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Cea mai nouă terasă din
oraș vă așteaptă cu:
•
•
•
•
•

SE DESFĂȘOARĂ LUCRĂRI DE REABILITARE
ÎN MAI MULTE ZONE ALE ORAȘULUI

M nitorul

minuturi: aripioare crispy picante sau nepicante, snițele, sandwich-uri
produse proaspete de simigerie și patiserie: covrigi, cornuri cu șuncă și
mozzarella, cornuri cu cremwurști, pizza la felie, croissante, ștrudele
prăjituri
cafea, ciocolată caldă, ceai
băuturi răcoritoare: sucuri, apă minerală, fresh , limonadă

ANGAJĂM VÂNZĂTOR-PATISER
Relații la tel. 0356206788
(zilnic între orele 700-1600)

M nitorul
Consiliului Local S ânnicolau-Mare
APRILIE 2017 Anul VIII Nr.116 Coordonator: primar Dănuț Groza Distribuit gratuit în fiecare locuință din Sânnicolau Mare

ZIUA EUROPEI 2017
programul evenimentelor

Leon Gourmet Bakery
Vă așteptăm în Sânnicolau Mare pe strada Calea lui Traian nr.2 A!
• Vand teren 937 metri patrati ,front
stradal 7 metri ,toate utilitatiile la
poarta.Terenul se afla in Sânnicolau
Mare pe strada Eftimie Murgu
numarul 18 A , sau schimb terenul cu
o garsoniera tot in Sânnicolau.
Tel. 0729969719.
• 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
• Vand locuri de casă în Sânnicolau
Mare aproape de centru în suprafața
torală de 4000 mp.
Tel. 0721955177

•Vând două case pe strada Ion
Creangă, nr.8 și 12.
Tel. 0727020830
• Vând loc de casă , 4316 în Cenad,
nr. 313. Tel. 0753027345
• Vând teren intravilan în Sânnicolau
Mare. Tel. 0729614249
• Vând TV, bancă de grădină, 3
costume populare, blănuri, cărți,
bibelouri, radio, lămpi, steaguri,
menede, coarne de cerb, ceasuri,
tablouri, rochii, farfurii, muzică rock,
grecească, covoare.
Tel. 0036303509607
• Vând apartament cu 2 camere, etaj I,
utilat, mobilat, str. Republicii, nr.40.
Tel. 0727026942
•Vand sau Schimb casa taraneasca
cu teren 2300 MP in Cenad cu
apartament in Sannicolau -Mare.
Tel.0256370433
• SC Sânmicloșana SA închiriază
spații comerciale în Sânnicolau Mare,
str. Independenței nr.1, 36,5mp, str.
Timișorii 2A – 157mp, 37mp și 30mp,
preț 4 Euro/mp negociabil.
Tel. 0736852777

SÂMBĂTĂ 13 MAI - CONCERT DE ZIUA EUROPEI
ÎNCEPÂND CU ORA 2030 LA TEATRUL DE VARĂ

S.C. GOSAN S.R.L.

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

execută cu personal calificat lucrări de

lucrări de DEZINSECTIE – DERATIZARE – DEZINFECTIE
FORARE ORIZONTALĂ (subtraversări, conducte de apă și
canalizare) - până la 15m
FORARE VERTICALĂ (fântâni de apă cu diferite diametre) - până
la 110m adâncime
INSTALAȚII SANITARE ȘI TERMICE
MONTARE, REPARARE și PUNERE ÎN FUNCȚIE de centrale
termice de apartament cu putere de până la 2500kw și scară,
aparate de aer condiționat
Relații și programări la tel. 0256/371667 sau 0723 170 607
zilnic între orele 08-14

• Vând apartament cu 4 camere,
strada Republicii, nr.10, ap. 6, etj. I,
bl. K.
Tel. 0721635056
• Pierdut buletin si card de sanatate
Cotuna Stefan Ioan str. Gh. Doja nr.9
Sannicolau Mare jud. Timis.
Tel. 0256 371420

•Vand teren 2500 MP cu 30 M front
stradal in Cenad.
Tel. 0256370433
• Vand casa in Sannicolau Mare str.
Iorgovici nr.19.
Tel. 0741 093255
• Vand mobila tineret.
Tel. 0741 093255

•

Ora 2030 – Super concert
pe teatrul de vară. Vor urca
pe scenă artiștii:

* ROXANA NEMEȘ
* JO
* RANDI
* GLORYA&BALKAN

ROXANA NEMEȘ

RANDI

DUMINICĂ 14 MAI - ZI DEDICATĂ MINORITĂȚILOR DIN SÂNNICOLAU MARE
ÎNCEPÂND CU ORA 2030 LA TEATRUL DE VARĂ
•

Ora 2030 – Concert pe
teatrul de vară. Vor urca pe
scenă artiștii:

DRED&DORIS

MISA MIJATOVIC

PROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR ORGANIZATE DE PRIMĂRIA SÂNNICOLAU MARE

CU OCAZIA ZILEI COPILULUI

MONITORUL
CONSILIULUI LOCAL

JOI 1 IUNIE 2017 ora 1000

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

Tipar executat de tipografia

Verossim

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

A apărut un focar de
trichineloză în Sânnicolau
Mare. Cetățenii sunt rugați
să nu consume carne de
porc necontrolată.
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ÎN ATENȚIA MEMBRILOR ASOCIAȚIEI

SENIORII SÂNMICLĂUȘENI
RIDICAREA
INVITAȚIILOR
PENTRU BALUL
PENSIONARILOR 2017
Invitațiile
pentru
BALUL
PENSIONARILOR 2017, care va
avea loc în data de 27 mai se ridică
începând de marți 16 mai și până
în ziua de joi 25 mai inclusiv,
în zilele de marți, miercuri, joi
și vineri între orele 9 și 13, de la
sediul asociației. Pentru ridicarea
invitațiilor, membrii se vor prezenta
cu carnetul de membru vizat la zi
și cartea de identitate sau buletin,
după caz.
Vă așteptăm!

TURNEU DE TENIS
PENTRU AMATORI

• Vand casa in Sannicolau Mare 1400mp s-au schimb cu apartament cu 2
camere s-au garsoniera plus diferenta. Tel. 0727 962540

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

ATENȚIE!!!

OPEN SÂNNICOLAU MARE

* DRED&DORIS (Ungaria)

* MISA MIJATOVIC BAND &
ANA BEKUTA (Serbia)
* DAGGU PROJECT
(Germania)

2

La fel ca în fiecare an Primăria Sânnicolau Mare invită toți copiii din oraș să
sărbătorească împreună ZIUA COPILULUI. Anul acesta evenimentul va avea loc în data
de 1 iunie, într-o zi de joi. În parcarea de la Hotel Timișoara vor fi organizate concursuri
cu premii pentru copii până la 14 ani. Concursurile vor începe la ora 1000.
• Desene pe asfalt (se primește cretă de la organizatori)
• Concurs de aruncat cu mingea la coș
• Concurs de make-up (organizatorii asigură pensulele și trusele de make-up)
• Concurs de role (se participă cu rolele personale iar costumul de protecție este
obligatoriu)
• Concurs de biciclete (îndemânare - costumul de protecție este obligatoriu)
• Concurs de sărituri cu coarda

După finalizarea concursurilor, pe toți copiii prezenți îi așteaptă o surpriză .
Vă așteptăm!

Înscrieri până în
data de 19 mai
Turneul de tenis de
câmp pentru amatori OPEN
SÂNNICOLAU
MARE
a
ajuns la ediția a VII-a și se
va desfășura anul acesta la
sfârșitul lunii mai. Fișele de înscriere
se pot depune la registratura primăriei
până în data de 19 mai. Pentru detalii
puteți apela numărul de telefon
0722604469.
Fișe de înscriere se găsesc și la
registratura primăriei.

ÎN ATENȚIA
CETĂȚENILOR CE
ÎMPLINESC 50 DE ANI
DE CĂSĂTORIE
Toți cetățenii care împlinesc anul
acesta 50 de ani de căsătorie sau
mai mult (cu excepția celor care
au fost premiați în anii trecuți)
sunt așteptați să se înscrie la
secretariatul
domnului
primar
pentru a fi premiați pe scena
teatrului de vară cu ocazia zilelor
orașului în luna septembrie.

2 Primăria vă informează

M nitorul

M nitorul

SE DESFĂȘOARĂ LUCRĂRI DE REABILITARE
ÎN MAI MULTE ZONE ALE ORAȘULUI

Așa cum v-am obișnuit în fiecare
număr al Monitorului vă aduc la cunoștință
starea lucrărilor și a proiectelor ce se
desfășoară în orașul nostru. Și luna
aceasta s-a lucrat și se lucrează în mai
multe zone din oraș. Ne străduim să
păstrăm ritmul lucrărilor pentru a ne
încadra în termenele propuse și pentru
a ne onora promisiunile față de cetățeni.

Continuă lucrările pe strada
Oituz

Strada Oituz este o arteră importantă
a orașului nostru și este firesc faptul
că a intrat in programul de reabilitare.
Lucrările au început încă de la sfârșitul
anului trecut în zona dispre strada
Coșbuc, dar au fost întrerupte de venirea
sezonului rece. În această primăvară au
fost reluate în forță lucrările și progresul
este vizibil. La fel ca toate celelalte străzi

reabilitate și aici sunt amenajate trotuare
moderne din pavaj, accese la proprietăți
și rigole pentru apa pluvială.

Lucrări aproape de
finalizare pe strada Fântâna
de Piatră

Lucrările pe Fântâna de Piatră s-au
desfășurat într-un ritm mai lent datărită
unor dificultăți independente de voința
primăriei. Pe această stradă s-a asfaltat
cu fonduri din PNDL( Programul Național
de Dezvolatare Locală), dar din păcate
trotuarele nu au fost eligibile în proiect și
au trebuit executate cu o altă firmă din
bugetul local. După finalizarea trotuarelor
s-au continuat lucrările la accese și
șanțuri tot din PNDL cu un alt executant.
Deși această situație a dus la un ritm mai
lent al lucrărilor, am dorit ca și locuitorii
acestei străzi să beneficieze de pachetul

complet de modernizări, adică asfalt,
trotuare, accese și șanțuri. Mulțumesc
locuitorilor pentru înțelegerea de care au
dat dovadă până acum.

Aproape finalizate străzile
Caransebeș și Libertății

Procesul de modernizare pe străzile
Caransebeș și Libertății este aproape
finalizat. Străzile sunt asfaltate și cu
trotuarele noi deja funcționale. Se
lucrează în această perioadă la accesele
către proprietăți și bineînțeles la final
vor fi amenajate și șanțurile pentru apa
pluvială.

Impas temporar pe strada
Avram Iancu

întreruperea temporară a lucrărilor. Pe
porțiunea de stradă de la V. Babeș la N.
Vodă șanțul existent este foarte adânc.
Această adâncime nu corespunde
normelor de securitate fiind un pericol
atât pentru pietoni cât și pentru
autoturisme. În plus în această zonă
distanța dintre carosabil și trotuar este
mică. În prezent se caută o soluție
tehnică pentru a realiza un sistem de
colectare a apei pluviale fără șanțuri atât
de adânci. Sperăm că in cel mai scurt
timp să identificăm o soluție pertinentă
și să putem relua lucrările. Îmi cer scuze
locuitorilor din zonă pentru deranjul
cauzat și le mulțumesc pentru înțelegere.
primar , DĂNUȚ GROZA

Pe stra da Avram Iancu întâlnim
o situație mai specială care a dus la

Str. Caransebeș

Str. Fântâna de piatră

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!

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

Str. Libertății

Str. Oituz

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 care locuiesc la bloc sunt
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.

DIMITRIVAS - STAȚIE ITP
Sânnicolau Mare, Str. DRUM SARAVALE Nr.30

EXECUTĂ INSPECTII TEHNICE PERIODICE PENTRU:
•
•
•
•

AUTOVEHICULE
MOTOCICLETE, MOPEDE
REMORCI
TRACTOARE RUTIERE

Tel: 0753064029; 0766517404; 0256372628
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6 Sport

M nitorul
HANDBAL

FOTBAL
FOTBAL SENIORI LIGA IV TIMIȘ
În ultimele etape Unirea a avut un parcurs mai puțin convigător. Cu sprijinul
iubitorilor de fotbal din oraș care asistă la meciurile echipei să sperăm că jucătorii își
vor recupera moralul și vor depăși acest moment dificil. Ultimele rezultate obținute
în campionat sunt:
UNIREA SANNICOLAU MARE - POBEDA DUDESTII VECHI 0-1
CSM LUGOJ - UNIREA SANNICOLAU MARE 2-0
FC DUMBRAVITA - UNIREA SANNICOLAU MARE 3-0
UNIREA SANNICOLAU MARE - VOINTA BILED 1-2
AS SECEANI - UNIREA SANNICOLAU MARE 2-1
După aceste rezultate echipa se situează pe locul 11 în clasament cu un număr
de 35 de puncte.
În cupa României însă lucrurile stau mai bine și echipa a reușit calificare în sferturi
în urma victoriei de la Jimbolia. Le dorim fotbaliștilor sânmiclăușeni un parcurs cât
mai lung în această competiție.
UNIREA JIMBOLIA - UNIREA SANNICOLAU MARE 1-2
FOTBAL LIGA V
Echipa a doua a Unirii are și ea un parcurs mai anevoios în campionatul ligii a V-a.
Ultimele rezultate obținute sunt:
UNIREA JIMBOLIA - UNIREA SANNICOLAU MARE 3-0
UNIREA SANNICOLAU MARE - GRABAT 6-1
UNIREA SANNICOLAU MARE - SARAVALE 0-1
VOINTA SANDRA - UNIREA SANNICOLAU MARE 4-2
Și echipele de juniori au avut o perioadă încărcată cu multe partide atât pe teren
propriu cât și în deplasare.
JUNIORI B1 2000/2001
CSS BEGA TIMISOARA - UNIREA SANNICOLAU MARE 2-4
JUNIORI C - 2002-2003
UNIREA SANNICOLAU MARE - ASU POLITEHNICA TIMISOARA 1-1
CSS LUGOJ - UNIREA SANNICOLAU MARE 1-4
ATLETICO LIEBLING - UNIRE SANNICOLAU MARE 0-0
PROGRESUL GATAIA - UNIREA SANNICOLAU MARE 5-2
UNIREA SANNICOLAU MARE - ACS GHIRODA 4-1
JUNIORI D - 2004/2005
ACS ELECTRICA TIMISOARA - UNIREA SANNICOLAU MARE 5-0
UNIREA SANNICOLAU MARE - ACS POLI TIMISOARA 0-5
AS PECIU NOU - UNIREA SANNICOLAU MARE 2-4
CS SANANDREI - UNIREA SANNICOLAU MARE 1-2

CALIFICARE PENTRU JUNIOARELE 2000/2001
Clubului Unirea s-a aflat în postura de organizator al primului turneu semifinal
destinat junioarelor 2, născute 2000/2001. La această competiție au participat
echipele Gr. Sc. Energetic Ramnicu Valcea și CS Marta Baia Mare. Competiția a fost
una viu diputată și în primele două zile s-au înregistrat rezultatele:
Gr.Sc.Energetic Râmnicu-Vâlcea - Unirea Sannicolau Mare 31-24 ( 16-11)
CS Marta Baia Mare - Gr.Sc. Energetic Râmnicu-Vâlcea 20-22 ( 9-10)
În urma acestor rezulate echipa din Râmnicu Vâlcea s-a calificat de pe prima
poziție. În jocul care a decis cea de-a doua calificată în faza superioară a competiției,
junioarele noastre încurajate de peste 300 de iubitori ai handbalului au reușit un joc
perfect. Scorul final a fost:
Unirea Sannicolau Mare - CS Marta Baia Mare 21-18 (12-8)
Victoria a revenit astfel fetelor pregatite de Ciolpan Raul și Morar Dani. Au înscris:
Bihari Viktoria - 6 goluri, Ciui Carina - 6 goluri, Moldovan Delia - 4 reusite, Nita
Alexandra - 3 goluri si Asaftei Crina - 2 goluri. Au mai evoluat: Racar Slavica, Mici
Diana, Pipei Nicoleta, Popescu Catalina, Juravle Alexandra, Eremice Nicole, Roosz
Karina, Bota Iulia. Felicitari întregului staff care a contribuit la această calificare.
HANDBAL JUNIOARE 3 - Turneu Semifinal
Turneul semifinal destinat junioarelor 3 (născute 2002-2003) s-a desfasurat
la Sânnicolau Mare în sala “Ioan Morar“. Au luat startul în competiție urmatoarele
echipe : Danubius Galati, CSS D.T.Severin, CSS Nr. 1 Constanta, LPS Iasi, CSO
Cugir și echipa gazdă CS Unirea, antrenata de Raul Ciolpan. Din păcate echipa
noastră nu a reușit calificarea în fazele superioare ale competiției, clasându-se la
finalul turneului pe locul 4.
Rezultate :
CS DANUBIUS 2010 GALATI 53:11 CSS 1 CONSTANTA
LPS IASI 25:24 CSS DR. TR. SEVERIN
CS UNIREA SANNICOLAU MARE 29:21 CSO CUGIR
CSS 1 CONSTANTA 18:27 CSO CUGIR
CSS DR. TR.SEVERIN 29:26 CS UNIREA SANNICOLAU MARE
CS DANUBIUS 2010 GALATI 35:27 LPS IASI
LPS IASI 31:12 CSS 1 CONSTANTA
UNIREA SANNICOLAU MARE 24:40 DANUBIUS 2010 GALATI
CSO CUGIR 20:29 CSS DR. TR. SEVERIN
CSS 1 CONSTANTA 18:43 CSS DR. TR. SEVERIN
CS DANUBIUS 2010 GALATI 34:15 CSO CUGIR
LPS IASI 26:25 CS UNIREA SANNICOLAU MARE
CS UNIREA SANNICOLAU MARE 36:17 CSS 1 CONSTANTA
CSO CUGIR 22:28 LPS IASI
CSS DR. TR. SEVERIN 37:42 CS DANUBIUS 2010 GALATI

JUNIORI E 2006/2007
ACS ATLETICO TIMISOARA - UNIREA SANNICOLAU MARE 5-3
UNIREA SANNICOLAU MARE - ACS POLI TIMISOARA 2-10
JUVENTUS TIMISOARA -UNIREA SANNICOLAU MARE 4-2

Campionatul Național de GO
ediția 2017
În perioada 27-30 aprilie la Băile Felix
s-a desfășurat Campionatul Național de
Go pentru Juniori, în paralel cu două
concursuri open, pentru seniori și pentru
copii. Clubul Sportiv Unirea Sânnicolau
Mare a fost reprezentat de către Marco

Aranghelovici, care la vârsta de 8 ani
se afla la prima sa participare într-o
competiție. În prima parte a competiției
s-au jucat 5 runde de calificări, pentru
a desemna finaliștii fiecărei categorii.
Cei rămași au avut posibilitatea de a
participa la un concurs open, în care au
fost premiați primii trei clasați la fiecare
categorie de vârstă.
Marco Aranghelovici nu s-a calificat
în finala închisă, având în vedere și
experiența sa foarte redusă, dar s-a
remarcat la open, unde a ocupat locul
12 din aproape 40 de jucători cu vârste
până la 12 ani (!) și de asemenea a fost

SĂRBĂTOAREA PAȘTELUI LA
SÂNNICOLAU MARE
TRUPA CERINO ȘI ÎN ACEST AN LA SÂNNICOLAU MARE - SPRE BUCURIA CELOR MICI

Primele evenimente ale unui an
calendaristic în Sânnicolau Mare
debutează întotdeauna cu cele din
preajma sărbătorilor pascale, pentru
ca, ulterior, acestea să fie foarte dese
pe parcursul întregii primăveri, veri și la
începutul toamnei.
Întreaga lună aprilie a stat sub semnul
bucuriei și a momentelor frumoase
închinate copiilor din orașul nostru.
Pentru ei, dar și pentru părinții și bunicii
lor, au fost amplasate binecunoscutele

shodan (echivalent cu titlul de maestru,
la șah).
Începând cu 2017, CS Unirea
Sânnicolau Mare are și secție de GO.
ZAMFIR MOLDOVAN

căsuțe din fața Primăriei, căsuțe ce au
găzduit mai multe săptămâni iepurașii,
mieii, oile, găinile, cocoșii și porumbeii.
Toate aceste vietăți au făcut din centrul
orașului un loc foarte căutat și preferat
de toți locuitorii, de la cel mai mic, la cel
mai mare.
Așa cum deja copiii s-au obișnuit,
după ce acasă l-au întâpinat pe îndrăgitul
Iepuraș cu tolba plină de jucării și cadouri
minunate, în a doua zi de Paști, aceștia

au fost invitați să participe la evenimentul
dedicat lor în exclusivitate. În data de 17
aprilie, începând cu ora 16, pe platoul din
fața Primăriei s-au adunat copii de toate
vârstele, nerăbdatori să se implice activ
în activitățile vesele ale trupei Cerino
care însuflețește Sânnicolau Mare de
mai mulți ani.
După pozele de grup de la început,
au urmat dansurile, jocurile și cântecele
pline de voie bună. Copiii, individual
sau grupați pe echipe s-au alăturat

TRADIȚIONALUL CAMPIONAT DE CIOCNIT OUĂ
EDIȚIA 2017

Tot în a doua zi de Paști,
sânmiclăușenii au avut și anul acesta
prilejul să participe la tradiționalul
campionat de ciocnit ouă. Regulamentul
concursului a fost publicat în numărul
anterior al Monitorului, astfel încât,
doritorii au cunoscut care sunt regulile
ce trebuie respectate. Startul înscrierii
la campionat a fost dat cu puțin înainte
de ora 16. Copiii și adulții au primit de
această dată câte un ou din partea
organizatorilor. Toate ouăle colorate
au fost dăruite de către supermarketul
Carrefour, ca în ultimii ani. Pe această
cale Primăria Orașului Sânnicolau Mare
premiat, pentru locul 3 la categoria U8.
Ca urmare a acestei participări,
jucătorul din Sânnicolau Mare a
promovat de la 20 kyu la 19 kyu.
Pentru cititorii care nu știu, sistemul de
clasificări al artelor marțiale s-a inspirat
de la jocul de GO și nu invers.
Jocul de GO a fost inventat în China
acum 4000 de ani. Alte denumiri ale
jocului sunt: weiki în China, igo în
Japonia, baduk în Coreea.
Japonia a înființat patru academii
de GO finanțate de stat, în 1612. În
România GO-ul a pătruns în 1940, pe
la Timișoara, prin inițiativa dr Walter
Schmidt. Echipa de GO a României este
între cele mai bune din Europa.
Timișoara a dat în 2016 pe campionul
european de GO la categoria U12, Ionuț
Arșinoaia, care la 11 ani a obținut și titlul
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mulțumește supermaketului Carrefour
pentru sponzorizarea cu ouale colorate.
Ouăle
participante
au
fost
numerotate, iar concursul propriuzis a început puțin după ora 17, după
încheierea programului pentru cei mici.
Concurenții au fost strigați pe rând. Cei
al căror ou s-a spart, au fost imediat
eliminați. Într-o perfectă ordine și cu
multă răbdare, au ajuns în final doar
cei mai buni. Aceștia au fost premiați
cu diplome, iepuri, miei și găini de rasă.
Premiul I și mențiunile au fost oferite de
Primăria Sânnicolau Mare , iar premiile
pentru locurile 2 și 3 au fost oferite de

către Asociația de crecători Nako.
Evenimentul s-a făcut cunoscut în
toată țara prin intermediul PROTV care
s-a alăturat concurenților. Alături de
câștigătorul competiției au fost părinții
care l-au ajutat și l-au sprijinit pentru
a deveni, deja de la un an jumate, un
adevărat campion al orașului nostru.
Întrebat fiind cum a fost posibilă victoria,
tatăl băiețelului a mărturisit că de partea
lui a fost norocul.
MR

personajelor de poveste care au
animat cu prezența lor atmosfera. De
data aceasta și vremea a ținut cu cei
mici, deoarece timpul a fost frumos, iar
soarele a încălzit cu razele lui blânde
momentele de neuitat.
După o oră de bună dispoziție, în
finalul programului, copiii au fost serviți
cu suc, apă și tradiționalul cozonac cu
nucă.
MR

LISTA CÂȘTIGĂTORILOR
LA CAMPIONATUL DE
CIOCNIT OUĂ - EDIȚIA 2017
CATEGORIA sub 14 ani
Locul I- SRGIAN SITARU 1 an
Locul II- IZABELA SAVU 6 ani
Locul III- SANYA GYACOVICI 4 ani
Locul IV- DAVID MIHUȚ 10 ani
CATEGORIA peste 14 ani
Locul I- CAMELIU DIACONESCU
40 ani
Locul II- DANA SZALAI 45 ani
Locul III- CONSTANTIN BANCIU
52 ani
Locul IV- ECATERINA ANGHELOV
41 ani
Cel mai vâstnic concurent - STANA
AUREL 70 ani
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Acțiune demonstrativă organizată cu ocazia
“Zilei Jandarmeriei”

TRADIȚIONALA ÎNTÂLNIRE DE PAȘTI

a membrilor asociației Seniorii Sânmiclăușeni
În Sânnicolau Mare, primăvara
debutează cu câteva activități ce au
devenit, pentru sânmiclăușeni, deja
tradiții mult așteptate. Una dintre ele o
reprezintă întâlnirea domnului primar
Dănuț Groza cu pensionarii -membrii
ai asociației Seniorii sânmiclăușeni. În
ultimul număr al Monitorului, aceștia au
fost înștiințați că pot să își ridice invitațiile
de la sediul asociației, invitații pe baza
cărora pot participa la amplul eveniment.
Așa cu o impune regulamentul, au putut
beneficia de această activitate pascală
doar membrii asociațiai cu cotizația
plătită la zi. Întâlnirea a fost stabilită
cu câteva zile înainte de sfintele Paști.
Locația a fost aceea ca de fiecare dată.
Este vorba despre sala de sport Ioan
Morar, loc generos în spațiu necesar
pentru cei 800, poate și mai mult de
pensionari prezenți.
Aleea ce duce înspre piața agroalimentară a devenit un adevărat furnicar
după ora 13, astfel încât, la ora stabilită,
sala a fost deja plină ochi. Tineri voluntari
ai PNL Sânnicolau Mare, consilieri și

angajați ai Primăriei au contribuit la bunul
mers al evenimentului. Înainte cu câteva
zile a fost pregătită sala cu scaune și
băncuțe suplimentare pentru ca invitații
să beneficieze de locuri confortabile.
Odată intrați în sală, pensionarii au fost
primiți cu un gând bun și îndrumați, într-o
perfectă ordine, la locurile lor.
La întâlnire a participat și domnul
primar care, ca de fiecare dată, a fost
gazda primitoare a evenimentului. Cu
această ocazie s-au discutat două
subiecte importante. S-a prezentat o
analiză a activității asociației pe anul
2016. A fost chiar și un vot al membrilor,
care în unanimitate au aprobat ca foarte
bună activitatea din anul precedent. De
asemenea domnul primar a prezentat
bugetul orașului pe 2017 și mai ales a
detaliat lista de investiții.
Dat fiind faptul că întâlnirea s-a
desfășurat în Săptămâna Mare, în plin
post, a lipsit programul artistic. Nu s-a
cântat și nu s-a dansat, deoarece s-a ținut
seama de sărbătoarea religioasă ce urma

În Sânnicolau Mare subunitatea
de jandarmi are un rol esențial în
bunul mers al orașului și mai ales în
păstrarea liniștii și a ordinii publice.
În ultimii ani, jandarmii ne-au obișnuit
cu activități deosebite desfășurate cu
ocazia Zilei Jandarmeriei Române din
3 aprilie. A devenit, așadar o tradiție
ca, în jurul acestei date importante să
se organizeze acțiuni de mare interes
pentru toți locuitorii Sânnicolaului
Mare. Deși înaintea zilei stabilite
pentru evenimentul amplu, vremea nu
s-a arătat prea favorabilă unor astfel
de activități, căpitanul subunității de
jandarmi din orașul nostru a decis, totuși,
ca prezentările să aibă loc în aer liber, în
curtea Liceului Teoretic Ioan Jebelean.
să se prăznuiască în câteva zile. Așadar,
cei prezenți, în număr considerabil, au
ascultat, în liniște, cuvintele adresate
de către domnul primar. Domnia Sa a
adus în prim plan realizările ce s-au
finalizat în orașul nostru în ultimul timp,
surprinzând aspecte esențiale pentru
progresul Sânnicolaului Mare, realizând,
de asemenea și o analiză a activității
asociației Seniorii sânmiclăușeni.
Ca în fiecare an, cei care și-au
sărbătorit ziua de naștere au fost felicitați.
Anul acesta, în premieră, alături
de pensionarii sânmiclăușeni, au fost
invitați și cei de la casa de bătrâni din
oraș, “Casa bunicii”. Aceștia, doar cei
care au putut să se deplaseze, au fost
însoțiți de către personalul casei de
bătrâni, care au stat alături de ei pe tot
parcursul evenimentului.
După ce a urat celor peste 800
de pensionari prezenți în sală “Paște
fericit!”, i-a invitat să-și ridice cadoul de
la Iepuraș oferit prin eforturile Primăriei
și ale Consiliului local.
Totul s-a desfășurat, așa cum era de
așteptat în ordine deplină. Pensionarii
au dat dovadă și de această dată de
înțelegere și de multă răbdare. Este
de amintit faptul că, Întâlnirea de Paști
a pensionarilor este un eveniment
finanțat prin Programul anual al Primăriei
Sânnicolaului Mare pentru acordarea
de finanțări nerambursabile din fonduri
publice alocate pentru activități nonprofit
de interes local, cu o contribuție
proprie de 10% din partea asociațiai
pensionarilor.
Evenimentul nu ar fi fost posibil fără
implicarea Consiliului de Administrație
al asociației și fără sârguința doamnei
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Pentru mine și pentru colegii
din Primărie, pensionarii din
oraș reprezintă o sursă de
inspirație, sunt niște oameni cu
adevărat deosebiți cu care, nu
doar că poți discuta chestiunile
de administrație ale orașului,
dar și vin cu propuneri și idei
care depășesc preocupările
lor și contribuie la dezvoltarea
întregii comunități. Este o
plăcere să îi întâlnesc de
fiecare dată, au sprijinul meu
necondiționat în activitatea
asociației. Și de această dată,
vreu să le mulțumesc personal
pentru că au venit într-un număr
atât de mare, dând dovadă de
răbdare și înțelegere. Vreau,
de asemenea, să îi asigur de
sprijinul meu, ori de câte ori
au nevoie. Le doresc multă
sănătate și îi aștept la Balul
pensionarilor. .
primar,
DĂNUȚ GROZA

președintă
a
asociației
Seniorii
Sânmiclăușeni, Szep Margareta care,
ca de fiecare dată, a avut un aport major,
supraveghind cu atenție la tot ceea
ce a presupus această impresionantă
activitate a pensionarilor.
MR

În data de 7 aprilie, începând cu ora
12, elevii ,alături de cadrele didactice,
au participat cu emoție la demonstrații
senzaționale. Au fost aduse în atenția
publicului numeros tehnici, dotări şi
misiuni ale Jandarmeriei Române, după
cum urmează:prezentarea unor tehnici
şi procedee de autoapărare, folosite de
jandarmi pe timpul executării misiunilor
specifice,prezentarea unui exerciţiu
demonstativ cu câinii de intervenţie
din rasa ciobănesc Belgian(malinois).
Ultimul număr a stârnit apauze
îndelungate și a avut în vedere, după
cum a mărturisit domnul căpitan Toma
Marian ataşamentul câinelui faţă de
conductor şi executarea comenzilor de
către acesta , la ordin, dar și loialitatea

câinelui în situaţia în care pe timpul
executării misiunii de patrulare, este
găsită o armă albă asupra unei persoane
cu care aceasta încearcă să atace
conductorul.
De interes major pentru spectatori au
fost și armele expuse cu care doritorii și
curajoșii și-au putut face câte o poză.
Chiar dacă la început vântul rece și
stropii mărunți de ploaie păreau că vor
încurca misiunea jandarmilor, acest lucru
nu s-a întâmplat, deoarece, evenimentul
a fost finalizat în cele mai bune condiții
spre bucuria celor prezenți. Jandarmii
au dat dovadă și de această dată de
tenacitate, demonstrând că, indiferent
de condiții, ei trebuie să depășească
totul cu curaj pentru a-și îndeplini

cu succes misiunea. Cu certitudine,
meseria pe care au întâmpinat-o nu
este una prea ușoară, dar, ca în orice
meserie, satisfacțiile adunate în anii
de muncă îi determină să își parcugă
drumul ales cu capul sus și cu mândrie.
Din partea autorităților locale au
participat domnul viceprimar Radu
Asaftei și reprezentanți ai Primăriei.
Întregul eveniment a fost posibil prin
bunăvoința domnului director al Liceului
Teoretic Ioan Jebelean, Stamate
Cristian, care a oferit elevilor și cadrelor
didactice posibilitatea de a participa la
demonstrațiile interesante. Domnia Sa,
în calitate de gazdă a evenimentului
a participat cu interes la acțiunile
Jandarmeriei.
MR

Aduce un mesaj clar, simplu, omenesc.
Iancu C. Berceanu

activitatea culturală din cel mai vestic
oraș din Romănia,
Pentru perioada urmatoare sunt
multe proiecte in derulare :
• înregistrarea Imnului oficial
pentru Clubul Sportiv Unirea
Sânnicolau Mare
• finalizarea noilor piese care
vor fi incluse pe noul album
ApocalipS, urmând a se intra in
studiou în toamna acestui an
• finalizarea unui nou videoclip,
folosindu-se filmările de la
concertul susținut în curtea
Penitenciarului din Timișoara .

ApocalipS

15 ani de la albumul “Depresie totală“

Se împlinesc 15 ani de când a fost
lansat albumul ”Depresie totală” al
trupei ApocalipS din Sânnicolau Mare.
Perioada lungă de gestație – din 1996 – a
fost punctată de concerte și de realizarea
câtorva înregistrări ”underground”.
Tinerii (peatunci…) muzicieni au pornit
la drum purtând o marcă serioasă,
apropiată stilului ”gothic”, după care au
experimentat nuanțele ”progressive” și
”thrash” – în vogă pe atunci. La capătul a
peste zece ani de muncă în compoziție
și interpretare, au reușit să-și definească
un stil original, greu de comparat cu
colegii lor de breaslă români, de la
cumpăna dintre milenii.
ApocalipS a ieșit în evidență
printr-o
orchestrație
limpede
și
versificația lucidă, ancorată în real.
E ca o confesiune: te îndeamnă la
meditație, nu la vis. Acest refuz al plutirii
postmoderniste s-a născut din dorința
sinceră de a satisface nevoia viscerală
a acceptării prezentului.

“Depresie totala” originează întrun goliscat din dorința de a crea
o deschidere spre eul preaplin de
încercări. “Drumul răvășit” al viselor.
“Viata pierdută” pe tarâmul imaterial
se incheie cu invocarea “vânturilor de
toamnă” - ca mesager al încheierii unui
ciclu vegetal prin maturare, dar și al
metamorfozării sevei în fruct.
Prin această temă, ApocalipS oferă
auditoriului confesiunea unui parcurs
drept, hotărât (”nu un drum răvășit”).
Dar povestea nu se încheie aici. După
fiecare “apocalipsă” realitatea materială
renaște, “vântul de toamnă” este un
mesager al împlinirii.
Albumul, și, mai ales piesaintitulată
“Drum sfârșit” merită ascultate cu atenție.
Puține sunt grupurile care oferă un
discurs atât de bine articulat. În peisajul
rock contemporan, dominat de fronda
social, de lutpta cu incongruențele sinelui
sau de reconsiderare a mitologiilor
uitate, ApocalipS face notă discordantă.

Formația însă privește și spre viitor nu
doar spre realizările din trecut. Cel mai
recent concert ApocalipS, care a avut
loc în clubul Daos din Timișoara, alături
de formațiile Bucovina (Iași), Bucium
(București), și Untold Faith (Carei), a
fost cu adevărat deosebit, fiind Sold Out
(250 de specatotori). A fost o atmosferă
deosebită, cu un public foarte activ și
receptiv la piesele ApocalipS, îndelung
ovaționați la final pentru a fi rechemați
pe scenă. Ne-ar bucura ca și publicul
din Sânnicolau Mare să se reapropie
de formațiile locale, pentru a revigora

www.facebook.com/ApocalipS.band

