotice cum ar
fi: papagali, capre și oi pitice, păuni, etc.
Toate acestea au făcut o mare bucurie
mai ales copiilor.
Așa cum a declarat președintele
asociației, domnul Petre Căprar, e
expoziție concurs mult mai mare va fi
organizată în luna noiembrie a acestui
an.

