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L Fiecare locuinţă din Sânnicolau-Mare 
trebuie sa primească “Monitorul Consiliului 

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

dumneavoastră vă rugăm să ne contactaţi.

Tipar executat de tipografia 

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

 Tel. 0744642463
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 DEPOZIT MATERIALE CONSTRUCȚII 
recrutează în vederea angajării:

SE ASIGURĂ salar motivant, training.
Asteptam CV-urile pe adresa de e-mail: i.baicu@yahoo.com
Sau informati la telefon : 0729.016.804

1. CASIERĂ
 CERINTE: cunostinte minime de 
contabilitate primara,  cunos-
tinte PC ( word, excel, gmail), 
- abilitati in comunicare, persoa-
na placuta, pozitia.

2. VÂNZĂTOR GESTIONAR
CERINTE:  cunostinte medii PC, 
- bun organizator, abilitati in 
comunicare si negociere, experi-
enta pe un post similar constitu-
ie un avantaj

PRIMĂRIA PLANTEAZĂ PESTE 
1300 DE COPACI ORNAMENTALI 

Primăria orașului Sânnicolau Mare 
a încheiat campania de toamnă în 
ceea ce privește plantarea copacilor 
ornamentali.  Așa cum reprezentații 
primăriei au promis, anul acesta s-au 
planta copaci ornamentali atât primăvara 
cât și toamna. În luna noiembrie au fost 
plantați peste 1300 de copaci pe mai 
multe străzi din oraș:

• Pe străzile Comorii, Axente 
Sever, Nicolae Bălcescu, 
Horia, Damșescu, Bl. SMA au 
fost plantați platani

• Pe strada Ștefan cel Mare s-au 
plantat copaci din specia frasin

• Pe străzile Gheoghe Șincai și 
parțial pe Brediceanu s-au 
plantat “Prunus“, o specie de 

pomi cu frunza roșie
• Pe strada Mihai Viteazul s-au 

plantat tei
   
În plus pe mai multe străzi s-a 

completat cu copaci. Aceste completări 
s-au făcut acolo unde copacii plantați 
inițial din diverse motive au trebuit 
înlocuiți sau unde s-au identificat zone 
ce trebuiau completate. S-au făcut astfel 
de plantări pe străzile: Caransebeș, 
Popa Șapcă, Cuza Vodă, Panselelor, 
parcul copiilor și în parcul mare.   

Este în curs de desfășuare o licitație 
publică pentru încă 600 de copaci. 
Odată finalizată licitația acești copaci vor 
fi plantați dacă și timpul va fi favorabil. 

Pe multe străzi plantarea copacilor 
marchează finalizarea lucrărilor de 
amenajare. Aceasta înseamnă că 
locuitorii din aceste zone se pot bucura 
nu doar de modernizarea drumurilor 
și trotuarelor ci și de copacii care dau 
un aspect final străzilor. Cu siguranță, 
sânmiclăușenii s-au obișnuit deja 
cu strategia primăriei, prin care, pe 
străzile unde se începe reabilitarea,  se 
realizează un pachet complet de lucrări, 
după care, se plantează copacii. 

Această campanie de plantare 
duce totalul copacilor plantați în  ultimii 
patru -cinci ani de zile, la peste 6000 
de bucăți, ceea ce reprezintă un efort 

deosebit și nemaiîntâlnit în orașul 
nostru. Desigur că rămâne provocarea 
de a întreține acești copaci și de a le 
asigura condiții de dezvoltare normală. 
Primăria mulțumește tuturor cetățenilor 
care au înțeles ceea ce trebuie făcut și 
au contribuit la întreținerea copacilor prin 
udarea și protejarea lor. Deși angajații 
primăriei depun eforturi susținute 
pentru întreținerea unui număr așa de 
mare de pomi, sprijinul cetățenilor este 
vital.  Rugăm cetățenii să ude pomii, 
să îi protejeze și să semnaleze orice 
problemă. 
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În ultimele luni de zile ați putut urmări 
în fiecare număr al “Monitorului“ modul în 
care evoluează lucrările la amenajarea 
străzilor din oraș. Se lucrează într-un 
ritm alert în mai multe zone din oraș pe 
aproape toată perioada anului. Sunt deja  
proiecte pe care anul acesta am reușit să 
le finalizăm și pe multe străzi cetățenii se 
pot deja bucura de modernizările aduse. 
Și mai impresionant este poate faptul că 
reușim să ducem la bun sfârșit proiecte 
importante finanțate de la bugetul local. 
Acest fapt dovedește că în Sânnicolau 
Mare putem face lucruri deosebite 
dacă dâm dovadă de chibzuință și bună 
înțelegere la nivelul administrației locale.     

Trotuare și accese moderne pe 
strada  Oituz

Încă o stradă pe care au demarat 
lucrările de modernizare este strada 
Oituz. Aceasta este una dintre cele mai 
lungi străzi din oraș și doar de curând 
au fost finalizate lucrările la rețelele de 
apă și canal. Din acest motiv nu au putut 
fi efectuate până în prezent alte lucrări. 
Așa cum am mai explicat, lucrările de 

amenajare a drumurilor și trotuarelor 
nu pot fi demarate până când nu sunt 
finalizate lucrările la conductele de apă 
și canalizare. Acum a venit și rândul 
străzii Oituz să beneficieze de trotuare 
moderne și accese la proprietăți  realizate 
din pavaj. De asemenea vor fi amenjate 
rigole înierbate pentru apa pluvială. Rog 
cetățenii din zonă să dea dovadă de 
înțelegere pe perioada lucrărilor, pentru 
eventualul deranj cauzat. Vă voi ține la 
curent cu evoluția lucrărilor.

Se modernizează zona blocului 
de la intersecția str. N. Oprean cu str. 
M. Viteazul

Sunt în plină desfășurare lucrări 
de amenajare în zona blocului de la 
intersecția străzilor Nestor Oprean și 
Mihai Viteazul. Ne dorim ca odată cu 
finalizarea lucrărilor începute aici să 
încheiem amenajările începute pe strada 
Mihai Viteazul, unde după cum știți la 
celelalte blocuri s-au modernizat curțile. 
La blocul unde se lucrează în prezent 
va fi asfaltat accesul din strada Nestor 
Oprean, vor fi amenajate trei locuri de 

parcare, vor fi amenajate trotuarele în 
jurul blocului și bineînțeles rigolele de 
apă pluvială.

Peste 9 km de străzi pietruite intră 
în reparație

Deși la nivelul orașului Sânnicolau 
Mare, datorită campaniei de asfaltare 
intensă a străzilor, avem tot mai puține 
străzi pietruite acestea rămân o prioritate 
pentru primărie. Vom începe reparațiile 
la peste 9 kilometri de străzi pietruite 
pe întreaga suprafață a orașului. Ne 
dorim ca locuitorii tuturor străzilor din 
Sânnicolau Mare să beneficieze de 
drumuri care să se prezinte în cele mai 
bune condiții.

Străzi ce vor intra în reabilitare 
anul viitor

Suntem foarte aproape de intrarea 
în noul an și vă pot prezenta o listă cu 
străzi pe care Consiliul Local a aprobat 
deja lucrările de modernizare. Desigur 
că pe parcursul anului 2017, în funcție 
de posibilități vom prelungi această listă 
și cu alte străzi. Până atunci rămâne 

o certitudine că locuitorii străzilor 
enumerate mai jos vor benefecia în 
curând de drumuri asfaltate, trotuare și 
accese din pavaj și rigole pluviale. 

• Str. Belșugului
• Str. Vasile Alecsandri
• Str. Aprodu Purice
• Str. C. Brâncoveanu
• Str. C.D. Gherea
• Str. Iancu Jianu
• Str. Mierlei
• Str. Vânătorului (de la intersecția 

cu drumul spre Dudeștii Vechi 
până la str. Paul Iorgovici)

• Str. George Coșbuc
• Str. Bela Bartok
• Str. Orșova
• Str. Manole
• Str. Gruia lui Novac
• Str. Aurel Vlaicu
• Str. M. Sadoveanu.
 

 primar
 DĂNUȚ GROZA

AU ÎNCEPUT LUCRĂRILE PE STR. OITUZ
SE LUCREAZĂ ÎN MAI MULTE ZONE DIN ORAȘ

Strada OITUZ Strada NESTOR OPREAN

Acum, când se apropie cu pași 
repezi  anul 2017, pot să informez toți 
cetățenii orașului Sânnicolau Mare că 
impozitele și taxele locale vor râmâne 
nemodificate față de anul care se 
încheie, adică 2016. Am luat această 
decizie împreună cu Consiliul Local, 
chiar dacă conform legislației în vigoare 
am fi putut mări taxele și impozitele. Am 
ales să nu mărim deloc, niciun fel de 
taxă la nivelul orașului Sânnicolau Mare. 
De altfel în toți acești ani în care am dus 
cu mândrie mandatul de primar nu s-au 
mărit niciodată impozitele sau vreo taxă  
la propunerea mea sau a Consiliului 
Local. Desigur că au fost câteva cazuri 
în care unele măriri au fost impuse de 
guvern și legislație, situații în care nu am 

avut de ales.
Prioritatea mea și a consilierilor din 

ehipa mea, a fost și rămâne cetățeanul 
orașului Sânnicolau Mare. Întotdeauna 
vom lua acele decizii care sunt în 
conformitate cu interesul cetățenilor 
Sânnicolaului Mare.

  
În ședința din data de 26 noiembrie 

2016, în conformitate cu legislația 
actuală, Consiliul Local a adoptat H.C.L. 
80/194,  privind stabilirea impozitelor şi 
taxelor locale pentru anul fiscal următor, 
prin care s-au stabilit impozitele şi taxele 
pentru anul fiscal 2017.

Față de anul 2016, în  anul 2017 
impozitele şi taxele locale  persoane 

fizice şi juridice  nu s-au majorat. Doresc 
să vă aduc la cunoştiință faptul că în 
cazul în care aveți contracte de vânzare 
–cumpărare pentru clădiri, terenuri sau 
auto pe care nu le-ați adus  la noi în 
vederea schimbării proprietarilor şi a 
închiderii proprietăților vândute, vă rog  
să le aduceți înainte de a plăti impozitul  
la biroul impozite şi taxe în vederea 
stabilirii corecte a impozitului pe anul 
2017.

Termenele de plată pentru achitarea 
impozitelor şi taxelor locale aferente 
anului 2017 sunt: 31 martie 2017 şi 30 
septembrie 2017, iar persoanele fizice 
care achită integral impozitele până 
la data de 31 martie, inclusiv, primesc 
o reducere (bonificație) de 10%. 

Bonificația este valabilă doar în cazul 
persoanelor fizice.

Ca o noutate în acest an, vă 
reamintesc că la Primăria Sânnicolau 
Mare se pot plăti taxele și impozitele 
și online. Aceasta bineînțeles pe lângă 
metodele clasice de plată cunoscute 
de către cetățeni. În numărul trecut 
al “Monitorului“ am descris pe larg  
procedura prin care se poate plăti pe 
internet.

    
         

primar, 
DĂNUȚ GROZA

IMPOZITELE ȘI TAXELE LOCALE
vor rămâne neschimbate în anul 2017

• Vând sobiță electrică cu teracotă, 
calorifer electric cu ulei 16 elemenți, 
butelie de aragaz rusească(cap.3 
butelii), cauciucuri pe 15 și 16, 
chiuvetă de inox 90x50 pic. Pe 
dreapta. 
Tel. 0786728806

• 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

•Vând teren intravilan pentru 
construcții.
Tel. 0729614249

• Cumpăr garsonieră.
Tel. 0742535296

• Vând teren intravilan 4316 m2 în 
comuna Cenad, nr.313.
Tel. 0735027345 

• Vând apartament central, 3 camere, 
decomandat, etj.4, centrală gaz, 2 
balcoane, ușă metalică. 
Tel. 0723249804

•Vând loc de casă în Sânnicolau 
Mare, str. Orăștie 10, suprafața 
1475m2, front stradal 25/50m, bun pt. 
Construcții, preț negociabil.
 Tel. 0256371612 

• Vând grădină 1400 m2, Moș Achim, 
întabulată.
Tel. 0256372051

• Vând apartament cu 2 camere, 3 
balcoane, utilat, mobilat, etj.I, str. 
Republicii nr.40.
Tel. 0727026942

• De vânzare apartament 
pe str. Republicii nr. 10 Bl.A, 
semidecomandat, 3 camere, etaj 
I, bucătărie, baie, balcon închis, 
termopane, rulouri, centrală, parchet, 
debara, boxă mare, uși noi la 
comandă, preț 45 000 euro. Zona 
centrală.     
Tel. 0733811313

•Vând costum karate pt. Copii de 
10-12 ani, costum popular bulgăresc 
pt. Fetiță, imprimantă Cannon, telefon 
mobil Samsung S3, cărți beletristică. 
Tel. 0786728806

• Vand casa Sannicolau-Mare, strada 
Andrei Muresan. nr. 9, construita in 
2011, compusa din 2 dormitoare 
(fiecare cu baie proprie), o baie 
separata, bucatarie, living, beci, garaj 
+ anexa, gradina, teren de volei pe 
gazon cu nocturna, terasa spatioasa 
in curte. Casa poate fi ocupabila 
imediat. Pret : 58.000 euro, negociabil,
Suprafata utila= 165 mp
Suprafata gradina + curte = 915 mp
Suprafata totala = 1080 mp 
Casa se afla la o distanta de 700 m 
fata de centrul orasului. 
Tel. 0721223538 sau 0721363447

• De vânzare 4 cauciucuri de iarnă, 
195/65/R 15.   
Tel. 0729934683

• Vând case pe str. Ion Creangă nr. 8 
și 12. 
Tel. 0727020830

• Vând casă în Sânnicolau Marem 
parter și mansardă, construcție 
nouă, 2 dormitoare, dresing, 2 băi, 
bucătărie cu loc de luat masa, living, 
toate utilitățile, centrală pe gaz, curte 
amenajată, preț negociabil. 
Tel. 0724526634 sau 0721209992 

• Vând casă str. Comloșului nr.40, 4 
camere, bucătărie, baie, gaz, 11 ari 
teren, 45000Euro negociabil.
Tel. 0256372292 sau 0765898683

• Vând TV, 3 costume populare, 
blănuri, cărți, bibelouri, radio, lămpi, 
steaguri, monede, coarne de cerb, 
ceasuri, tablouri, rochii, farfurii, 
muzică rock și grecească, covoare, 
bancă pt grădină. 
Tel. 003630350907

• Vând casă str. Comloșului nr.40A, 
2 camere, bucătărie, baie, plus 11 ari 
grădină, 15000Euro negociabil.
 Tel. 0256372292 sau 0765898683

• Vând gard de tablă, 2 saltele 90/200, 
colțar mic. 
Tel. 0256371480

Având în vedere că ne aflăm în 
sezonul rece, vă aducem la cunoștință 
îndatoririle cetățenilor cu privire la 
menținerea curățeniei și îndepărtarea 
zăpezii. Conform prevederilor HCL 
14/2013, instituțiile publice, agenții 
economici și celelalte peroane juridice 
au obligația să asigure curățenia străzii 
și a trotuarelor din jurul incintelor, a 
părții carosabile a străzii sau drumului, a 
locurilor de parcare pe care le folosesc. 
De asemenea, să îndepărteze zăpada 
și gheața de pe trotuarul din dreptul 
imobilelor în care își desfășoară 
activitatea. Nerespectarea acestor 

prevederi se sancționează cu amendă 
contravențională între 200-250 lei. 

Persoanele fizice au obligația 
de a menține curățenia trotuarelor, 
drumurilor,locurilor de parcare pe 
care le folosesc și, de asemenea, să 
îndepărteze zăpada și gheața în cel 
mai scurt timp posibil din fața imobilelor 
în care locuiesc. Nerespectarea 
prevederilor menționate se 
sancționează cu amendă între 100-250 
de lei. Sperăm că toți cetățenii orașului 
să dea dovadă de un bun simț civic și 
aplicarea amenzilor să nu fie necesară.

“Doresc să mulțumesc 
cetățenilor care dau dovadă de 
simț civic și își îngrijesc zona din 
fața locuințelor în cazul înghețului 
și zăpezilor. Fac în același timp 
un apel către toți sânmiclăișenii 
să parcheze autoturismele doar 
pe podețe, în curți sau parcări 
amenajate. Un autoturism parcat pe 
marginea drumului va face dificilă 
sau imposibilă trecerea utilajelor 
de dezăpezire, a amabulaței sau 
pompierilor. În unele situații poate 
fi vital pentru cineva ca drumul 
să poată fi curățat în condiții de 

vreme vitregă.  Vă mulțumesc!“, 
ne-a declarat domnul viceprimar RADU 
ASAFTEI.

MCC
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https://www.facebook.com/primaria.
sânnicolaumare/
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Imediat după revoluția din anul 1989, 
odată cu înlăturarea regimului comunist, 
s-a hotărât ca, în fiecare an, de 1 
Decembrie să se sărbătorească, la nivel 
național, ZIUA ROMÂNIEI. Astfel, în 
întreaga țară se organizează în această 
zi deosebită pentru toți românii diverse 
activități și evenimente cu caracter 
solemn. În orașele mari, au loc parade 
la care participă sute de cetățeni români. 

În Sânnicolau Mare, cel mai vestic 
orășel al României, Ziua națională 
este sărbătorită, an de an, așa cum se 
cuvine. Și anul acesta, începând cu ora 
11, evenimentele dedicate zilei de 1 
Decembrie s-au deschis cu depunerea 
de coroane la monumentul eroilor din 
fața Școlii Theodor Bucurescu,nr.1. 
Ca de fiecare dată, într-un cadru 
încărcat de emoții, au venit pentru un 
moment de reculegerea în memoria 

celor căzuți în lupte, personalități ale 
orașului, reprezentanți ai diverselor 
instituții, asociații și simpli cetățeni 
ai Sânnicolaului. Preoți ai bisericilor 
din oraș au ținut o slujbă pentru eroii 
neamului, înălțând rugăciuni Divinității. 
Momentul a fost marcat de depunerea 
de coroane, pe acordul lin al fanfarei de 
la Timișoara, aceeași ca anul trecut, care 
a întreținut solemnitatea momentului. 
Domnul primar Dănuț Groza a adresat 
câteva cuvinte celor de față, prezentând, 
apoi, numele instituțiilor care au ținut să 
depună coroane la monument. Pentru 
prima dată în ultimii ani, Asociația 
Veteranilor de război nu a mai fost 
reprezentată de niciun veteran. Ultimul 
veteran din orașul nostru, Nicolae 
Pesăcan, nu a mai putut participa din 
motive de sănătate. 

După mai bine de o oră, după 

finalizarea festivității organizate în acest 
loc încărcat de istorie, cei prezenți au fost 
invitați să se îndrepte înspre piața agro-
alimentară pentru a servi tradiționala 
fasole cu cârnați.

Puțin înainte de orele 12, ușile pieței au 
fost deschise pentru toți sânmiclăușenii 
care au dorit să sărbătorească Ziua 
națională a României în mod tradițional, 
cu o mâncare delicioasă de fasole. 
Intrarea s-a făcut pe bază de bilet, pentru 
a se evita îmbulzeala, pe de o parte, 
și pentru a ajunge cât mai multe porții 
tuturor celor prezenți. Piața s-a umplut 
până la refuz în scurt timp. De apreciat 
este faptul că, în ciuda numărului foarte 
mare de participanți, cuvântul ce a stat 
la baza acestui eveniment amplu a fost 
ORDINEA. Totul a decurs în liniște, 
oamenii au așteptat cu răbdare porția 
de fasole, pâinea, murăturile și paharul 

cu vin fiert. Impresionant a fost, de 
asemenea, faptul că, au venit să serbeze 
ziua națională, copii, părinți, bunici. Toți 
s-au adunat cu bucurie pentru a schimba 
o vorbă, a gusta o porție de fasole la 
ceaun sau a asculta muzica interpretată 
de fanfară. 

Pentru ca acest eveniment să se 
desfășoare în parametrii normali, au fost 
mobilizate zeci de persoane, angajați 
ai Primăriei sau tineri voluntari care au 
ajutat la curățatul zarzavaturilor, la servit 
și la adunatul resturilor. Nu ne rămâne 
decât să le mulțumim pentru implicare 
lor, dar și Primăriei Sânnicolaului Mare 
care a făcut posibilă servirea tradiționalei 
fasole cu cârnați și anul acesta. 

MR

1 DECEMBRIE – ZIUA NAȚIONALĂ A TUTUROR ROMÂNILOR
sărbătorită cu respect, dar și cu voie bună la Sânnicolau Mare

FOTO: BOGDAN ISTODE 

Prin natura ocupației lor, angajații 
de la ISU Timiș se confruntă zilnic cu 
situații de o profundă gravitate și care, 
inevitabil, îi sensibilizează. O dovadă în 
acest sens este și campania “Salvatorii 
donează pentru viață!”. În cadrul acestei 
acțiuni, angajați ai ISU din tot județul au 
donat sânge la un centru din colectare 
din Timișoara pentru bolnavii care au 
atât de multă nevoie! Membrii subunității 
de pompieri din Sânnicolau Mare, în 
frunte cu domnul comandant Simici 
Zoran, au participat și ei la proiect și au 
donat sânge, la fel ca și ceilalți colegi ai 
lor. În urma actului de donare, fiecare 
donator a primit, conform legislației 
bonuri valorice pentru cumpărarea de 
alimente. Pompierii din Sânnicolau Mare 
au luat împreună decizia de a cumpăra 
pe aceste bonuri dulciuri și diferite 
alimente pe care, apoi, le-au dăruit celor 
25 de copii de la centrul Sfânta Maria din 
orașul nostru. Pe lângă bonurile valorice, 
pompierii au făcut și donații personale 
în bani pentru a putea avea o sumă 

mai mare pentru cât mai multe cadouri. 
Astfel, la sfârșitul lunii noiembrie, copiii 
de la centrul Sfânta Maria i-au primit cu 
bucurie pe pompierii care le-au adus 
multe dulciuri și alimente. 
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SUBUNITATEA DE POMPIERI SÂNNICOLAU MARE

Odată cu venirea sezonului rece, 
se întețesc și problemele legate de 
supravegherea sistemelor de încălzire 
a locuințelor. Riscul în această perioadă 
de incendiu este mult mai mare datorită 
faptului că multe locuințe se încălzesc 
cu diverse tipuri de sobe. Pompierii de 
la subunitatea din Sânnicolau Mare, 
împreună cu reprezentanți ai Primăriei 
orașului, au desfășurat în luna noiembrie 
o activitate de prevenire și informare în 
cartierul Sighet. Această activitate este 

una deja tradițională și are ca scop 
educarea cetățenilor pentru prevenirea 
pericolelor ce se leagă de folosirea 
sistemelor de încălzire utilizate în 
această perioadă. Domnul comandant 
Simici Zoran și-a exprimat speranța 
ca această campanie să aibă efectul 
așteptat și că sezonul rece nu va aduce 
la Sânnicolau Mare probleme legate de 
incendii. 
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Mulțumesc tuturor colegilor 
mei pentru participarea la aceste 
acțiuni caritabile, atât donarea 
de sânge, cât și cadourile care 
au adus atât de multă bucurie 
copiilor. Noi vom încerca, de câte 
ori vom avea ocazia să participăm 
la astfel de activități și sper că, 
gestul nostru să fie un exemplu 
și pentru alte instituții, firme sau 
chiar persoane fizice.

comandant,
SIMICI ZORAN

Pentru al șaselea  an la rând, în pragul 
sărbătorilor de iarnă, toți reprezentanții 
societăților comerciale și instituțiilor 
publice din Sânnicolau Mare sunt 
invitați în sala mare a Castelului Nako, 
la o întâlnire festivă cu domnul primar 
Dănuț Groza și membrii Consiliului 
local. Scopul unei asemenea întâlniri 
este realizarea unor legături mai strânse 
între reprezentanții mediului de afaceri, 
instituțiile publice și administrația locală. 

Astfel în seara zilei de 1 decembrie, 
domnul primar Dănuț Groza i-a 
întâmpinat pe invitați cu un mesaj de 
bun venit, după care a prezentat în 
câteva cuvinte un sumar al realizărilor 
primăriei Sânnicolau Mare în anul 2016 
dar și principalele obiective pentru 
anul 2017. După scurta prezentare, 
a urmat o sesiune de întrebări venite 

din partea invitațiilor la care domnul 
primar a răspuns cu mare deschidere. 
Una din propunerile marcante ale 
serii a fost ca reprezentanții firmelor, 
instituțiilor și asociațiilor din oraș să se 
mai întâlnească în această formulă  pe 
parcursul unui an, după un calendar 
prestabilit sau chiar să se constituie 
într-o formă de organizație. Propunerea 
a fost foarte bine primită și cu siguranță 
se va concretiza. 

În ultima parte cei prezenți au 
participat la discuții libere în timp ce au 
închinat un pahar de șampanie sau au 
servit o felie de cozonac. De menționat 
ar fi faptul că anul acesta prezența la 
eveniment a fost un record. 
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ÎNTÂLNIREA REPREZENTANȚILOR FIRMELOR ȘI 
INSTITUȚIILOR DIN SÂNNICOLAU MARE

Acțiune de prevenire și infomare 
împreună cu primăria orașului

“Salvatorii donează pentru viață!”
Acte caritabile ale pompierilor 

din Sânnicolau Mare



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   

M nitorulEvenimente4 M nitorul Evenimente - Cultură 5

Așa cum am spus de mai multe 
ori, în Sânnicolau Mare, una dintre 
cele mai active asociații este cea a 
pensionarilor, numită sugestiv “Seniorii 
sânmiclăușeni”. Anul 2016 se încheie 
pentru membrii acestei asociații în plină 
activitate, cu tradiționala întâlnire cu 
domnul primar Dănuț Groza. Legătura 
strânsă a autorităților locale cu cei mai în 
vârstă dintre noi se oglindește în câteva 
evenimente organizate de-a lungul unui 
an calendaristic, la care sunt invitați toți 
membrii cu legitimație și cotizația plătită 
la zi. În data de 3 decembrie, în ceas 
de sărbătoare, sute de pensionari s-au 
pregătit pentru ultima mare activitate din 
acest an, activitate ce deschide, de fapt, 
seria sărbătorilor de iarnă. Așadar, cu 
doar câteva zile înainte de mult așteptata 
sărbătoare închinată Sfântului Nicolae, 
pensionarii s-au pregătit cum au știut ei 
mai bine pentru a participa în număr cât 
mai mare la o petrecere binemeritată. 

Startul evenimentului a fost dat 
începând cu orele 14, într-o zi geroasă, 
dar însorită. Locurile au fost repede 
ocupate, deoarece, știind dinainte 
care va fi programul, toți participanții 
s-au grăbit să vină din timp pentru a 

prinde cel mai bun loc în sala de sport 
Ioan Morar. După ce domnul primar 
Dănuț Groza a adresat câteva cuvinte, 
mulțumind pentru colaborare și urând 
tuturora „Sărbători fericite!”, a venit 
rândul muzicii de calitate. Anul acesta, 
invitații de seamă au dăruit din suflet 
pensionarilor sânmiclăușeni un program 
deosebit. Au încântat publicul spectator 
renumita interpretă a Banatului Diana 
Selagea, însoțită de celebrul cântăreț 
Generalul Florin Ionaș, alături de grupul 
Vicodori. Au răsunat cântece populare, 
doine, dar și cele mai frumoase colinde 
românești.

Ce de obicei, au fost felicitați cei care 
și-au serbat ziua de naștere, oferindu-
li-se în dar o sticlă de șampanie și un 
delicios tort.

În semn de respect pentru vârstă, 
dar și pentru tot ceea ce au făcut și 
încă fac pensionarii pentru comunitatea 
sânmiclăușeană, toți cei prezenți, în final, 
s-au bucurat de un pachet-cadou cu 
ocazia sărbătorilor de iarnă, fiind invitați 
să se alăture locuitorilor orașului nostru 
la aprinderea luminițelor de Crăciun, în 
fața Primăriei. Pentru că și anul acesta, 
tema orașului poartă numele “Sânnicolau 

Mare-oraș sănătos“, seniorii au primit, 
printre altele și mai multe mere.

Evenimentul a fost coordonat și 
supravegheat îndeaproape, ca de 
obicei, de către președinta asociației 
Szep Margareta care a stat, zile întregi 
la dispoziția membrilor asociației pentru 
ridicarea invitațiilor.

Întâlnirea de anul acesta s-a încheiat 
în acordurile colindului tradițional “O, ce 

veste minunată”, interpretat de toți cei 
prezenți în sală.

Mulțumim și noi tuturor acelora care 
au reușit să aducă un gram de fericire 
în sufletul pensionarilor sânmiclăușeni 
cărora le dorim cu ocazia sărbătorilor de 
iarnă multă sănătate, liniște sufletească 
și o viață liniștită!
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Tradiționala întâlnire din luna 
decembrie a “Seniorilor Sânmiclăușeni“ 

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

Sânnicolau Mare a îmbrăcat 
straiele de iarnă

<ApocalipS> la 20 de ani

Seara de 3 decembrie 2016 a adus 
pentru sânmiclăușeni mult așteptatul 
moment al aprinderii luminilor de 
Crăciun în centrul orașului. Anul acesta 
pe lângă programul obișnuit, Primăria 
Sânnicolau Mare a pregătit celor 
prezenți și o surpriză de natură culturală. 
Este vorba despre dezvelirea unei 
lucrări de artă impresionantă, și anume 
statuia în mărime naturală a contelui 
Nako Kalman și a soției sale Nako 
Berta. Dezvelirea statui vine în cotextul 
unui obiectiv bine stabilit al primăriei de 
a dezveli măcar o dată pe an o astfel 
de lucrare artistică, știut fiind faptul că, 
până nu demult orașul nostru era sărac 
în astfel de monumente.

Imediat după aprinderea luminilor 
de Crăciun și înainte de spectacolul 
folcloric, domnul primar Dănuț Groza, 
i-a invitat pe miile de sânmiclăușeni 
prezenți să asiste la dezvelirea statui. 
Momentul a fost precedat de o scurtă 

slujbă de sfințire oficiată de părintele 
paroh catolic Ando Atilla. Momentul 
dezvelirii a fost unul emoționant alături 
de oficialități venind și o mulțime de copii 
care împreună au tras de sfoara ce a 
dezvelit monumentul. Cu siguranță ei își 
vor aminti peste zeci de ani, când statuia 
va face parte din peisajul cotidian, că în 
copilărie au participat la acest frumos 
moment. La ceremonie a asistat și 
domnul Gheorghe Ardelean, artistul 
care a creat opera de artă.

Domnul primar a încheiat momentul 
prin evocarea realizărilor pe care familia 
Nako le-a avut în acest oraș. De numele 
lui Kalman și Berta Nako se leagă cele 
mai importante clădiri din oraș, dar și 
numeroase realizări culturale și sociale. 
Despre istoria și înfăptuirile acestei 
familii vom reveni pe larg într-o ediție 
viitoare. Până atunci vă recomandăm să 
poposiți în fața castelului Nako petru a 
admira o opera cu adevărat de excepție.    MCC

A fost dezvelită statuia lui
 Kalman și Berta Nako 


