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•Vând casă cu brutărie, str. Oituz,
nr.44, preț negociabil.
Tel. 0723358711
• Vând TV, bancă pentru grădină,
3 costume populare, rochii, cărți,
bibelouri, radio, lămpi, steaguri,
monede, coarne de cerb, ceasuri de
masă, 50 de plăci muzică rock, 42 de
casete muzică grecească, tablouri,
farfurii.
Tel. 0036303509607
• Vând două locuri-teren intravilan
pentru construcții case, a 700mp/
fiecare poziție, str. Comloșului, nr.42.
Tel. 0751302123
•Vand sau schimb cu apartament,
casa taraneasca in Cenad , 4000 mp
cu 30 m liniari front stradal pentru
constructie.
Tel. 0256370433

• Vând loc de casă, situat în
Sânnicolau Mare, str. A.Mureşan,
suprafaţă - 550 mp.Utilităţi: gaz
la poartă, apă în curte, canal,
construcţie de 80 mp la nivelul parter
urmând a se compartimenta.
Preţ: 23000 euro, negociabil.
Tel. 0721223538 sau 0721363447
• Vand casa în Sânnicolau Mare, str.
Tichindeal, nr.20, recent renovata,
compusa din 2 dormitoare, bucatarie,
living, sala de servit masa, baie, hol,
garaj, curte 190mp. Utilitati: incalzire
pe gaz, aer conditionat, complet
izolata, bransament apa si canalizare
de la reteaua publica, acces de pe
stada asfaltata. Casa este ocupabila
imedita.Pret: 52.000 euro, negociabil
Casa se afla la o distanta de 700 m
fata de centrul orasului.
Tel. 0721223538 sau 0721363447

•Declar pierdut Carnet de Comercializare a Produselor din Sectorul Agricol, cu
seria și numărul TM 6460641-6460680 din 21.09.2016.

ITP la Agrotransport (ITSAIA)
VERIFICĂRI TEHNICE AUTO PENTRU
MAȘINI MICI ȘI MARI (persoane sau marfă )

Continuăm activitatea

Tel. 0730086114, 0724359585, 0758231207,
0256371648(tel+fax) - Calea Timișorii, nr. 10

SC GOSAN VĂ INFORMEAZĂ
SC GOSAN SÂNNICOLAU MARE
roagă toți cetățenii orașului să facă
o separare a gunoiului din interiorul
imobilului (bucătărie),
înainte
de
a depune gunoiul în containerele
amplasate langa scara blocului.
Containerele sunt inscripționate cu
tipul de deșeu sau gunoi ce trebuie pus
în acestea:
• În containerul albastru - deșeuri
de tip hârtie,
• În containerul
galben - deșeuri
de tip plastic,
• În containerul
negru - gunoi
menajer.
La case se procedează astfel:
• În sacul galben se pun deșeuri
de tip plastic (pet-uri golite de aer,
pungi, recipienți de plastic, etc)
și deșeuri de tip metal (doze de
bere / de băuturi răcoritoare, cutii
de conserve sau alte ambalaje
metalice);
• În sacul albastru se pun deșeuri de
tip hârtie (carton, hârtie, ziare, cărți,
caiete, ambalaje de hârtie și alte
deșeuri de hârtie/carton);
• În europubelă se pune gunoi
menajer.
Sacii (galben și albastru) se primesc
de la casieria SC GOSAN SRL, odată
cu achitarea facturii.
La case, gunoiul menajer se ridica
săptămânal,
iar cel reciclabil, în
aceeasi zi cu gunoiul menajer dar in
autovehicule diferite,
În zona de blocuri containerele se

golesc in zilele de luni, miercuri si vineri;
Cetățenii de la blocuri aunt rugați să
citească pliantele montate la fiecare
container, înainte de a pune gunoiul in
acestea. Pe pliantele respective este
specificat tipul de gunoi ce trebuie
pus în fiecare container.
Cetățenii de la case sunt rugați să
declare corect numarul de persoane
care locuiesc în casă. Administratorii
de la blocuri sunt rugați să declare
corect, lunar, la biroul facturare al S.C.
GOSAN, numarul de persoane care
locuiesc în apartamentele din scările
blocurilor pe care le au in administrare.
În urma controalelor executate
de S.C. GOSAN, s-a constatat o
neconcordanță între numărul de
persoane declarat de administratori la
biroul facturare al societății și numărul
de persoane afișat la AVIZIERUL
din casa scării blocului. În avizier s-a
regăsit un numar mult mai mare de
persoane, creînd astfel operatorului
de salubritate prejudicii ce trebuiesc
recuperate. La art. 56 alin. b din
Legea 230 / 2007 (actualizată ) privind
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
asociaţiilor de proprietari se prevede
că neîndeplinirea atribuţiilor de către
preşedinte,
membrii
comitetului
executiv, cenzori, administrator de
imobil, constituie contravenţie si se
sancționează cu amenda de la 500 lei
la 3.000 lei. Aceste măsuri se aplică și
persoanelor fizice.
S.C. Gosan S.R.L.
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La cumpăna dintre ani,
în data de 31 decembrie
ora 2345, sunteți invitați
în fața Primăriei pentru a
asista la jocul de artificii
de la miezul nopții care va
celebra trecerea în noul an.
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CONCERT DE COLINDE CU PARTICIPAREA
A 10 BISERICI DIN SÂNNICOLAU MARE

SPORT
JOCUL DE GO FRATELE MAI MARE
AL ȘAHULUI

Juniorii secției de șah ai CS Unirea
descoperă tainele unui alt joc sportiv.
pagina 7

SPORT

ECHIPA DE HANDBAL
SENIORI A CS UNIREA
va participa la un
turneu transfrontalier

La sfârșitul lunii ianuarie 2017
debutează în premieră o competiție
transfrontalieră, denumită “TRIPLEX”
CUP 2017, cu participarea mai multor
echipe masculine de seniori din Ungaria,
România și Serbia.
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Ne aflăm în plină perioadă a
sărbătorilor de iarnă, ne-am recules cu
ocazia Crăciunului și a venit momentul
să ne gândim retrospectiv la ce a
însemnat anul 2016. A fost un an greu,
plin de provocări, dar acum, în ultimele
zile ale lunii decembrie 2016, spun cu
convingere că a fost un an bun. Din
punct de vedere administrativ am avut
de gestionat multe proiecte, pe care leam implementat cu succes, politic am
trecut testul a două runde de alegeri,
cele locale și cele parlamentare, motiv
pentru care vreau să vă mulțumesc
tuturor că ați mers la vot și mi-ați
acordat încredere mie și echipei mele.
Sunt recunoscător și mulțumesc în
primul rând celor care m-au creditat
cu încredere și mi-au dat ocazia să
conduc mai departe Primăria, însă în
același timp vreau să știți că țin cont și
de critici atâta timp cât sunt civilizate și
argumentate. Așa cum v-am obișnuit în
ultimii ani, am ținut orașul pe un trend
ascendent, am lucrat la îmbunătățirea
calității vieții sânmiclăușenilor și m-am
asigurat că avem un mediu economic
sănătos care să ne susțină creșterea.
Pe partea de infrastructură am asfaltat,

am făcut trotuare, accese auto și șanțuri
pluviale la modul intensiv deoarece în
urma consultărilor cu dvs, cetățenii,
mi s-a confirmat că este prioritatea
numărul unu. În anul care vine vom
păstra această prioritate și cea mai
mare parte a bugetului local va merge
tot în această direcție. În anul 2017 vom
asfalta și străzi care nu au canalizare,
urmând ca trotuarele și accesele auto
să fie amenajate după ce va fi introdusă
canalizarea. În acest fel vom beneficia
de asfalt pe cât mai multe străzi într-un
timp cât mai scurt. Sunt conștient că
lucrările din oraș au provocat disconfort
deși Primăria a ținut din scurt firmele
care au câștigat licitațiile, vreau să
vă mulțumesc pentru înțelegerea și
răbdarea de care ați dat dovadă. În ceea
ce privește evenimentele desfășurate
prin agenda culturală, sportivă sau cea
a asociațiilor finanțate de Primărie, am
păstrat toate activitățile de tradiție care
au consacrat viața noastră socială și
ne-au ridicat peste multe orașe mari din
România. Participarea dumneavoastră
în număr așa de mare ne-a arătat
încă o dată că suntem pe calea cea
bună și că, dincolo de câțiva cârcotași

mereu nemulțumiți, sânmiclăușenii vor
evenimente de top în orașul nostru.
Asociațiile, de care știți cât sunt de
mândru, au avut și ele activitate, unele
mai în forță, altele mai moderat. Le felicit
pe toate deoarece vor avea ocazia în
anul care vine, să își confirme statutul și
să ofere mai mult membrilor săi. Sportul
nu a fost neglijat în 2016, ba din contră
avem rezultate deosebite pentru care
țin să mulțumesc conducerii Clubului
Unirea, antrenorilor, copiilor care depun
atâta muncă la antrenamente și nu în
ultimul rând părinților care au înțeles că
scopul Primăriei este de a încuraja tinerii
să facă mișcare, să lucreze în echipă
și să se dezvolte personal cu ajutorul
disciplinei impuse de frecventarea
unei activități sportive. Sânnicolau
este o pepinieră de tinere talente și
sunt sigur că pe viitor, mulți sportivi
vor purta numele orașului nostru către
sportul național sau chiar internațional.
Pe lângă sport, sănătatea are legătură
și cu mediul înconjurător, astfel că, în
2016, Primăria a plantat 4.551 de arbori,
în aliniamente stradale și perdele de
protecție. O altă importantă preocupare
pentru mine în anul care s-a scurs, a

fost învățământul. Primăria a asigurat
cadrul potrivit pentru copii, facilitând
creșterea calității actului educativ. Ce
a ținut de mine și de instituția pe care
o conduc, am livrat la limita superioară
a posibilităților, cu speranța că și
cadrele didactice, în special cele care
coordonează instituțiile de învățământ,
vor acționa în aceeași direcție a
bunăstării și interesului copiilor.
Așa cum spuneam, anul 2016 a fost
un an cu rezultate bune, rezultate care
se datorează unei largi echipe și în egală
măsură dumneavoastră, cetățenilor.
Mulțumesc
angajaților
Primăriei,
echipei mele de consilieri locali cu
care lucrez atât de eficient și întregii
echipe de voluntari și oameni dragi și
apropiați fără de care multe lucruri nu ar
fi fost posibile. Vă urez tuturor un an nou
minunat, plin de bucurii și cu împliniri
pe toate planurile. Și în anul care vine
rămân la dispoziția dumneavoastră, cu
certitudinea că împreună vom face din
Sânnicolau cel mai frumos oraș din
vestul țării. La mulți ani 2017!
primar, DĂNUȚ GROZA
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Magia Crăciunului pentru copiii noștri

În sala de sport a orașului Moș Crăciun i-a vizitat pe copiii de la grădinițe și ciclul primar

Luna decembrie îi face pe copii mai
atenți la felul în care se comportă cu cei
din jurul lor, la felul în care îi respectă pe
părinți și dascăli și, nu în ultimul rând,
acordă o mai mare atenție învățatului.
Toate aceste schimbări pozitive de
comportament se datorează Ajunului de
Crăciun când, în casele lor, îl așteaptă
cu mare bucurie pe Moș Crăciun, sosit
tocmai din Laponia. În Sânnicolau Mare,
Moș Crăciun se oprește nu numai în
locuințele celor mai cuminți copii, ci și în
sala mare de sport a orașului, unde, an
de an, se strâng sutele de preșcolari și
școlari din toate unitățile de învățământ
locale. A devenit deja o tradiție ca, înainte
de sărbătoarea Nașterii Domnului, elevii
din ciclul primar și copiii de la grădinițe
să se bucure de un frumos spectacol
organizat numai și numai pentru ei.
Astfel, și anul acesta, cu doar câteva

zile înainte de mult așteptata vacanță
de iarnă, copiii, însoțiți de dascălii lor,
învățătoare și educatoare, au umplut
sala de sport până la refuz. Programul,
ca de obicei, a fost susținut în două
etape, unul, pentru elevi, de la ora 12, iar
celălalt, pentru copiii de la grădinițe, de
la ora 16.
Spiridușii moșului au avut mult de
lucru, căci, sala trebuia pregătită și
transformată într-un loc de poveste, în
care copiii să se simtă minunat. Grupați
cu atenție, aceștia, nerăbdători, s-au
bucurat, ca de fiecare dată, de un frumos
spectacol, în care s-au îmbinat armonios
cântece și dansuri. Cel mai gustat
moment a fost acela al magiei, deorece,
copiii au fost antrenați în mai multe
jocuri atractive care au făcut deliciul
spectacolului. Magicianul Christianis
și ajutoarele lui, au pregătit multe clipe

de neuitat pentru spectatorii atenți
la trucuri. Copiii au fost pur și simplu
absorbiți de spectacolul oferit. Numerele
de magie prezentate au combinat, atât
trucuri spectaculoase, cât și momente
amuzante care au fost aplaudate viu de
copii. Momentul culminat al show-ului a
fost prezentarea animalelor exotice ale
magicianului: șerpi, iguane, tarantule,
crocodili, maimuțe, scorpioni și papagali
uriași. Copiii au fost pur și simplu
încântați de cele vazute și, mai ales de
papagalul care a zburat liber prin sala de
sport și s-a așezat apoi pe o plasă din
spatele porții.
Și, pentru că cel mai așteptat
moment l-a reprezentat venirea lui Moș
Crăciun,copiii au fost invitați să îl strige
pe moșul obosit și bătrân care a ținut
să își petreacă această zi minunată
de 20 decembrie alături de preșcolarii

și școlarii din Sânnicolau Mare. Elevii
ciclului primar au pregătit chiar o surpriză
moșului, cântând împreună “Moș
Crăciun cu plete dalbe”. Glasurile lor
pline de bucurie au umplut sala de sport
și l-au surprins chiar și pe Moș Crăciun.
Acesta auzise oricum de la spiriduși
că în orașul nostru, copiii sunt cuminți,
respectuoși și învață bine. Pentru toate
acestea, ei au fost răsplătiți cu câte un
cadou.
Evenimentul a fost finanțat de către
Primăria orașului Sânnicolau Mare, fiind
cea mai veche activitate devenită tradiție
de pe lista de obiective a primarului
Dănuț Groza.
Mulțumim pe această cale tuturor
cadrelor didactice care au însoțit copiii
la sala de sport, având grijă ca totul să
se desfășoare în condiții optime.
MR
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ECHIPA DE HANDBAL UNIREA

va participa la un turneu transfrontalier

La sfârșitul lunii ianuarie 2017
debutează în premieră o competiție
transfrontalieră, denumită “TRIPLEX”
CUP 2017, cu participarea mai multor
echipe masculine de seniori din
Ungaria, România și Serbia. Echipa
“Unirea” Sânnicolau Mare a fost invitată
să participe ca și câștigatoare a Ligii
masculine Csongrad ediția 2016 ,unică
reprezentantă a țării noastre,alături de
încă cinci echipe, toate din eșalonul
secund ale celor două țări vecinePick Szeged II, Makoi KC,P&P
Kiskunfelegyhaza și Kiskunhalas UKSC
(NB II Ungaria) respectiv MRK Kikinda
Grindex (liga II-a) Serbia.
Federația de handbal Csongrad este
organizatorul acestei competiții, unde
toate echipele vor disputa câte cinci
partide,fiecare cu fiecare ,arbitrii tuturor
partidelor fiind delegați din Ungaria.

Prima etapă se va disputa pe 28
ianuarie 2017 la KIKINDA (Serbia)
,unde băieții de la Unirea vor întâlni Pick
Szeged II și Kiskunhalas UKSC.Etapa
a doua pe 05 februarie 2017 la Szeged
întâlnind P&P Felegyhaza și Mako ,iar
pe 11 februarie 2017 (sâmbăta) în etapa
a treia la Sânnicolau Mare vom întâlnii
sârbii de la Kikinda Grindex (ora 10.15)
urmată de jocurile finale de clasament
,loc.5-6,finala mică respectiv finală mare
și festivitatea de premiere.
În numele conducerii secției de
handbal fie-mi permis să urez tuturor
iubitorilor fenomenului handbalistic ,și
nu numai un sincer gând ,”Sărbători
Fericite”și “LA MULȚI ANI!”
TIBERIU MUNTEAN
organizator de competiții

MEMORIALUL “GHEORGHE BIAȘ“

Luna decebrie a prilejuit și anul
acesta desfășurarea celei de a VI-a ediții
a memorialului “Gheorghe Biaș”. Anul
acesta au participat 15 echipe și a peste
200 sportivi. Echipele care au acceptat
cu drag invitatia clubului Unirea au
fost: ACS Poli Timișoara, LPS Banatul
Timișoara, ACS Dumbrăvișa, UFC
Mako, Akademija Bambi Zrenjanin, CS
Leu Giarmata, Progresul Pecica, United
Junior Timișoara și echipa gazdă Unirea
Sannicolau Mare.
Competiția s-a desfasurat pe trei
categorii de varstă.
La nivelul juniorilor 2004-2005
clasamentul final a fost urmatorul :
Locul 1 - ACS Poli Timisoara
Locul 2 - Akademija Bambi Zrenjanin
Locul 3 - CS Unirea (antr. Viașu
Daniel )
Locul 4 - LPS Banatul Timisoara
Locul 5 - ACS Dumbravita
Locul 6 - CS Leu Giarmata
Locul 7 - UFC Mako
Locul 8 - CS Unirea 2
Stefanciuc Raul de la Unirea a
fost desemnat cel mai bun jucator al
competiției.
La categoria 2006 clasamentul a
fost urmatorul :
Locul 1 - ACS Dumbravita
Locul 2 - CS Unirea (antr. Sitaru
Marius )
Locul 3 - Progresul Pecica
Locul 4 - CS Leu Giarmata
Locul 5 - United Junior Timisoara

MESAJ IMPORTANT DIN PARTEA PRIMĂRIEI CU PRIVIRE LA PETRECEREA DE CRĂCIUN DE LA SALA DE SPORT
Dragi părinți de copii preșcolari
și școlari, aducem în atenția dvs
următoarele informații: la fel ca în
fiecare an, și pentru cea de-a noua
ediție a Petrecerii de Crăciun de
la Sala de Sport, Primăria a pus la
dispoziția copiilor autocarul instituției
pentru transportul de la grădiniță
până la eveniment. În cadrul ședinței
organizatorice dinaintea evenimentului,
doamna Adriana Popa, directoare a
grădiniței PP1 a refuzat oferta Primăriei.
Chiar la începutul petrecerii, primarul
Dănuț Groza a observat părinți și copii
înfrigurați și i-a întrebat de care unitate
de învățământ aparțin și ce anume s-a
întâmplat. Răspunsul părinților a fost
unul șocant: doamna directoare Adriana
Popa le-a spus că Primăria nu vrea să

asigure transportul, motiv pentru care,
părinții care s-ar fi bucurat de ajutor au
fost puși în situația de a-și aduce copiii
așa cum au putut, cu bicicleta sau pe jos.
Este revoltătoare atitudinea doamnei,
Primăria își cere scuze părinților, deși
vina aparține în mod exclusiv directoarei.
Primăria face eforturi pentru copiii
din Sânnicolau, mobilizează întregi
echipe de voluntari, se alocă resurse,
iar acțiuni importante sunt sabotate de
puține persoane care nu au nici cel mai
mic respect pentru copii și părinții lor. De
fiecare dată, absolut toate transporturile
asigurate de Primărie au fost făcute
în condiții bune. Oare câți copii nu au
participat la întâlnirea cu Moș Crăciun
datorită faptului că nu au avut cu ce
să ajungă sau datorită faptului că nu

au putut fi aduși de părinți, aceștia
fiind la lucru? De menționat este că la
grădinița maghiară PP3, ce aparține de
Școala Gimnazială nr. 1, transportul de
la primărie nu a fost refuzat și copiii au
venit la spectacol cu microbusul.
Tot la capitolul cadre didactice
nepăsătoare față de copii, am văzut cu
tristețe cum copilașii de la o anumită
clasă au fost puși să care pachetele
colegilor de bancă absenți la eveniment.
E normal oare ca un cadru didactic să
se comporte așa? Ce spune acest lucru
despre el și despre felul în care își face
meseria? După toate edițiile petrecerii
pentru copii, am îmbunătățit ce a ținut de
organizarea noastră, ne-am consultat
cu cadrele didactice și într-o majoritate
covârșitoare am găsit implicare și ajutor,

fapt pe care îl apreciem în mod deosebit
și pentru care le mulțumim din suflet.
Știm că avem dascăli exemplari, dar
vă mărturisim că, anual, a trebuit să
trecem peste barierele și piedicile puse
de câteva cadre didactice. Deocamdată
nu vrem să insistăm asupra motivelor
pentru care se comportă așa, dar vă
asigurăm că opoziția lor și modul în
care se răzbună pe copii a ajuns la
final. De anul viitor nu vom mai tolera
astfel de situații. Dorim de asemenea
să vă aducem la cunoștință că fiecare
copil care a lipsit a primit un pachet de
Crăciun. Dacă vreun pachet nu a ajuns
la cei în cauză, vă rugăm să anunțați
la Primărie, fie la Secretariat, fie aici pe
Facebook.
LOREDANA LUNGU

ANSAMBLUL SFÂNTUL SAVA LA
“Festival de obiceiuri si tradiţii pentru copii Venaţ-Cununiţa”

În data de 3 decembrie Uniunea
Sârbilor din România a organizat la
Timişoara, la Sala Capitol “Festivalul
de obiceiuri si tradiţii pentru copii
Venaţ-Cununiţa”, ajuns deja la a7a
ediţie. Ansamblul “Sfântul Sava” din
oraşul nostru a participat cu grupa
junior III, care cuprinde elevi din ciclul
gimnazial, grupă care numără nu mai
puţin de 40 membrii. Aşa cum aflăm
de la coordonatorii ansamblului, prof.
Natalia si Gheorghe Mandran, pentru ca
în anii trecuţi grupa a prezentat jocurile
din Sânnicolaul natal, de data aceasta
publicul a fost delectat cu un dans din
zona Şumadia, în coregrafia domnului
Stevan Ristici, având-o ca instructor

pe dna. Adriana Luchin Mândran.
Spectacolul a fost presărat de emoţii
date de participarea la eveniment dar
şi de impunătoarea sala a Filarmonicii
timişorene. După spectacol, copiii au
luat prânzul la prestigiosul Restaurant
Loyd din capitala bănăţeană, pentru
ca mai apoi, după muncă, să urmeze
distracţia la locul de joacă “Megazone”
şi să încheie ziua cu o plimbare la Târgul
de Crăciun din centrul oraşului. Copiii
au revenit acasă obosiţi, entuziasmaţi,
fericiţi, şi cu gandul la viitorul spectacol
care va urma, de Sfântul Sava, la sfârşitul
lui ianuarie a anului care bate la uşă.
Dir. ansamblu, NATALIA MANDRAN
Ref. cultural, GHEORGHE MANDRAN

MEMORIALUL “IOAN MORAR“

Editia a-VI-a, a turneului de handbal
“Ioan Morar“, a fost organizată în
luna decembrie de către CS Unirea
în memoria regretatului antrenor și
președinte, Ioan Morar. Ca în fiecare
an, competiția s-a desfășurat pe mai
multe categorii de vârstă iar trofeele au
fost înmânate echipelor participante
de către fiul regretatului antrenor, Alex
Morar. Acesta este actualmente jucător
de liga națională, evoluând la echipa
CSM Satu Mare, și continuând tradiția
handbalistică în familie.
Rezultatele înregistrate la turneu au
fost:
Junioare
2006-2007
(antrrenor
Ciolpan Raul )
Unirea - AS Leu Giarmata 9-15
Junioare
2004-2005
(antrenor
Ciolpan Raul)
Unirea - AS Leu Giarmata 11-15

Juniori 2004-2005 (antrenor Trifan
Ciprian)
Unirea- Vointa Biled 18-13
Juniori 2002-2003 ( antrenor Kirsch
Alin)
Unirea- Avantul Periam 28-23
Seniori (antrenor Roosz Suba Ioszef)
Unirea - CSU Politehnica 38-36

Pitulice Dario, de la Unirea
Sannicolau Mare a fost desemnat cel
mai bun jucator al turneului.
La
categoria
2007-2008
configurația clasamentului a fost :
Locul 1 - Unirea (antr.Sitaru Marius)
Locul 2 - Progresul Pecica
Locul 3 - United Junior Timisoara
Locul 4 - Unirea 2 (antr. Sitaru Marius)
Portarul echipei noastre, Mezei
Marcus a fost desemnat cel mai bun al
competitiei.
Conducerea clubului Unirea, prin
vocea domnului președinte Sitaru
Flavius, dorește să mulțumească pentru
buna desfașurare a evenimentului
sportiv, antrenorilor, sportivilor, brigăzii
de arbitri, formata din Samsudean
Patricia, Cismas - Malac Roxana si
Bozdog Lavinia, asistentelor medicale
Galea Raluca și Radu Andreea,
coordonatorului centrului de copii si
juniori Cristian Contescu și parinților
care și-au încurajat frenetic favoriții.
MCC

Rezultate deosebite pentru
secția de KARATE

Sportivii secției de karate, din cadrul
clubului Unirea au participat în data
de 10.12.2016 la memorialul “Ovidiu
Cociorva “ desfășurat la Timișoara.
Chiar daca această competiție vine
pe sfârșit de an, rezultatele obținute
de sportivii noștri au fost deosebite.
Karatiștii antrenați de sensei Nagy
Zoltan au obținut numeroase premii la
cetegoriile la care au participat. Sportivii
sânmiclăușeni medaliați la această
competiție sunt:
Balint Erik, Bogdan Adrian,
Zaharia Carla, Turjuc Georgiana,
Kevin Toszer, Toszer Alissia,
Turjuc Florian, Purisel Izabela,
Dudas Delia, Cudelcu Cosmin,
Feyer David, Mezo Carina, Jude

Sebastian, Colpos Cristiana,
Mot Andrei, Dancea Timotei,
Csaki Raul, Ciobanu Valentina,
Vingan Alexandru, Cioban Stefan,
Marienuti Milan, Gheorghiade
Paula, Padurariu Tamara, Rotariu
Dana, Miculescu Claudia, Betea
Rozalia, Dragoi Sofia, Zaharia
Carla, Cudelcu Cosmin, Negescu
Mihai, Kokai Robert, Barbu Darius,
Lacatus Razvan, Stelli Cristian.

Îi felicităm pe toți cei implicați în
fenomenul karate la Sânnicolau Mare
și le dorim un an 2017 cu și mai multe
reușite.
MCC

MOȘ CRĂCIUN A VENIT LA
SPORTIVII CLUBULUI UNIREA

La fel ca în fiecare an, luna decembrie
a însemnat pentru CS Unirea un
moment al bilanțului. Într-un cadru festiv,
în data de 15 decembrie, începând
cu orele 17, toți sportivii, antrenorii și
conducerea clubului s-au adunat în
sala de sport Ioan Morar. Această gală
a sportului sânmiclăușean este deja
o tradiție și vine să aducă în prim plan
performanțele sportivilor noștri, să
prezinte realizările, precum și obiectivele
noului an. Seara a fost deschisă de
către domnul președinte Sitaru Flavius
care a adresat cuvinte de laudă și
mulțumire sportivilor și antrenorilor. În

mod special, a mulțumit Consiliului local
și domnului primar, deoarece activitatea
clubului este susținută în totalitate de
Primărie. Un loc aparte în discursul său
l-au avut părinții juniorilor de la club, fără
a căror colaborare și înțelegere nu s-ar
fi putut ajunge la buna desfășurare a
antrenamentelor și competițiilor. Alături
de domnul președinte, din partea
Primăriei, a stat domnul viceprimar
Radu Asaftei căruia i-a revenit onoarea
de a nominaliza fiecare grupă sportivă
cu antrenorul său și rezultatele obținute.
El a invitat fiecare antrenor să adreseze
celor din sală câteva cuvinte. La sfârșitul

discursului, și-a exprimat speranța că
anul 2017 va fi unul plin de reușite și
i-a asigurat pe sportivi și antrenori că
Primăria va susține în continuare sportul
sânmiclăușean.
La sfârșitul prezentării grupelor și

rezultatelor, fiecare sportiv prezent a
primit din partea clubului și a Primăriei
un mic cadou de Crăciun.
MCC
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JOCUL DE GO

pusă la îndoială. Ele au devenit un asistent
valoros în pregătirea jucătorilor de șah.
Există acum softuri care analizează poziții
de șah, precum Fritz, Rybka, Stockfish sau
Komodo, dar și altele care gestionează
uriașe baze de date, precum Chessbase.
Revenind la Garry Kasparov, acesta
a avut rezultate zdrobitoare împotriva
calculatoarelor, de exemplu în 1985 a
câștigat toate partidele într-un simultan
împotriva a celor mai puternice calculatoare
de la acea dată, în 1989 a învins în meciul
cu Deep Thought, un alt supercomputer,
pentru ca în 1996 să câștige în fața primei
versiuni a lui Deep Blue, care cântărea 1,4
tone!
Există o serie de diferențe interesante
între Go și șah. La șah, începe albul. La
Go, începe negrul. La șah, piesele sunt
așezate toate pe tablă la începutul jocului
și părăsesc pe rând partida. Manevrele la
șah se realizează mutând piesele de pe un
pătrat pe altul. La Go, se așează pe rând
piese pe tabla care la început este liberă,
iar piesele odată așezate nu mai pot fi
mutate, dar părăsesc tabla, dacă sunt
capturate. La șah, piesele stau pe mijlocul
pătratelor. La Go, piesele se așează la
intersecții. La șah, centrul este în general
cea mai valoroasă zonă a tablei. La Go, ca
și la șah, fiecare bucățică de tablă poate fi
valorificată în timpul luptei, dar marginile și
mai ales colțurile au o importanță sporită.
La șah obligația de a muta dă naștere unor
situații paradoxale în care rândul la mutare
reprezintă un dezavantaj (se spune că acel
jucător se află în zugzwang), pe când la Go
se poate ceda oponentului rândul la mutare
– spunând pas – iar dacă ambii jucători spun
pas unul după celălalt partida se încheie și
se trece la numărarea punctelor, dacă nu e
evident deja cine câștigă.
În esență, jocul de Go este teritorial,
scorul bazându-se pe teritoriul adjudecat,
dar și pe numărul de prizonieri capturați.
Piesele singure sau cele conectate care
formează grupuri se capturează prin
încercuire (strânsă), constând în ocuparea
tuturor ieșirilor directe pe linie, în direcția
punctelor cardinele (sus, jos, stânga,
dreapta), ca și cum ai vrea să blochezi
deplasările unui turn la șah. De aceea, Goul se mai numește și ”jocul încercuirii”.
Lucrurile stau diferit la șah, unde
numărul de piese capturate poate să
conteze în luptă, dar învingătorul este
cel care dă mat regele advers. Remiza
(egalitatea) la șah este, în esență, o situație
în care nici unul din jucători nu reușește să
facă mat regele advers.
În sfârșit, o diferență majoră între șah
și Go este faptul că la Go a fost introdus
komi, o ajustare a scorului care penalizează
negrul pentru că mută primul și, în același
timp, elimină remiza, din cauză că acest
komi include o jumătate de punct. Scorul
fiind calculat prin puncte întregi, negrul
trebuie să realizeze o diferență mai mare
decât komi pentru a câștiga, iar în caz de

O, ce veste minunată!

CONCERT
DE COLINDE
CU PARTICIPAREA ALa 10
BISERICI DIN SÂNNICOLAU MARE
concert a participat și o delegație frumosului colind creștin.
Sărbătoarea
Nașterii
Domnului apoi cuvântul domnului primar care a

FRATELE MAI MARE AL ȘAHULUI

Go – numit Igo în Japonia, Weiqi în
China, Baduk în Corea, este un joc strategic
inventat în China, acum 4000 de ani sau
chiar mai demult, după unele surse. Jocul
a pătruns în Japonia în secolele VII sau VIII
D.C., ajungând să fie considerat de către
samurai una dintre artele marțiale, alături
de kenjutsu (mânuirea sabiei), kyo-do (tras
cu arcul) etc.
Un moment de cotitură în istoria jocului
a fost anul 1612, când toți jucătorii de top
ai Japoniei au început să primească salarii
de la guvern. Din acea perioadă datează
întemeierea celor patru școli tradiționale de
Go ale Japoniei.
În mod tradițional, partida de Go se
desfășoară pe o tablă de lemn masiv,
numită Goban. Piesele de joc au o formă
lenticulară, cele negre fiind confecționate
din granit iar cele albe din cochilia unor
scoici. Evident că nu oricine își poate permite
un set de joc autentic, iar cererea a crescut
de-a lungul timpului. Prin urmare, s-au găsit
diferiți înlocuitori pentru aceste materiale.
Tabla este un caroiaj cu 19 linii verticale
și 19 orizontale, formând dreptunghiuri
cu laturile 22x24 mm (standard) sau alte
dimensiuni, în funcție de mărimea pieselor.
Piesele (numite pietre) sunt în număr
de 361, dintre care 181 negre și 180 albe.
Toate au aceeași valoare și, odată plasate
pe tablă, ele nu mai pot fi mutate.
Go-ul a acumulat un bogat dicționar
de termeni tactici și strategici în limba
japoneză, dezvoltând și o etichetă specifică
a respectului. Sistemul de clasificare este
asemănător cu cel din artele marțiale. O
marcă a întrecerilor în această artă este
”partida cu handicap” (cu ”pietre în avans”),
prin care se echilibrează șansele unor
jucători de ranguri diferite.
În ciuda regulilor simple, Go-ul pare a
fi chiar mai complex decât șahul. Conform
Wikipedia, numărul variantelor posibile
într-o partidă de Go depășește numărul
atomilor din universul vizibil. Multă vreme
s-a considerat că e imposibil de creat un
program de computer capabil să înfrunte
de la egal la egal pe cei mai buni jucători
de Go. Programele de Go au avut o evoluție
dificilă, ajungând abia în martie 2016 la
victoria împotriva unui campion mondial,
într-un meci jucat în condiții egale (fără
handicap). Este vorba despre meciul de
5 partide jucat între programul DeepMind
Alphago, dezvoltat de Google, și campionul
mondial de Go, coreanul Lee Sedol. Scorul
a fost 4-1 pentru computer.
În 1997, campionul mondial de șah
Garry Kasparov a pierdut pentru prima
dată un meci împotriva unui program de
calculator, rulat pe un supercomputer, Deep
Blue, construit de compania IBM. Rezultatul
poartă o umbră de controversă, întrucât
Kasparov a sugerat că IBM ar fi trișat. El
a cerut revanșa, dar compania a refuzat și
a dezasamblat supercomputerul. Totuși e
evident că, de atunci programele de șah
s-au dezvoltat enorm și forța lor nu poate fi
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nereușită alternativa este înfrângerea.
Această regulă este de dată relativ recentă
în istoria Go-ului, fiind introdusă la începutul
secolului trecut. Valoarea inițială a komi-ului
a fost 5,5 puncte, dar între timp aceasta a
devenit 6,5 (existând totuși variații decise
de organizatori, la unele competiții).
În lumea șahului, campionul mondial
Capablanca declanșase controverse încă
din prima parte a secolului trecut, afișânduși îngrijorările despre ”moartea șahului” prin
remiză. El aducea ca argument numărul
crescând de partide terminate la egalitate
între șahiștii de top, precum și faptul că
el însuși se considera a fi foarte greu de
învins.
În opinia mea, un nou suflu ar putea fi
imprimat șahului prin diferențierea scorului
în situația de ”pat”, prin ceva de genul: 4
puncte victoria, 2-2 la remiză și 1-3 pentru
jucătorul care nu e mat dar nu mai poate
să mute. Regula cu remiza prin ”pat” a fost
introdusă la sfârșitul secolului XIII și cred că,
în prezent, lumea șahistă are tot dreptul să
opereze o corecție, diferența de dezvoltare
a șahului față de acea vreme fiind imensă.
Este adevărat că o parte din teoria șahistă
ar suferi reevaluări, dar șahul ar câștiga
mult în combativitate și s-ar deschide un
nou câmp de cercetare.
În prezent, Go-ul cunoaște o dezvoltare
spectaculoasă pe plan mondial, câștigând
teren atât în Europa, cât și pe continentul
nord-american. Un rol teribil în această
dezvoltare l-a avut internetul, dar și
atmosfera cu totul specială din comunitățile
de Go. Pentru a ilustra această idee,
menționez o deviză pe care am văzut-o
afișată pe KGS, unul din site-urile
importante de Go: ”Ajută-i pe cei mai slabi
și se va găsi cineva să se ocupe și de tine!”
În prima seară în care am jucat pe acel site,
una dintre partidele mele (în care jucasem
cu cineva din Singapore) a fost analizată în
mod cu totul benevol de către un antrenor
din New York.
În această toamnă, am luat cu mine
un copil de 10 ani la un concurs de Go
la Oradea (parte a unui circuit anual de
competiții, Memorialul Radu Baciu). Pe
când eu am fost aproape permanent ocupat
cu meciurile proprii, copilul respectiv a fost
mereu îndrumat și încurajat, la sfârșitul
fiecărei partide, de către unul sau altul din
jucătorii aflați în concurs (și erau acolo vreo
șaizeci de persoane). El nu s-a găsit nici un
moment singur și nu s-a plictisit. Pe lângă
masa la care jucam au trecut adesea și
jucători mai avansați decât mine, care au
reținut situații din partidele mele și au venit
să îmi ofere sfaturi la încheierea acestora.
Pentru cititorii curioși, un tutorial
interesant se găsește pe site-ul clubului de

Go din Arad. Materialul a fost tradus după
un original japonez. Japonezii și-au dat, cu
generozitate, acordul pentru traducerea
și publicarea acestuia. De fapt, Japonia
a sprijinit în repetate rânduri comunitatea
de Go din România. Există jucători români
care au beneficiat de burse în Țara Soarelui
Răsare, pentru a se perfecționa în Go. Nu
întâmplător, România are o poziție fruntașă
în ierarhia europeană a Go-ului, iar jocul a
avut la noi o poveste pitorească.
Unul dintre meciurile istorice de Go
între om și calculator l-a avut ca protagonist
pe Cătălin Țăranu, posesor al categoriei
5 Dan ”pro” (adică ”profesioniști” – cea
mai înaltă scară valorică). În 2010, la
Congresul European de Go din Finlanda,
programul MogoTW a reușit să câștige
împotriva românului, însă beneficiind de
un ”handicap” de 7 pietre. Cătălin Țăranu a
avut o biografie interesantă. El a locuit mai
mulți ani în Japonia pentru a se perfecționa
în Go și poate fi considerat un ambasador
al inteligenței românești.
Printre alte priorități, Timișoara se poate
mândri că a fost primul oraș din România
în care s-a răspândit jocul de Go, grație
inițiativei dr. Walter Schmidt, începând cu
1940. O imagine a casei din Timișoara,
strada Cluj nr 20, apare pe site-ul Clubului
de Go ”Walter Schmidt”, ca fiind locația în
care s-au jucat primele partide de Go din
România.
Un mare animator al Go-ului timișorean
a fost maestrul (2 Dan) Viorel Arșinoaia,
a cărui recentă dispariție o deplângem.
Prieten și mentor cum rar găsești, Viorel
Arșinoaia era un om ca pâinea fierbinte. Fiul
său, Ionuț Arșinoaia, i-a fost discipol. Ultima
dată când l-am întâlnit pe Viorel, era cât
se poate de fericit. Ionuț tocmai devenise
maestru...
Iată parcursul lui Ionuț Arșinoaia
de-a lungul anului 2016. În primăvară,
vicecampion european cu echipa de
juniori a României și campion european
la categoria 12 ani, individual. În vara lui
2016 a participat la campionatul mondial
de Go din Japonia, unde s-a clasat pe
locul 8. În octombrie 2016, Ionuț Arșinoaia
a obținut clasificarea Shodan (1 dan), un
fel de centură neagră, devenind, la vârsta
de numai 11 ani, maestru de Go! Iar la 20
noiembrie 2016, la Sibiu, Ionuț Arșinoaia
a jucat ultima etapă a Memorialului Radu
Baciu, ocupând locul 3, dar adjudecânduși locul 1 general pe toate etapele ediției
2015-2016. Un premiu de prestigiu, într-un
concurs de seniori, adus în Timișoara de
către un copil de excepție.

ZAMFIR MOLDOVAN,
Antrenor maestru

TĂIERE LEMNE CU DRUJBA
CONTACT:
* idu_daga@yahoo.com
*Tel: 0729593411
* Facebook: Sarafolean Ovidiu

nostru Iisus Hristos în Betleemul
Iudeii îi face, cu siguranță pe toți
creștinii mai buni, mai milostivi și mai
răbdători. Gândul la marele praznic
al creștinătății se înalță în aceste zile
sfinte către Dumnezeu-Creatorul tuturor
celor văzute și nevăzute. În spiritul
Crăciunului, în Sânnicolau Mare, la
propunerea domnului primar Dănuț
Groza, de anul trecut, se organizează un
amplu eveniment la care participă toate
bisericile din oraș. Cu această ocazie, în
data de 17 decembrie, începând cu orele
17, creștini de toate confesiunile, uniți de
credința în Domnul nostru Iisus Hristos,
și-au îndreptat pașii, cu smerenie și cu
sufletul încărcat de emoție către biserica
catolică. Se știe deja de anul trecut că,
această locație a fost aleasă datorită
spațiului mare care permite participarea
a sute de oameni la minunatul concert
de colinde.
Evenimentul a fost deschis cu
un moment de rugăciune și gânduri
înălțate lui Dumnezeu de către preotul
catolic Ando Attila. Domnia Sa a dat

ținut să mulțumească tuturor corurilor
participante, confesiunilor care au dorit
să se unească la un loc fără să mai țină
seama de diferențele interconfesionale.
Ulterior, intrarea fiecărui cor a fost
anunțată la microfon pentru a nu se
produce confuzii și pentru ca totul să
decurgă cursiv și în ordine.
Au partcipat anul acesta 10 biserici
din Sânnicolau Mare:
• Biserica Ortodoxă Română
• Biserica Ortodoxă Sârbă
• Biserica Romano-Catolică
• Biserica Greco-Catolică
• Biserica Ucraineană
• Biserica Penticostală –
Centrul Creștin
• Biserica Penticostală
Filadelfia
• Biserica Penticostală Elim
• Biserica Baptistă Betel
• Biserica Adventistă
A lipsit motivată o singură biserică
din oraș. Este vorba despre Biserica
Penticostală “Nădejdea” care a fost
prinsă într-un alt eveniment în Ungaria.

din Anglia care a rămas impresionată,
atât de vocile celor care au colindat, dar
și de deschiderea celor care au acceptat
să participe la un asemenea eveniment,
pare-se unic în țară.
Aflat la a doua ediție, concertul,
anunțat în numărul anterior al Monitorului,
dar și pe rețelele de socializare s-a
bucurat de un real succes și anul acesta,
deoarece, în ciuda gerului de afară,
biserica catolică s-a dovedit aproape
neîncăpătoare. De apreciat este și faptul
că, membrii comunității catolice din oraș,
gazdele evenimentului,s-au străduit să
creeze condiții optime participanților,
prin oferirea de scaune, toate cu perinuțe
și pături de lână.
Corurile și-au prezentat programul
de 10 minute într-o ordine trasă la sorți.
Ultimul cor care a încântat publicul a fost
cel catolic. În final, la fel ca anul trecut,
toți credincioșii au fost invitați să cânte
în cor binecunoscutul colind O, ce veste
minunată. Trebuie amintit, de asemenea,
faptul că, înainte de deschiderea
concertului, s-au împărțit foi cu textul

Cu sufletul încărcat de emoție, cu
capul plecat și cu gânduri de bine,
creștinii, mulțumiți că s-au întâlnit în
preajma sărbătorilor de iarnă, s-au
îndreptat, cu pașii smeriți înspre casele
lor.
Fie ca această sărbătoare a Nașterii
Domnului Iisus Hristos să aducă în
casele sânmiclăușenilor multă sănătate,
pace, înțelegere și armonie! AMIN
MR

Să ne mândrim cu cei mai frumoși adolescenți!
PREMII PENTRU SÂNMICLĂUȘENI LA MISS TIMIȘOARA

Cu siguranță, în orașul nostru, toți
tinerii se remarcă prin frumusețe fizică.
Doar câțiva dintre ei, însă, au șansa de
a participa la diverse concursuri prin
care să se facă remarcați în această
direcție. Este vorba despre doi elevi
ai Liceului Teoretic Ioan Jebelean
care, în luna decembrie, au concurat
pentru titluri înalte la un concurs din
Timișoara. Aceștia sunt Philip Vințan și
Tania Vlascici, modele deja cunoscute
în lumea modei care s-au impus prin
eleganță și frumusețe la concursul “Miss
și Mister Timișoara 2017”, organizat de
către agenția MCS Models, coordonată
de
doamna
Claudia
Sinatovici.
Competiția a fost una strânsă, iar
numărul participanților care au râvnit la
cel mai înalt titlu a fost unul mare.
Tinerii sânmiclăușeni au făcut față
cu succes tuturor probelor, etalând

mai multe ținute, dar și răspunzând
răspicat și corect întrebărilor adresate
de către prezentatorul galei. Cu atât de
mulți concurenți frumoși, decizia juriului
exigent condus de city-managerul
Timișoarei, Robert Cristof a fost una
extrem de greu de luat. Dar, ca la
orice concurs, cei mai buni au urcat
pe podium. Din cei 20 de participanți,
Philip Vințan a ocupat titlul de Mister
Popularitate, iar Tania Vlascici pe cel de
Miss Timișoara. Cei doi au doar 16 ani și
s-au remarcat prin seriozitate la fiecare
concurs și prezentare de modă. Cu așa
tineri frumoși, nu ne rămâne decât să ne
mândrim si să le dorim, din suflet, mult
succes și cât mai multe premii de acum
încolo! Cu siguranță, au în față un viitor
strălucit în lumea modei!
MR

Și ei sunt ai noștri...
Cu colindul la Casa Bunicilor
Casa bunicilor din Sânnicolau Mare
este un loc în care își duc traiul zilnic
21 de bătrâni, îngrijiți cu multă atenție,
un loc unde, celor vârstnici și bolnavi
nu le lipsește nimic. Cu toate acestea,
în preajma sărbătorilor, și ei simt nevoia
să îi aibă în preajmă pe cei dragi, unii
plecați departe. Chiar dacă nimeni nu
poate ține locul nepotului iubit sau al
copilului adorat, elevii clasei a IV a A
de la Școala gimnazială nr. 2, Nestor
Oprean, s-au hotărât să aducă în
sufletele acestor bătrâni mai multe
clipe de fericire. Astfel, sub îndrumarea
atentă a învățătoarei lor, Nacov Daniela,
au pregătit un mic program de poezii
de iarnă și colinde. Cu căciulițele roșii
de Crăciun, dar și cu emoții vizibile,

cei 30 de copii au umplut sala Casei
bunicilor. Bătrânii i-au așteptat pe cei
mici cu mare nerăbdare, asistând la
desfășurarea spectacolului cu bucurie.
Cu lacrimi în ochi, cu sufletul copleșit de
amintiri, bunicii au fredonat, alături de
cei mici colindele cunoscute O, ce veste
minunată sau Steaua sus răsare. După
aproape o oră, serbarea s-a încheiat în
aplauzele bătrânilor care au mulțumit
doamnei învățătoare și copiilor pentru
că le-au deschis ușa în preajma Nașterii
Domnului, vestind această sărbătoare
prin frumoasele colinde.
Dorim tuturor bunicilor din această
locație multă sănătate și liniște
sufletească!
MR
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Sânnicolau Mare a îmbrăcat
straiele de iarnă

După ce de 1 Decembrie orașul
a fost acoperit de o pătură albă de
zăpadă,ce a marcat instalarea definitivă
a iernii, în 3 decembrie a sosit momentul
mult așteptat al aprinderii luminilor
de sărbători. Evenimentul a fost făcut
cunoscut cetățenilor prin intermediul
ziarului local, dar și prin intermediul
rețelelor de socializare. Ca în fiecare an,
toate străzile au fost lăsate intenționat
într-un adânc întuneric, pentru ca
momentul să fie surprins cu mai multă
emoție, cu mai mult interes. Înainte de
ora 19, centrul orașului era deja plin ochi
de copii, părinți și bunici, toți curioși cum
va arăta Sânnicolau Mare anul acesta
în pragul Crăciunului. Interesul a fost și
mai mare, căci evenimentul a fost dublat
de concertul Dianei Selagea și cea a
Generalului Florin Ionaș, interpreți de o
reală valoare care au susținut un concert
impresionant.

După ce domnul primar Dănuț
Groza a adresat câteva cuvinte
sânmiclăușenilor, a invitat copiii pe
treptele primăriei pentru a număra
împreună secundele până la aprinderea
luminilor. Bucuria de a apăsa pe butonul
care a aprins luminile a revenit celui mai
mic dintre copiii prezenți. Într-o clipă, tot
orașul, s-a arătat îmbrăcat în straiele
de sărbătoare. Emoțiile s-au simțit în
glasurile celor prezenți care au admirat
frumusețea ornamentelor.
După acest moment mult așteptat,
oamenii au fost invitați să servească un
pahar de vin fiert cu scorțișoară sau un
pahar de ceai fierbinte cu lămâie. Aroma
celor două băuturi calde au umplut
centrul pietonal, iar cozile s-au format
repede. Atmosfera de Crăciun a fost
marcată și de deschiderea căsuțelor cu
suveniruri și cadouri specifice.

MR

<ApocalipS> la 20 de ani

Născută la mijlocul anilor 90, in
secolul trecut, formația ”ApocalipS” din
Sânnicolau Mare și-a marcat împlinirea
a 20 de ani de activitate, odata în
Timișoara la ”Vinilotecă” și – nu se putea
altfel – în Sânnicolau Mare, în prezența
unui public, aș putea spune, ales. Fără
intenția de a pastișa expresii celebre,
derularea celor două evenimente a
confirmat faptul că, de multe ori, fapta
își alege omul.
Dacă dau înapoi filele încă
necolbuite ale istoriei recente, îmi aduc
aminte de efervescența anilor care au
urmat Revolutiei. Atunci a fost momentul
în când orașele mici, ameninate cu
colapsul social și economic, au scos
la iveală o generație de tineri inimoși
(majoritatea își primiseră buletinele în
preajma lui 89) care au început să facă
”ceva”: trupe de teatru, reviste literare,
literatură, pictură, sport, etc ... Departe
de spiritul de frondă al studenților care
au trăit Revoluția în stradă, acompaniați
de TAB-uri și de steagul ciuruit Republicii
(și care erau mai mari cu aproape un
deceniu), această generație clădită
în haosul postdecembrist, s-a luat la

trântă cu imposibilul și a salvat pentru
generațiile care vor veni renașterea
culturală și căderea în promiscuitate.
În acei ani fiecare orășel se puea făli
cu o formație de rock (sau chiar zece,
cum s-a întâmplat la Zărnești), cu un
cenaclu, o revistă, o tabără pictură, un
ansamblu artistic. Desigur, în spatele
lor au stat, așa cum era firesc, ”babacii”
care au înțeles și au susținut cum au
putut această mișcare. În orășelul de
pe Aranca, dar și în comuna învecinată
Dudeștii Vechi, inițiativa a aparținut unor
tineri care au început să alcătuiască
formații de muzică heavy metal (vârf
de lance al muzicii rock de pe atunci)
și care, după două decenii, continuă
să se întâlnească la un ”repe” unde
să compună, să cânte și să editeze în
continuare muzica acelor ani.
Aruncând o privire fugară pe
coperta DVD-ului aniversar, pe care
”apocalipticii” și l-au facut în cea mai
mare parte ”cu mana lor”, mi-a sărit
în ochi o listă de peste 20 de artiști
din Sânnicolau Mare, Dudeștii Vechi,
Timișoara, Jimbolia (și nu numai) care
au pus umărul la ceea ce a fost și este
cea mai logevivă formație de rock

din vestul extrem al țării. Un număr
impresinonat de artiști, dar și de ani de
activitate, zic eu, dacă mă gândesc că
Sânnicolau Mare nu are, cu totul, nici
13.000 de suflete.
Povestea lui Flavius Buda, a lui Axy,
a lui Sorin Toader și a lui Adrian Petruț
- cei care compun, astăzi, formația
”ApocalipS” – nu se încheie, însă, aici.
În fiecare an ei sunt prezenți pe scenă

în Timișoara, Oradea, Caransebeș,
Anina și cam peste tot unde mai sunt
iubitori ai acestui gen muzical. De pildă,
în 9 decembrie, putem să-i vedem în
clubul ”Daos” din Timișoara, alături de
”Bucovina”, ”Untold Faith” si ”Bucium”,
în cadrul concertului de promovare a
DVD-ului lor aniversar.
IANCU BERCEANU

