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M nitorul

ATELIERUL “CULOARE DIN CULOARE”

S.C. GOSAN S.R.L.

FACE ÎNSCRIERI PENTRU URMĂTOARELE GRUPE:
•
•
•
•
•
•

Inițiere în desen, grafică și pictură copii 5-10 ani și 10-14 ani
Avansați în desen, pictură, grafică :10-18 ani
Inițiere în artă decorativă, lucru manual(hand made), machetare 7- 18 ani
La cerere se pot face cursuri de inițiere în pictură, grafică și artă decorativă și
pentru adulși.
Cursurile pot fi atât de relaxare, plăcere cât și de inițiere, intensive –
performanță.
Workshopurile de artă sunt ținute de artist prof. Lihat Cristina Claudia

MAI MULTE INFORMAȚII LA TELEFON: 0722814510

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

SFINȚIREA CAPELEI DE PE STRADA MĂRĂȘEȘTI
CAPELA POATE FI FOLOSITĂ GRATUIT DE CĂTRE TOATE CULTELE DIN ORAȘ

M nitorul
Consiliului Local S ânnicolau-Mare
MAI 2017 Anul VIII Nr.117 Coordonator: primar Dănuț Groza Distribuit gratuit în fiecare locuință din Sânnicolau Mare

BALUL PENSIONARILOR
A AJUNS LA EDIȚIA A -IX-A

• Vand sau Schimb casa taraneasca
cu teren 2300 MP in Cenad cu
apartament in Sannicolau -Mare.
Tel. 0256370433
• 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
• 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

MONITORUL
CONSILIULUI LOCAL

• SPĂLARE TAPIȚERIE AUTO
*Curățare tapiserie auto: scaune,
banchetă, tetiere, plafon, mochetă ,
uși, degresare și curățare plasticuri,
bord
*Curățare canapele, saltele, covoare,
mochete
*Curățare mobilierși gresie
*Lucrarea se poate face și la domiciliul
clientului, în Sânnicolau Mare și
localitățile învecinate
Tel. 0763327404

• Vand teren 2500 MP cu 30 M front
stradal in Cenad.
Tel. 0256370433
• Vând casă în Igriș, nr.208.
Tel. 0722865142
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COLECTAREA
SELECTIVĂ
Ce opțiuni au cetățenii
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EVENIMENTE

ZIUA EUROPEI

Pentru prima dată anul
acesta s-a organizat
și o seară de concert
dedicată minorităților
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EVENIMENTE

Programul anual propriu pentru acordarea de finanțări nerambursabile din fonduri publice
alocate pentru activități nonprofit de interes local pentru anul 2017 - PROIECTE APROBATE

ZIUA COPIILOR

sărbătorită la Sânnicolau
Mare cu jocuri, premii și
multă înghețată

• Vând casă pe strada Popa Șapcă
nr.5.
Tel. 0736159491 sau 0753383370
• Vând teren intravilan în Sânnicolau
Mare, tel.
Tel. 0729614249
•Vând case pe strada Ion Creangă,
nr.8 și 12.
Tel.0727020830
• Vand sau schimb casa cu
apartament 2 camere etaj I-II +
diferenta. Casa compusa din 3
camere, bucatarie, baie, hol, terasa.
Tel. 0727 962540
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EVENIMENTE

• Vand cuier cu dulap pentru hol,
coltar extensibil, congelator lada
250 litri, cazan fonta 100 litri, duba
electrica, statie + 2 boxe, masa pentru
hol cu gresie.
Tel. 0727 962540

Proconstructim M.I. S.R.L. din
Sannicolau Mare angajeaza muncitori
calificati in domeniul termoizolatiilor
si finisajelor exterioare. Oferim salariu
atractiv si asiguram transportul la locul
de munca. Pentru mai multe detalii
ne puteti contacta la numarul de
telefon : 0786929970

Coordonator: Primar Dănuţ Groza
tel. 0726112828
Redactor:
Muntean Raluca
Foto: Istode Bogdan
E-mail: monitorulsm@gmail.com
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INVESTIȚII ALE PRIMĂRIEI ÎN BAZA SPORTIVĂ A CLUBULUI UNIREA

Stadionul “Gh. Biaș“ este acum dotat cu nocturnă
•Vând două cese în aceeași curte(de
renovat)în Valcani, nr. 958 preț
negociabil.
Tel. 0736671131
•Vând loc de casă 4016 Cenad,
nr.313.
Tel. 0753027345

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

• Vand casa sau schimb cu
apartament cu 3 camere + diferenta
exclus etaj IV. Casa zona centrala in
Sannicolau Mare str. Ghe. Lazar nr.14
compusa din: 5 camere, bucatarie,
baie din care 2 puncte comerciale +
punct sanitar incalzire centrala pe gaz.
Tel. 0763 535067 sau 0763 539771

Tipar executat de tipografia

Verossim

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

Întreaga activitate sportivă a clubului
Unirea este suținută de primăria orașului
și de către coniliul local. Primarul Dănuț
Groza împreună cu cosilierii locali și
conducerea clubului Unirea încearcă
în permanență să dezvolte activitatea
sportivă din oraș, să ofere tinerilor cât
mai multe opțiuni pentru a face sport
dar și să ofere sportivilor cele mai bune
condiții. În ultimii ani baza materială a
clubului s-a dezvoldat considerabil, iar
anul acesta s-au ales câteva investiții
necesare unei activități corecte pentru
sportivi și antrenori.
La stadionul “Gh. Biaș“ s-a construit
un sitem de nocturnă. Au fost instalați
stâlpi cu reflectoare. S-a ales instalarea
unei nocturne pentru a se putea
efectua antrenamentele pe timp de
seară. În zilele foarte călduroase sau
când programul nu permite efectuarea

antrenamentelor ziua este necesară
intrarea sportivilor pe teren după
lăsarea întunericului. De asemenea cei
care doresc să facă mișcare alergând
pe pista stadionului o pot face seara pe
răcoare.
S-a amenajat o sală de forță și o
saună la stadion. Sala de forță va fi
folosită de către toți sportivii clubului
pentru antrenamentele specifice, iar
sauna este destinată recuperării după
efortul mare pe care îl fac sportivii.
Un capitol la care stadionul și sala de
sport sufereau era afișazul electronic.
Acum s-au instalat două tabele de
marcaj moderne, atât pe stadion cât
și în sala mare de sport. Aceste tabele
au foarte multe funcții de afișaz și sunt
complet digitale.
S-a mai montat o plasă de protecție
în spatele porților pe terenul de la

stadion. Rolul acestei plase este atât
de a proteja tabela nouă de marcaj,
cât și de a nu lăsa mingea să zboare
departe. Întotdeauna era greu de
recuperat mingea șutată puternic pe
lângă poartă în timpul meciurilor sau
antrenamentelor.

continuare în pag. 3

SĂRBĂTOAREA
RROMILOR
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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 Primarul vă informează
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SFINȚIREA CAPELEI DE PE STRADA MĂRĂȘEȘTI
CAPELA POATE FI FOLOSITĂ GRATUIT DE CĂTRE
TOATE CULTELE DIN ORAȘ

Încă de acum câțiva ani de zile, am
identificat necesitatea construirii unei
capele în Sânnicolau Mare. Am înțeles,
de asemenea, că această capelă ar
trebui ridicată în cimitirul de pe strada
Mărășești. Astfel, Primăria a preluat
inițiativa și a realizat un proiect tehnic
pentru construcția unei capele. Proiectul
a fost predat bisericii în speranța că
această instituție va construi capela,
având în vedere că cimitirul era al
bisericii și nu al Primăriei. Mai târziu,
când am constatat că reprezentanții
bisericii nu găsesc resursele necesare
pentru construcție, am luat decizia de a
o construi cu fonduri din bugetul local.

Capela a fost dată în
administrare gratuită
bisericii ortodoxe
Despre evoluția lucrărilor ați putut
citi de-a lungul anului 2016 în paginile
Monitorului și, de asemenea, pe la
sfârșitul anului trecut, construcția a fost
finalizată. În prima parte a acestui an,
ne-am ocupat de realizarea mobilierului
și a celorlalte dotări interioare. Capela
este una spațioasă, astfel încât, în

aceeași încăpere să poată sta deodată,
două sicrie.
Pentru sfințirea capelei a fost aleasă
de comun acord cu reprezentanții
bisericii o zi de sărbătoare. În data de
25 mai, după Liturghia de Înălțare,
împreună cu fețele bisericești din
Bisericile ortodoxe română și sârbă, dar
și din bisericile catolică și greco-catolică,
ne-am deplasat pe strada Mărășești,
unde s-a desfășurat slujba de sfințire
alături de mai mulți credincioși prezenți.
Deși construită cu fonduri de la
bugetul local, aprobate de Consiliul
local al orașului, capela a fost predată
cu titlu gratuit în administrarea Bisericii
ortodoxe române. Condiția impusă de
către Primărie este ca toți cetățenii
să poată folosi capela în mod gratuit.
Biserica și-a luat angajamentul că nu
vor exista taxe nici pentru cheltuielile cu
utilitățile (curent electric, apă), ele fiind
suportate de către biserică.
O altă condiție stabilită prin hotărâre
a Consiliului local este ca toate cultele
religioase din România aprobate prin
lege să aibă acces la capelă. Cetățenii

orașului de orice cult se pot adresa
reprezentanților Bisericii ortodoxe și pot
folosi, la nevoie, capela.

Folosirea capelelor
din cimitirele de pe str.
Mărășești, str. Stadionului
și zona Bujac este gratuită
Mai mult decât atât, în urma discuțiilor
cu preoții și cu firmele de pompe
funebre, s-a aprobat un regulament de
funcționare a acestei capele care va fi
afișat la fața locului. Acest regulament
prevede ca în capelă să fie făcut curat de
către firma care se ocupă în mod direct
de înmormântare sau de către membrii
familiei, în cazul în care nu se apelează
la serviciile unei firme.
În acest context al acordării accesului
gratuit la noua capelă, am avut discuții și
cu preotul ortodox sârb care a acceptat
ca și la capela din cimitirul ortodox sârb
de pe strada Stadionului să nu mai existe
nicio taxă. Am solicitat ca cetățenii să
beneficieze și de această capelă gratuit,
având în vedere că, Primăria a făcut
investiții mari în repararea acoperișului

anul trecut, iar anul acesta s-au aprobat
bani pentru reparații la exterior. De
asemenea, Consiliul local a sprijinit
financiar lucrările la repararea Bisericii
ortodoxe sârbe.
Tot în cadrul acestor discuții s-a
hotărât să fie dată în folosință gratuită
și o capelă din cimitirul aflat în cartierul
Bujac. Aceasta a fost obținută prin
donație de către părintele Cioban Călin
de la o familie din SUA.

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!

S-a stabilit un preț maxim
pentru o groapă la cimitir

ITP la Agrotransport (ITSAIA)
VERIFICĂRI TEHNICE AUTO PENTRU

O altă problemă pe care mi-au
sesizat-o cetățenii și pe care am adus-o
în atenția preoților a fost cea a tarifelor
percepute de către cei care sapă
gropile în cimitire. Am dorit realizarea
unui tarif uitar și echitabil pentru toți
cetățenii. Astfel, s-a hotărât ca tariful să
fie de maxim 150 de lei pentru o groapă
săpată. Până în prezent, se percepeau
taxe cuprinse între 150-400 de lei, în
funcție de cimitir și nu am considerat
acest lucru a fi corect.
primar , DĂNUȚ GROZA

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

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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HANDBAL

FOTBAL
În ultimele etape echipele de seniori ale Unirii au avut un parcurs echilibrat, în
creștere față de etapele precedente. În ultimele jocuri s-au înregistrat următoarele
rezultate:
FOTBAL SENIORI LIGA IV TIMIȘ
UNIREA SANNICOLAU MARE - AVANTUL PERIAM 1-1
COCOSUL ORTISOARA - UNIREA SANNICOLAU MARE 0-0
UNIREA SANNICOLAU MARE - AS CIACOVA 4-0
AS MASLOC - UNIREA SANNICOLAU MARE 1-0
UNIREA SANNICOLAU MARE - PROGRESUL GATAIA 5-2
FOTBAL LIGA V
AS POBEDA DUDESTII VECHI 2 - UNIREA SANNICOLAU MARE 2 3-2
UNIREA SANNICOLAU MARE 2- COMLOSU MARE 7-1
UNIREA SANNICOLAU MARE 2 - MURESUL IGRIS 6-1
VALCANI - UNIREA SANNICOLAU MARE2 1-0

Echipa de handbal seriori a Clubului Unirea are un parcurs ireproșabil în
campionatul județului Timiș acumulând victorie după victorie.
Pentru juniori și junioare este perioada turneelor semifinale. Recent au avut loc
turneul semifinal pentru Juniorii IV, antrenați de Trifan Ciprian și cel al Junioarelor
2 antrenate de Ciolpan Raul. Deși au muncit mult și au dat totul pe teren sportivii
și sportivele noastre nu au reușit calificarea în această fază dificilă a competiției.
Jucătorii și antrenorii merită însă toată aprecierea pentru munca depusă.
HANDBAL SENIORI - CAMPIONATUL JUDETEAN TIMIȘ
UNIREA SANNICOLAU MARE - CSM LUGOJ 29-25
AS VOINTA BILED - UNIREA SANNICOLAU MARE 27-35
PHOENIX BUZIAS - UNIREA SANNICOLAU MARE 31-43
JUIORI IV - TURNEU SEMIFINAL
Echipa antrenata de Trifan Ciprian s-a deplasat la Corabia unde s-a desfășurat
faza semifinală a campionatului național de handbal destinat juniorilor IV masculin.
Din nefericire tinerii noștri sportivi nu au reusit calificarea mai departe chiar dacă au
învins în mod spectaculos marea favorită a turneului, LPS Banatul Timișoara. Au
cedat însă în fața echipelor HC Corabia și CSS Craiova.
HANDBAL JUNIOARE 2 - TURNEU SEMIFINAL
Turneul semifinal destinat junioarelor născute 2000-2001 s-a desfășurat pe teren
neutru la Plopeni. Fetele antrenate de Ciolpan Raul au dat piept cu echipe foarte
puternice din București și Petroșani. Deși prestația fetelor nu a fost una deloc slabă,
lipsa de experiență a dus la ratarea calificării.
UNIREA SANNICOLAU MARE - CSM BUCUREȘTI 22-36
UNIREA SANNICOLAU MARE -ASC ȘC.181 BUCUREȘTI 19-33
UNIREA SANNICOLAU MARE - CSS PETROȘANI 35-30

Campionatul Național al Asociației Naționale Japan Karate
medalii de aur, 8 medalii de argint,
18 medalii de bronz!
Cei care au adus medaliile pentru
orașul nostru sunt:
• FEYER DAVID – LOC 1 KATA SI
LOC 1 GOHON KUMITE
• MICULESCU CLAUDIA – LOC 1
KIHON IPPON KUMITE SI LOC 2
KATA
• GHEORGHIADE PAULA – LOC
1 KATA SI LOC 3 KIHON IPPON
KUMITE
• PADURARIU TAMARA – LOC 1
KIHON IPPON KUMITE SI LOC 2
KATA
• BALINT ERIK – LOC 1 KATA SI LOC
2 GOHON KUMITE
• TURJUC GEORGIANA – LOC 1
KIHON IPPON KUMITE SI LOC 3
KATA
• MEZO CARINA – LOC 3 KATA SI
LOC 3 GOHON KUMITE
• PURISEL IZABELA- LOC 2 KATA SI
LOC 2 GOHON KUMITE
• MARIENUTI MILAN – LOC 1 KIHON
IPPON KUMITE SI LOC 3 KATA
• CIOBAN STEFAN- LOC 2 KIHON
IPPON KUMITE SI LOC 3 KATA
• MOACA LEONARD – LOC 2 KATA
SI LOC 3 KIHON IPPON KUMITE
• TURJUC FLORIAN – LOC 1 KATA

COLECTAREA SELECTIVĂ CIMITIRUL DIN ZONA
BUJAC ARE CAPELĂ

Ce opțiuni au cetățenii

Colectarea
și
debarasarea
deșeurilor este una dintre problemele
majore cu care se confruntă localitățile
din țară. Normele europene în vigoare
și cele impuse de Ministerul Mediului
au ca efect costuri foarte mari în acest
proces de transfer al deșeurilor spre
stațiile amenajate special. Singura
soluție pentru a menține costul la un preț
acceptabil este colectarea selectivă
a deșeurilor. Din păcate, cele mai noi
statistici poziționează România pe
ultimul loc în Europa în ceea ce privește
colectarea selectivă.
În Sânnicolau Mare, atât operatorul
de salubritate SC Gosan, cât și Primăria
orașului, au făcut și fac în continuare
eforturi deosebite pentru a informa
cetățenii cu privire la importanța
colectării selective a deșeurilor. Vă
prezentăm care sunt modalitățile de
a duce fiecare tip de deșeu în locul
prevăzut în mod special:
Deșeurile colectate săptămânal
de către Societatea SC Gosan sunt:
• Deșeul menajer, depozitat în
europubelă sau în containerul
negru
• Peturile și alte recipiente de
plastic în sacul galben sau în
containerul galben
• Deșeurile de tip hărtie în sacul
albastru sau în containerul
albastru
Resturile vegetale și resturile din
materiale de construcții pot fi duse și
depozitate în mod gratuit pe platforma
special amenajată de către Primăria
orașului în zona FNC.

https://www.facebook.com/
UnireaSannicolauMare/

Campionatul Național al Asociației
Naționale Japan Karate World
Federation România a ajuns la cea
de a IV a ediție. Ediția de anul acesta
s-a desfășurat în sala de sport “Ioan
Morar“ din Sânnicolau Mare. Găzduirea
acestei competiții s-a încadrat perfect
în contextul în care CLUBUL UNIREA
șărbătorește ANIVERSAREA A 60 DE
ANI DE ACTIVITATE.
Competiția a debutat cu o
demonstrație susținută de o echipă de
sportivi avansați, centuri maro și negre,
membri JKA.
La întrecere au partcicipat peste 200
de sportivi, copii, cadeți și juniori, de la
cluburile Asociației Naționale JKA WF
Romania. Aceasta a fost o competiție
unicat, deoarece copiii începatori au
primit cupe cu inscripția “Cupa Cezar
Memorial”, în memoria unui prieten
drag, plecat dintre noi, Cezar Stratulat
3 dan.
Așa cum au dovedit în atâtea rânduri
sportivii sânmiclăușeni au un grad ridicat
de pregătire și au reușit încă o dată să
adune numeroase premii. Nu mai puțin
de 25 de sportivi ai clubului nostru au
fost pe podium! Felicitări sportivilor
CLUBULUI UNIREA SANNICOLAU
MARE pentru rezultatele obținute: 9
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Pentru orice alt tip de deșeu ce
poate apărea într-o gospodărie SC

Gosan oferă un serviciu contracost
prin care deșeurile sunt transportate cu
remorca de la domiciliul cetățeanului.
Tariful este stabilit prin hotărârea
Consiliului local și este de 100 de lei/
remorcă. Pentru a solicita remorca de
la Gosan, puteți să vă adresați la sediul
societății sau la telefon 0256/371667
sau 0723 170 607.
De asemenea, în fiecare primăvară,
Primăria organizează curățenia de
primăvară și adună toate tipurile de
deșeuri pe care cetățenii le scot la
stradă în ziua specificată.
Pentru deșeurile electrice și
electronice puteți solicita serviciul
gratuit pus la dispoziție de ROREC,
care pe lângă perioadele stabilite de
colectare, vine și la domiciliul clientului.
Informații ROREC la TelVerde 0800 444
800
De asemenea, pe raza orașului
Sânnicolau Mare, există societăți
comerciale care colectează fierul vechi,
sticla și alte deșeuri specifice.
Toate aceste opțiuni pe care le
au cetățenii acoperă orice tip de
deșeu ce apare în mod uzual într-o
gospodărie. Toți locuitorii orașului sunt
rugați să colecteze în mod selectiv și
să ducă fiecare tip de deșeu în locul
specificat. Depozitarea deșeurilor în
locuri neautorizate duce la amenzi
consistente, atât pentru cel care a
produs deșeurile, cât și pentru cel care
le-a transportat.
Mulțumim prntru informațiile
furnizate domnului viceprimar Radu
Asaftei
MCC

obținută prin donație de către părintele
Călin Cioban
În contextul construirii unei capele
la cimitirul de pe strada Mărășești și
darea ei în folosință gratuită o veste
neașteptată pentru cetățenii orașului
este legată de o capelă în cimitirul
din cartierul Bujac. Este vorba despre
o construcție realizată de familia
Deian Gheorghe și Zamfira(“a lu
Ciocolabă”). Întorși din SUA au hotărât
să construiască această capelă pentru
odihna veșnică.
Gheorghe Deian a decedat în anul
1994, iar soția lui Fira în anul 2014. Ultima
dorință a doamnei Deian (dodă Fira)
a fost ca această capelă să fie donată
preotului Călin Cioban. Respectând
dorința mamei, copiii Maria, Florica,
Genu și Dorina ce locuiesc tot în SUA
l-au contactat pe pr. Călin Cioban pentru
a împlini dorința mamei. Acesta a primit
capela cu act de donație, iar el la rândul
lui și cu acceptul familiei o dă în folosul
comunității. Pentru ca actul de donație
să fie legal, a trebuit eliberat un act de
către Parohia Ortodoxă Română pentru
a arăta faptic că respectiva construcție
se găsește în locul amintit mai sus.
Preotul Călin a reușit să obțină aceste
acte abia anul trecut. Odată cu intrarea
în legalitate, prin efortul personal, s-au
realizat câteva lucrări de amenajare
și s-a tras curent electric. Pe perioada
de iarnă există și o sursă de încălzire
pentru capelă tot prin bunăvoința
familiei Deian.
Astfel, în urma eforturilor deosebite
ale părintelui Călin Cioban cei care
doresc să folosească această capelă
o pot face în mod gratuit. Trebuie doar

să solicite acest lucru firmei de servicii
funerare cu care lucrează, iar firma va
lua legătura cu preotul Călin. Sigur că,
dorința acestuia este ca în timp, să
cedeze toate drepturile asupra capelei
Bisericii Ortodoxe Române.
Este de apreciat gestul părintelui
Călin, dar și al familiei Deian de a veni
în sprijinul credincioșilor și de această
dată, oferind celor aflați în suferința
cauzată de plecarea celor dragi de
lângă ei, pe lângă cuvinte de mângâiere,
și sprijin moral și posibilitatea de a folosi
acest loc în mod gratuit. Ne plecăm
capul în fața acestor oameni cu suflet
mare!
MCC

INVESTIȚII ALE PRIMĂRIEI ÎN BAZA SPORTIVĂ A CLUBULUI UNIREA

Stadionul “Gh. Biaș“ este acum dotat cu nocturnă
continuare din prima pag.
“Doresc să mulțumesc domnului
primar Dănuț Groza și Consiliului
Local pentru investițiile făcute în
baza materială a clubului Unirea.
Toate aceste facilități noi de care se
vor bucura sportivii și spectatorii
fac ca activitatea sportivă în cadrul
clubului nostru să fie la standarde

•
•
•
•
•
•

TOSZER KEVIN – LOC 3 KATA
TOSZER ALISIA – LOC 3 KATA
IOVA RARES- LOC 2 KIHON
CLAPA RARES – LOC 2 KATA
TIPEI ALEXANDRU – LOC 3 KATA
ARANGHELOVICI MARCO – LOC 3
KATA
• ADNAGI DAVID – LOC 3 KATA
• LACATUS RAZVAN – LOC 3 KATA
• COLPOS CRISTIANA – LOC 3 KATA

• ROTARIU DANA – LOC 3 KIHON
IPPON KUMITE
• BOGDAN ADRIAN – LOC 3 GOHON
KUMITE
• ZAHARIA CARLA – LOC 3- KATA
• BARBU DARIUS- LOC 3 KIHON
IPPON KUMITE.

cu
adevărat
ridicate.
Cu
siguranță vom continua cu toată
seriozitatea efortul de a îmbunătăți
condițiile pe care Clubul Unirea le
oferă sportivilor de toate vârstele și
aparținând tuturor ramurilor sportive
ce le avem în prezent ”, ne-a declarat
președintele CS Unirea, Sitaru Flavius.
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Ziua Copiilor sărbătorită la Sânnicolau Mare
Jocuri, premii și multă înghețată

Vreau să muțumesc tuturor
instituțiilor publice care au fost astăzi
alături de copiii orașului nostru. Mă
bucur că și anul acesta instituțiile
partenere primăriei au acceptat
invitația de a face câteva prezentări
specifice activității lor, care cu
siguranță au fost o încâtare pentru cei
mici. Îi așteptăm și pe viitor cu mult
drag!
a declarat domnul primar
Dănuț Groza
După activitățile pregătite pentru
copiii orașului nostru cu ocazia
sărbătorilor pascale, a venit rândul altui
eveniment mult așteptat de către cei mai
mici locuitori ai Sânnicolaului Mare.
În numărul anterior al ziarului local,
copiii au fost invitați să participe, în
centrul orașului la activități specifice
zilei de 1 Iunie. Pentru că anul acesta,
această zi a fost decretată liberă la
nivel național, și în localitatea noastră,
sărbătoarea s-a situat la loc de cinste.
Începând cu ora 10, copiii, fie singuri, fie
însoțiți de frați mai mari, părinți și bunici,
s-au îndreptat înspre centrul orașului
unde au fost întâmpinați de angajați ai
Primăriei și voluntari ai PNL pentru a se
înscrie la desene pe asfalt, aruncarea
mingii la coș, plimbare cu rolele și cu
bicicleta. Pentru că vremea a ținut cu cei

mici, numărul participanților a fost unul
record. Cei peste 300 de copii înscriși
la jocuri s-au bucurat de o atmosferă
primitoare, plină de voie bună.
După încheierea competițiilor, juriul
a deliberat câștigătorii. S-au acordat,
astfel, premii frumoase celor care s-au
situat pe primele trei locuri.
Ca de fiecare dată, spre încântarea
celor mici, au participat la eveniment
u echipaje din dotare, autospeciale,
mașini de teren și de intervenție, câini
dresați și armament următoarele instituții
din oraș : Inspectoratul pentru situații
de urgență Timiș-stația de pompieri
Sânnicolau Mare (cu o autilitară mare
dotată pentru stingerea incendiilor
cu apă și spumă, mașina Smurd și
mașina de descarcerare), Inspectoratul
de jandarmi Timiș (cu armament și
mașina de patrulare și intervenție),
dar și Inspectoratul județean al Poliției
de frontieră Timiș-sectorul Poliției de
frontieră Timiș (cu câini dresați să
identifice droguri, mașina echipată cu
echipamente tip termoviziune care bate
la 10 km, binoclu cu termoviziune).
La cercul de pictură “Culoare
din culoare” coordonat de doamna
profesoară Lihăt Cristina au participat
mai mulți cursanți care și-au demonstrat
talentul la fața locului, pictând frumoase
tablouri.
După încheierea evenimentului,toți
participanții, indiferent de vârstă au
fost invitați să servească o delicioasă

înghețată, un pahar de suc sau apă.
De servire s-au ocupat în mod direct
domnul primar Dănuț Groza și domnul
viceprimar Radu Asaftei.
Primăria orașului Sânnicolau Mare
mulțumește pe această cale tuturor
copiilor care au participat în număr atât

de mare la acest frumos eveniment, dar
și pompierilor, jandarmilor și polițiștilor
de frontieră care au stat alături de cei
mici, bucurându-i cu prezentări inedite
de Ziua copilului.
MR
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“Săptămâna altfel" în școlile din Sânnicolau Mare
LICEUL TEORETIC “IOAN JEBELEAN”

Una dintre cele mai așteptate
perioade ale anului școlar este, cu
siguranță,
săptămâna
cunoscută
sub denumirea de ALTFEL datorită
activităților diverse și atât de diferite
de cele cotidiene. La Liceul Teoretic
“Ioan Jebelean”, planificarea activităților
desfășurate în cadrul acestei săptămâni,
s-a făcut din timp, astfel încât, toți elevii
și toate cadrele didactice să fie implicate
în mod activ în acțiuni recreative. S-au
format grupe, s-au pregătit diplome,
cupe și premii, s-au aranjat săli. Elevii
au avut posibilitatea să opteze pentru
mai multe activități, fie ele educative,
instructive, sportive sau gastronomice.
Prima zi, cea de 29 mai a debutat cu
un concurs culinar la care au participat
20 de elevi care s-au prezentat în
fața juriului cu bucate alese din
bucătăria românească, germană sau
turcească. După ce s-au gustat plăcinte
moldovenești, varză a la Cluj, budinci,
cesnita sârbească, fast food și multe

alte bunătăți, juriul a deliberat cele mai
gustoase preparate și cele mai originale
prezentări. Nu numai pentru această
activittate, ci și pentru concursul de
cultură generală sau cel interjudețean
ecologic s-au pregătit elevii de la Liceul
Teoretic Ioan Jebelean. S-au vizionat
filme românești, filme religioase și s-a
participat la competiții sportive, șah sau
fotbal, s-au completat hărți în cadrul
activităților propuse la geografie, s-au
făcut călătorii cu bicicletele la Cenad.
Nu a rămas neremarcat anul acesta
nici concursul de makeup, mai original.
Ineditul a fost că, de data aceasta,
elevele au machiat profesoarele,
demonstrându-le că frumusețea nu are
vârstă. Toate activitățile au fost sprijinite
și susținute de către domnul director
Stamate Cristian care s-a alăturat, atât
elevilor, cât și cadrelor didactice.
După o astfel de săptămână plină de
evenimente minunate, cu toții așteaptă
încheierea anului școlar. Mult succes

la examenul de bacalaureat tuturor
absolvenților si, de ce nu, o vacanță
frumoasă și liniștită celorlalți elevi și
dascălilor lor!

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 “NESTOR OPREAN”

ANUNȚ PUPLIC

PRIMĂRIA ORAȘULUI SÂNNICOLAU MARE
Data anunțului: 08.06.2017

CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE - PLAN URBANISTIC
DE DETALIU – CONSTRUIRE LĂCAȘ DE CULT ȘI FUNCȚIUNI CONEXE

Argumentare: teren aparținând ARHIEPISCOPIA TIMȘOAREI; Se dorește
construirea unui lăcaș de cult și a funcțiunilor conexe (casă parohială, centrală
termică cu clopotniță, parcări, spații verzi)
Inițiator: ARHIEPISCOPIA TIMIȘOAREI
Elaborator: DAN-ANDREI TONCA B.I.A
PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAȚII ȘI PROPUNERI
asupra documentelor expuse/ disponibile la sediul Primăriei Orașului Sânnicolau
Mare în perioada 08.06 – 22.06.2017.
Cei interesați vor trimite la Primăria Orașului Sânnicolau Mare observații sau
propuneri în termen de 15 zile calendaristice de la data prezentului anunț.
În termen de 5 zile de la data primirii tuturor observațiilor, Primăria Orașului

Sânnicolau Mare notifică inițiatorul PUD
cu privire la eventualele obiecții primite
și solicită modificarea propunerilor sau
răspunsul motivat de refuz al acestora, cu
acordarea unui termen de transmitere a
răspunsului de 10 zile calendaristice.
Răspunsul la observațiile transmise va
fi pus la dispoziția publicului în perioada
23.06 - 01.07.2017.
În termen de 10 zile de la răspunsul
argumentat al inițiatorului PUD, Primăria
Orașului Sânnicolau Mare informează în
scris proprietarii care au trimis opinii cu
privire la observațiile primite și răspunsul la acestea.
Persoana responsabilă cu informarea și consultarea publicului: Kalapis FranciscAdrian, arhitect șef
Str. Republicii nr. 15, tel. 0256-370366, 0256-370340, e-mail: urbanism@
sannicolau-mare.ro

Între 15-19 mai 2017, la Şcoala
Gimnazială nr.2 „Nestor Oprean” din
Sânnicolau Mare, s-au derulat activităţile
extraşcolare şi extracurriculare,sub
deviza „Să ştii mai multe,să fii mai bun!”
din cadrul saptămânii –Şcoala altfel.
În acest sens, cei peste 700 de
elevi ai şcolii au lăsat preţ de cinci
zile cartea şi au au participat la „altfel”
de activităţi, în care au învăţat lucruri
noi, şi-au etalat măiestria în pictura
pe sticlă,în confecţionarea şi lansarea
zmeelor,au îmbinat utilul cu plăcutul
în utilizarea materialelor reciclabile,la
confecţionarea de instrumente muzicale.
Desigur, nu au lipsit nici momentele
de distracţie din programul de activităţi.
Astfel, foarte mulţi elevi au participat
şi la „Carnavalul primăverii” unde şiau prezentat costumaţii originale şi
interesante.
Cum nu puteau lipsi excursiile,
elevi din diferite clase, însoţiţi de cadre
didactice din şcoală,au vizitat în câte
o zi, obiective istorice şi culturale din
„Ţara Haţegului” si din Timişoara,de la
care s-au întors foarte impresionaţi şi
încântaţi.
În activităţile sportive, elevii şi-au
dovedit talentul şi măiestria atât în
sporturi tradiţionale,de masă,cum ar
fi,handbal,fotbal,şah dar şi în unele
mai puţin ”conveţionale”, kendama,
skandenber sau dans aerobic.

Arta culinară,a avut şi ea adepţi,care
şi-au dovedit talentul şi indemânarea
în realizarea unor sandwich-uri cât mai
colorate,aspectuoase dar....şi gustoase!
Elevii mici dar si cei mari, sub
îndrumarea cadrelor didactice au vizitat
diferite obiective şi instituţii ale orasului
nostru: Secţia de Pompieri,secţia
Poliţiei de frontieră,muzeul oraşului din
cadrul castelului Nako,staţia meteo,
hipodromul.
Pentru
buna
desfăşurarea
a
activităţilor din cadrul „săptămânii altfel”
doresc să le mulţumesc colegilor din
unitatea şcolară,voluntarilor din cadrul
asociaţiei ”Zoppas per bambini”, cu care
avem o colaborare foarte buna de câţiva
ani şi care ne-au sprijinit şi în acest an
şcolar şi nu în ultimul rând, elevilor şi
părinţilor pentru implicare.
Director prof. VASILE ISTODE

M.R.
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Culoare din culoare pentru... natură și sănătate

În fiecare an în lista activităților
culturale aprobate de Consiliul Local
al orașului există și o serie de acțiuni
dedicate educației de tip ecologic. Fără
doar și poate trăim într-o epocă în care
protejarea naturii și salvarea planetei din
calea poluării excesive este o prioritate
mondială și o luptă la care fiecare dintre
noi putem participa.
Primăria Sânnicolau Mare încearcă
în fiecare să ajute la educația copiilor
și a cetățenilor în acestă direcție a
ecologiei, prin implicarea și organizarea
a diverse acțiuni. Astfel de activități pot
solicita și simțul artistic al copiilor. Dacă
în anii trecuți s-au organizat concursuri
de creații din materiale reciclabile, anul
acesta cei mici au avut ocazia să picteze.
S-a avut ca obiectiv realizarea unor
lucrări mari care pot rămâne expuse o

lungă perioadă de timp care care să aibă
un impact prin calitatea picturii.
Pentru acest proiect s-a realizat o
colaborare între primăria orașului, Școala
Gimnazială nr. 1 Teodor Bucurescu și
Cercul de pictură “Culoare din culoare”
condus de doamna profesoară Lihat
Cristina.
Acest cerc de creație plastică
funcționează cu succes de mai bine
de un an în incinta Școlii Gimnaziale
nr.1. Micii artiști coordonați de prof.
Lihat Cristina au realizat cu materialele

puse la dispoziție de primărie căteva
lucrări cu adevărat de excepție. Toate
picturile realizate pe panouri mari de
lemn au teme ecologice și sunt expuse
în această perioadă în holul primăriei.

Felicităm pe toți cei implicați în
proiect și le dorim cât mai multe activități
de acest gen.
MCC

PRIMĂRIA ORAȘULUI SÂNNICOLAU MARE - STAREA CIVILĂ

NAȘTERI
MARTIE 2017
• COLOMPAR DANIEL-NICUSOR
• MAIORAN MARIA-DENISA
• BACIU RAUL-ALEXANDRU
• MADUTA MARA
• CIURAR LOREDANA-ANDREEA
• ZSAK MARIO
• LUPO LILIANA-CASIANA-SARA
• NEAMT DAVID-RARES
• BOLFA ADONIS-NAUM
• BENYO LUCAS
• COLOMPAR DENIS-ALEXANDRU
• GHEDOS ANDRADA-CELINA
• COVACIU MARIO
APRILIE 2017
• VINCU MIHAELA
• STOICOV NATALIA-ALINA
• DOKTOR DARIUS-FLORIAN
• LUPU RAZVAN-MATEO
• DUMBRAVEANU RANIA-JASMINE
• LUPU VALENTIN-ALEXANDRU
• PINTI ALEXANDRA-MARIA
• DOHINCA ANTONIA-GEORGIANA
• STANCIU ANA-MARIA
• STANCIU ELENA-DORIANA
• BOLFA KEVIN-DANIEL
• VERESAN IZACHEL-MATEI
• GREBENAR MADALIN
• PUSCASU EMMA-SOFIA
• PUSCASU MAYA-DIANA
• MICU ANGELICA
• MICLUTI DAMARIS-CARLA
• JIVAN DAVID-PATRICK
MAI 2017
• BULCA ALESSIA-BIANCA
• COVACI CRISTINA-GABRIELA
• DAMIAN ALINA-MARIA
• ZANFIR VANESA-MARIA-ELENA

•
•
•
•

MIHALINET STEFAN-VASA
CORCODAN IANIS-BOGDAN
GRIGORAS RARES-CRISTIAN
TIBICHI DENIS-CONSTANTIN

CĂSĂTORII

MARTIE 2017
• TERMURE GHEORGHE ♥ KOHL AMALIACRISTINA
• VIRLAN C-TIN-MARIO ♥ KEREKES ANDREEA
• ANGHELI DAN-CIPRIAN ♥ MEZIN RAMONACORNELIA
APRILIE 2017
• SIVACIKI SAVA ♥ TOCONITA CRISTINA
• GHIATA NICOLAE-VASILE ♥ IOVAN NICOLETAADINA
• RODILA GAVRILA ♥ SCHIOPU FLORENTINAELENA
• LAPUSNEANU ALEXANDRU ♥ DUPIR
MARIANA-LOREDANA
• DEAC DANIEL ♥ COHUT ALINA-LARISA
• SCHVARTZKOPF STEFAN ♥ CISLARIU-PRIPA
DJEMMA
• MINISAN DANIEL-MARCEL ♥ FAZEKAS
TIMEEA-ANDREEA
• TANASIE ALEXANDRU-MIHAI ♥ MIRCEA
ALINA-FLORICA
• PETRESCU OVIDIU-IULIAN ♥ BUDA
SLAGEANA-FLAVIA
• SIMICIN ADRIAN-IOAN ♥ MARZA MARINELA
MAI 2017
• PROCHIN CRISTIAN-LUCIAN ♥ GHEORGHI
PAULA
• TRAISTARU C-TIN-CRISTIAN ♥ UNCULESCU
BEATRIX-BIANCA
• VUCESCU PETRACEL-IONUT ♥ POCSE
IASMINA-ALINA
• STOIANOV ALEX-ANDREI ♥ SZUCS
ALEXANDRA-CRISTINA
• BARBA-ROSIE MARIUS-CRISTIAN ♥ BERCIU

•
•
•
•

ELENA
OLESCU LIVIU ♥ GALL SIMONA-MARIA
HORVATH CRISTIAN-MANUEL ♥ SEREZAN
VASILICA
STAMATIN FLAVIUS-LUCIAN ♥ COMAN
DENISA
MATEI OLIVIU-VIOREL ♥ HEGEDUS AMALIAVICTORIA

DECESE

MARTIE 2017
• VANCEA MARIA-82 ANI
• IPACS PARASCHEVA-78 ANI
• BAUMANN ANTONIU-77 ANI
• PAPP STEFAN-81 ANI
• TATARLIOV MARIA-74 ANI
• FOLEA IULIANA-79 ANI
• MAIER ILIE-82 ANI
• BARANYI MAGDALENA-68 ANI
• CARPENISAN CONSTANTIN-61 ANI
• PEIOV ANA-81 ANI
• MOZES NICOLAE-62 ANI
•
APRILIE 2017
• HORVATH ELENA-64 ANI
• NICOLESCU ANA-80 ANI
• IOANES DOINA-81 ANI
• RUS FLOARE-94 ANI
• SCAFFER MARIA-82 ANI
• ZANCU MARIA-79 ANI
MAI 2017
• OLARU NICOLAI-72 ANI
• STERBLING AURORA-75 ANI
• KASZA STEFAN-84 ANI
• STEFAN NICOLAE-46 ANI
• TUDOSE VALERICA-83 ANI
• MOT BLAGA-82 ANI
• BUMBUC ANNA-77 ANI
• UNGUREANU STEFAN-48 ANI
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ZIUA EUROPEI 2017
Pentru prima dată anul acesta s-a organizat
și o seară de concert dedicată minorităților

În Sânnicolau Mare, odată cu sosirea
primăverii și a timpului frumos, își fac
simțită prezența și evenimentele ce au ca
scop relaxarea locuitorilor și destinderea
atmosferei în oraș. Astfel, în luna mai a
avut loc programul organizat cu ocazia
Zilei Europei serbată cu fast an de an.
Data evenimentului a fost anunțată în
numărul anterior al Monitorului, unde
doritorii au găsit publicat și programul
celor două zile. Dacă în anii trecuți,
sânmiclăușenii beneficiau doar de o
zi de spectacole, începând cu anul
acesta s-a stabilit ca programul să se
desfășoare pe parcursul a două zile,
sâmbăta și duminica. Acest lucru a
fost stabilit, având în vedere numărul
mare de naționalități ce conviețuiesc în
armonie deplină în Sânnicolau Mare.
Astfel, în prima seară, s-a hotărât ca
spectacolul să fie îndreptat mai mult
înspre spectatorii tineri, iar a doua
seară să fie dedicată minorităților prin
invitarea unor artiști cu totul speciali din
Ungaria,Serbia și Germania.
Pregătirile în centru au început deja
de vinerea seara, prin instalarea corturilor
și a tarabelor care să ofere participanților
la eveniment posibilitatea de a servi

mici, frigărui, grătare, răcoritoare, clătite
uriașe, gogoși sau alte delicii culinare.
Deschiderea oficială a avut loc
sâmbătă seara, începând cu ora
20.30, în data de 13 mai. Ca de obicei,
amfitrioanele au fost cele două angajate
ale Primăriei, Timeea Steuerer și
Andreea Fluș Socaciu care au încântat
publicul prin apariții spectaculoase.
Extrem de elegante, cele două au
vorbit despre semnificația Zilei Europei,
prezentând, ulterior invitații. Pe această
cale primăria orașului dorește să
mulțumească doamnei Halmagean
Maria și magazinului 1001 articole,
care au oferit pentru prezentatoare
vestimentația din cele două seri de
spectacol.
Pentru că vremea a ținut cu
sânmiclăușenii, Teatrul de vară a fost
plin de spectatori dornici să intre în
atmosfera de sărbătoare. În prima seară,
publicul, format mai mult din tineri,
a apreciat muzica și dansul Roxanei
Nemeș, a lui Randy, Glorya și Balkan .
A doua seară, mult așteptată, a
adus pe scenă nume grele din muzica
sârbească. Este vorba despre Misa
Mijatovici și Ana Bekuta, artiști ce s-au

FOTO: BOGDAN ISTODE

bucurat de aprecierea și aplauzele
spectatorilor care au fredonat împreună
cu ei mai multe cântece.
Dred și Doris, dar și Daggu Project au
făcut un spectacol pe gustul publicului
încântat de tot ceea ce au putut să
urmărească pe parcursul zilei de 14 mai.
După două zile de distracție și

relaxare, evenimentele s-au încheiat, iar
peste Sânnicolau Mare s-a așternut din
nou liniștea.
MR
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BALUL PENSIONARILOR
Pentru
asociația
pensionarilor
Seniorii sânmiclăușeni, balul din
luna mai reprezintă prima activitate
importantă din seria de activități dintrun an calendaristic. Toți cititorii acestei
publicații cunosc deja faptul că, această
asociație se situează între celelalte din
Sânnicolau Mare la loc de frunte, fiind
foarte activă. Primăvara debutează
pentru membrii înscriși în asociația
Seniorii sânmiclăușeni cu un amplu
eveniment, urmat, ulterior, în prag de
vară, de excursie.
Astfel, în data de 27 mai, într-o
frumoasă zi de sâmbătă, începând cu
ora 14, cei care au dorit să participe la
balul pensionarilor au fost invitați să o
facă, după ce, în prealabil, și-au ridicat
de la sediu invitația. Așa cum impune
regulamentul, au putut participa la bal
doar membrii asociației cu cotizația
plătită la zi.
Numărul doritorilor nu a fost unul
nesemnificativ nici la această ediție a
noua, deoarece în sala mare de sport,
Ioan Morar, s-au pregătit peste 500 de
locuri. S-au așezat cu atenție mesele,
scaunele, s-a împodobit sala, s-au
curățat cartofii și s-au pregătit grătarele
pentru mici. Evenimentul amplu a
necesitat ca de obicei implicarea unui
număr mare de persoane care să ajute
ca totul să fie la superlativ. Au stat
alături de cei mai bătrâni dintre noi,
cu respect și devotament, angajați ai

EDIȚIA A IX-a

Primăriei,consilieri și tineri ai PNLSânnicolau Mare.
Aleea ce duce înspre sala de sport a
părut la un moment dat neîncăpătoare.
Domni în costume și doamne elegante
alături, coafate și pregătite pentru ziua
cea mare s-au îndreptat cu pași mărunți
înspre locația aleasă. În sală, au fost
îndrumați înspre locurile lor de voluntarii
care au avut grijă ca toată lumea să fie la
sfârșit mulțumită.
Gazda evenimentului a fost, ca de
fiecare dată, domnul primar Dănuț
Groza care a adresat pensionarilor
câteva cuvinte de început, mulțumindule că au venit și la a 9 a ediție într-un
număr atât de frumos. Atmosfera a fost
una relaxantă, plină de veselie și bună
dispoziție. Nu mult după ce muzicanții au
dat drumul la melodiile populare, mijlocul
sălii s-a umplut de perechi talentate care
s-au bucurat cum au știut mai bine de
această oportunitate de relaxare. Au
înveselit atmosfera Dumitru Stoicănescu
și Georgeta Arghiuș.
S-a povestit mult, s-au depănat
amintiri și s-a râs. Ca de fiecare dată, s-au
acordat premii și diplome. Trebuie,astfel,
să îi felicităm pe următorii:
Pentru cei născuți în ziua balului:
MALINETESCU MARIA
KASA JOSIF ANDREI
Pentru cea mai elegantă doamnă:
SÎRBU ELENA
Pentru cea mai veselă participantă:

ȘTEFAN ANA
Pentru cea mai bună dansatoare:
MOȚ DOMINICA
Pentru cel mai vesel participant:
ȘTEFAN GHEORGHE
Pentru cel mai bun dansator :
LANG IMRE
Pentru cel mai elegant domn :
BORSOS IOAN
Pentru Cuplul balului:
OSTROVĂȚI CORNELIA
OSTROVĂȚI IOAN
Diplomă specială:
CĂRPENIȘAN CLARA, care venit
din Statele Unite ale Americii pentru a
participa la eveniment
Și cum nicio petrecere nu poate să se
desfășoare în bune condiții pe stomacul
gol, cei prezenți au servit mici, cârnați și
grătare, asezonate cu o salată. Punctul
forte l-a reprezentat servirea tortului.
Toate acestea au fost posibile prin
implicarea directă a voluntarilor, angajați
ai Primăriei sau tineri ai PNL Sânnicolau
Mare.
După acest bal, aflat la a IX-a ediție,
urmează excursia la lacul Balaton
despre care vă vom ține la curent în
numerele următoare ale Monitorului.
Până atunci, urăm tuturor pensionarilor
orașului nostru multă sănătate și zile
frumoase și liniștite!

Vreau să mulțumesc și de această
dată tuturor membrilor asociației
Seniorii sânmiclăușeni pentru ca au
ales să stea alături unul de altul în
aceasă zi frumoasă. Am încercat și
sper din suflet că am și reușit să le
ofer puțină relaxare și să îi fac, astfel,
să uite de toate grijile de acasă. Pentru
că respect bătrânii foarte mult, voi
încerca, atâta timp cât voi putea, să le
stau alături, să le înseninez zilele și să
le mulțumesc pentru tot ce au făcut ei
pentru Sânnicolau Mare. Mulțumesc,
de asemenea, doamnei președintă
a asociației, Szep Margareta fără de
care acest eveniment spectaculos nu
ar fi fost posibil. Domnia sa mereu a
stat alături de cei în fruntea cărora
se află, sprijinind toate activitățile
Primăriei ce implică pensionari și
nu numai. Organizarea nu ar fi fost
una impecabilă fără cei care s-au
implicat activ în eveniment,angajați ai
Primăriei, consilieri locali și tineri PNLiști. Doresc tuturor multă sănătate și
îi invit pe seniorii sânmiclăușeni în
excursie, într-un număr cât mai mare.

Evenimente 7
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SĂRBĂTOAREA RROMILOR DIN SÂNNICOLAU MARE
Ziua de sâmbătă, 27 mai, a fost
pentru rromii din Sânnicolau Mare una
dintre cele mai frumoase și apreciate
zile din an. Așa cum deja toți locuitorii
orașului nostru știu, și rromii la nivel local
formează o comunitate semnificativă,
căreia Primăria îi dedică, anual, un
eveniment, primăvara, în luna mai.
Și anul acesta, evenimentul mult
așteptat, aflat la a VII a ediție a avut loc în
piața agro-alimentară, unde s-au adunat
peste 200 de persoane, de la copii la
tineri și bătrâni. Cu toții au făcut în așa fel
încât să ajungă la bal pentru a se bucura
de voie bună și dans. Pentru ca totul să
decurgă în cele mai bune condiții, ca de

fiecare dată, intrarea în piață s-a făcut pe
bază de tichet. Cu acest tichet, fiecare
participant a beneficiat de o porție de
mâncare, bere și sucuri.
Pentru că rromii sunt cunoscuți prin
talentul de dansatori, organizatorii s-au
gândit să le ofere acestora posibilitatea
de a dansa și de a-și etala talentul
de neegalat. Au fost, astfel, invitați să
creeze o atmosferă relaxantă Vlăduț
Aurelian și formația. Nu mult le-a trebuit
celor prezenți să intre în ringul de dans
și să arate juriului format din angajați ai
Primăriei că nimeni nu îi poate întrece.
Așadar, după câteva ore de voie bună
și distracție s-au acordat și câteva

bine meritate premii la fel ca în fiecare
an, spre bucuria și amuzamentul celor
prezenți. Cei premiați în acest an la Balul
rromilor sunt următorii:
Pentru cea mai cochetă rromă:
OROS FELICIA
Pentru cea mai mică pirandă:
ȘERBAN RAHELA
Pentru cea mai tare dansatoare:
TODOR GABRIELA
Pentru cea mai șic mustață:
IVANOVICI ZORO
Pentru cel mai șucar puradel:
PRECUP ALBERIUS
Pentru cel mai șucar rrom:
HAUER MIRCEA

Pentru cea mai șic pirandă:
NICOLA CERASELA
Cea mai cochetă pirandă:
ȘERBAN RAHELA
Rromii sânmiclăușeni, la propriul bal,
au demonstrat și anul acesta că știu
să se bucure de astfel de evenimente
organizate în cinstea lor, știu să fie
civilizați și să se distreze pe cinste.
Alături de ei a stat și domnul primar
Dănuț Groza care le-a adresat câteva
cuvinte la microfon și a purtat cu ei
discuții pe tot parcursul balului.
MR

primar Dănuț Groza

MR
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LICEUL TEHNOLOGIC „ CRISTOFOR NAKO” SÂNNICOLAU MARE

OFERTA EDUCAȚIONALĂ PENTRU ANUL ȘCOLAR 2017-2018

Învățământ liceal tehnologic - clasa a IX-a la zi

Pentru informaţii legate de înscriere vă rugăm să vă adresaţi secretariatului
unităţii la telefonul cu numărul 0256-370547

METODOLOGIA DE ÎNSCRIERE PENTRU
ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL DE 3 ANI

Învăţământ profesional de 3 ani -clasa a IX-a la zi

Înscrierea în vederea admiterii în învăţământul profesional de stat al elevilor
din clasa a VIII-a şi a absolvenţilor clasei a VIII-a din seriile anterioare se realizează
pe baza fişei de înscriere în învăţământul profesional de stat. Pe perioada
şcolarizării elevii beneficiază de susţinere financiară, în conformitate cu prevederile
legale, prin Programul naţional de protecţie socială “Bursa profesională”, aprobată
prin Hotărârea Guvernului nr. 1.062/2012 privind modalitatea de subvenţionare
de către stat a costurilor pentru elevii care frecventează învăţământul profesional.
Pregătirea practică a elevilor se va desfăşura la agentul economic cu care şcoala
a încheiat contract de parteneriat, care distinct de sprijinul financiar acordat conform
HG nr.1062/2012, poate oferi elevilor din învăţământul profesional de stat
susţinere financiară, stimulente şi alte forme de sprijin, în condiţiile legii şi în
conformitate cu prevederile contractului de practică.”
• Absolvenţii învăţământului profesional cu durata de 3 ani care promovează
examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de
calificare profesională şi suplimentul descriptiv al certificatului, conform
Europass.
• Absolvenţii învăţământului profesional care promovează examenul de
certificare a calificării profesionale pot continua studiile în clasa a XI-a a
învăţământului liceal, în condiţiile legii şi ale reglementărilor specifice
stabilite de Ministerul Educaţiei Naţionale.”

