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Noua Radiologie Dentară

M nitorul

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

•

UN AN CU MULTE REALIZĂRI
LA SPITALUL ORĂȘENESC SÂNNICOLAU MARE

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

Consiliului Local S ânnicolau-Mare

3
La cumpăna dintre ani,
în data de 31 decembrie
ora 2345, sunteți invitați
în fața Primăriei pentru a
asista la jocul de artificii
de la miezul nopții care va
celebra trecerea în noul an.
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CONCERT DE COLINDE

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

SPĂLĂTORIE AUTO
Str.Paul Iorgovici nr 1A

CU PARTICIPAREA A 11 BISERICI DIN
SÂNNICOLAU MARE

EVENIMENTE

MOȘ CRĂCIUN A
VENIT LA SPORTIVII
CLUBULUI UNIREA

Oferim servicii de calitate
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EVENIMENTE
MOȘ CRĂCIUN i-a
vizitat pe copiii de
la grădinițe și ciclul
primar

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

PARTY KINDER BALONAȘ
* Se apropie ziua de naștere
a micuțului dumneavoastră și
doriți să-i oferiți cea mai frumoasă
petrecere?

DIMITRIVAS - STAȚIE ITP

* BALONAȘ este partenerul
perfect pregătit pentru orice
eveniment: Nunți, Botezuri,
Petreceri aniversare.
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EXECUTĂ INSPECTII TEHNICE PERIODICE PENTRU:

* Oferim cu entuziasm momente
speciale alături de copii: jocuri
distractive, concursuri, dansuri,
magie, modelaj baloane și pictura
pe față, dezvoltând creativitatea,
îndemânarea și dezvoltarea psihofizică a micuților prin diversitatea
activităților.

Tel: 0753064029; 0766517404; 0256372628

* Organizăm cele mai tari
petreceri pentru copii cu diverse
tematici, punând la dispoziția
dumneavoastră experiență și
prețurile atractive.

Sânnicolau Mare, Str. DRUM SARAVALE Nr.30
AUTOVEHICULE
MOTOCICLETE, MOPEDE
REMORCI
TRACTOARE RUTIERE

Sfârșitul anului vine cu multe
momente frumoase și atmosferă de
sărbătoare, însă este în același un bun
prilej de bilanț.

balonas_balon2013@yahoo.com
facebook: Party Kinder Balonas
Tel: 0767354477
MONITORUL
CONSILIULUI LOCAL

•
•
•
•

Sânnicolau Mare la sfârșit de an

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

Fiecare locuinţă din Sânnicolau-Mare
trebuie sa primească “Monitorul Consiliului
Local Sânnicolau-Mare“.
În cazul în care ziarul nu ajunge la
dumneavoastră vă rugăm să ne contactaţi.

ISSN 1843 - 6781

Tipar executat de tipografia

Verossim
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2017 a fost un an bun, în care am
reușit să îndeplinim toate obiectivele
propuse, am investit în infrastructura
orașului, în școli și grădinițe, în cultură,
în sănătate și zone verzi. S-a lucrat
intens la turnarea de covor asfaltic,
la trotuare, la accese auto și șanțuri
pluviale, Primăria implicându-se cu tot
ce i-a stat în putință să monitorizeze
activitataea firmelor de construcții care
au câștigat licitațiile, să le atragă atenția
acolo unde greșesc și să pună presiune
să lucreze bine și repede astfel încât
cetățenii să fie afectați cât mai puțin.
Unitățile de învățământ au continuat
să fie o prioritate pentru noi, mai
ales că promovăm „Anul Educației la
Sânnicolau Mare”. Avem o comunicare

bună cu liderii din învățământul local,
astfel că am înțeles și am realizat acele
lucruri care erau cele mai urgente
și importante pentru fiecare școală
și grădiniță. Am făcut reabilitări, am
achiziționat mobilier și am acordat
mare atenție infrastructurii pentru sport,
amenajarea terenurilor fiind una dintre
cerințele cele mai frecvente.
La capitolul cultură, nu doar că am
mers mai departe cu actiunile devenite
deja tradiționale, ci am venit cu formate
noi de evenimente, calitatea agendei
culturale a orașului nostru ridicându-se
și chiar depășind pe alocuri, municipii
precum Timișoara. Ne-am bucurat ca
de obicei de un mare succes în rândul
sânmiclăușenilor și promitem să ridicăm
standardul și mai sus în anul care vine.
Anul 2017 a fost unul generos și
cu investițiile la Spitalul orășenesc
deoarece am reabilitat și dotat bucătăria

unității de sănătate și am contribuit la
achiziționarea și montarea liftului atât de
necesar în instituție. De-a lungul anilor,
Primăria a susținut constant Spitalul și a
făcut toate eforturile pentru a completa
și a crește calitatea actului medical în
ansamblul său.
Zonele verzi au fost întregite în acest
an care se află la final, în cele două
sezoane de primăvară și de toamnă,
cu plantarea a peste 2 mii de arbori
ornamentali în aliniamentele stradale
nou înființate pe străzile reabilitate și în
completări la spațiile verzi existente.
În ceea ce privește activitatea,
responsabilitățile
și
zonele
de
competență ale Primăriei, consider
că 2017 a fost un an cu realizări
și multe obiective de investiții
bifate, spre bunăstarea și confortul
sânmiclăușenilor. Desigur că mai avem
mult de făcut și de completat, suntem

un oraș în plină expansiune socială,
economică și culturală, însă așa cum
se zice și în popor: nici Dumnezeu nu
a făcut lumea într-o singură zi. În anul
care vine vom continua investițiile în
domeniile prioritare stabilite alături
de Consiliul Local și vom încerca să
ducem Sânnicolau Mare o treaptă
mai sus. Întreaga echipă care a pus
umărul la dezvoltarea orașului este
fericită să vadă rezultate după un an de
muncă și vă mulțumesc în numele lor,
dumneavoastră, cetățenilor, pentru că
ați dat dovadă de înțelegere atunci când
lucrurile au luat o turnură complicată.
Mulțumesc pentru anul plin de reușite
angajaților
Primăriei,
voluntarilor
Primăriei, colaboratorilor și desigur, în
mod special, consilierilor locali. Vă urez
un an nou cu sănătate, prosperitate și
mult timp.
primar, DĂNUȚ GROZA
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MAGIA SĂRBĂTORILOR DE CRĂCIUN
În sala de sport a orașului, Moș Crăciun i-a vizitat pe copiii de la grădinițe și ciclul primar

A devenit deja o tradiție cunoscută
de toți locuitorii Sânnicolaului Mare ca,
în luna decembrie, să se desfășoare
la nivel de oraș o serie amplă de
activități interesante dedicate întregii
comunități. Astfel, luna cadourilor se
deschide de fiecare dată cu sărbătorirea
Zilei naționale, urmată de aprinderea
luminilor și întâlnirea domnului primar
cu pensionarii. Înainte de vacanță,
întotdeauna vine rândul celor mai mici
dintre noi. Copiii din ciclul primar și cei
de la grădinițe au fost invitați în data
de 19 decembrie la Sala mare de sport
pentru binecunoscuta întâlnire cu moș
Crăciun. Elevii, însoțiți de învățători,
au participat la eveniment începând cu
ora 12, iar cei de la grădinițe, alături de
doamnele educatoare, începând cu ora
16, după somnul de prânz. Sala de sport
a fost împodobită cu un uriaș brad care
a stat în întâmpinarea sutelor de copii
fericiți că vor avea parte de un spectacol
inedit.
Anul acesta a stat sub semnul noului,
deoarece de îndată ce au intrat în sală,
copiii au fost așezați în tribune, într-o
ordine desăvârșită. Dacă până acum,
de-a lungul mai multor ediții, cei mici
au dansat și au cântat în sală alături
de clowni, magicieni sau personaje din
basme, anul acesta situația s-a schimbat
și surpriza a fost una neașteptată.
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NAȘTERI

SEPTEMBRIE 2017
• ILIE DAVID-GABRIEL
• CIPOS MARIA-CRISTINA
• GHEORGHE MATTIAS
• LAZĂR LOREDANA-TIMEEA
• ZAHARIA IZABELA-GEORGIANA
• ILCĂU REBECA-MARIA
OCTOMBRIE 2017
• CRIŞAN DAVID-CĂLIN
• TIRLA SONIA-MARIA
• IOVĂNESCU ALESSIA-EVA
• CUCU ALESSIA-IOANA-MARIA
• TRIFUNSCHI MARKO-SRGIAN
• JIVAN LAURENŢIU-GABRIEL
• KURTI CLAUDIU-IOAN
• COLOMPAR LUCA-MIHAI
• TICO DORA-MARIA
• ASURDOAEI DAVID-IOAN
• PROCHIN ALEXANDRU-MARIAN
• COSTROŞ LUIZA-MARIA
• ŞIMON ANGELO-COSMIN
• PETROVICI MĂDĂLIN
• HRADSKI STEFAN-FLORIN
• WIKETE DELIA-MARIA
• ROMAN STEFANIA-BEATRICE
• KINCS EDUARD-GABRIEL
• GRUIA FABIAN-RAZVAN

În fața copiilor, s-a dat o reprezentație
canină de către domnul Bruno Iacobeț.
Acesta este un dresor de câini român,
originar din Târgoviște. El a devenit
cunoscut în anul 2013, după ce a devenit
câștigător al concursului “Românii au
talent”, în sezonul 3.
Pentru copiii din Sânnicolau Mare,
Bruno Iacobeț, a venit însoțit de mai

mulți câini, și a prezentat în fața sălii
arhipline mai multe numere incendiare
ce au stârnit ropote de aplauze. Câinii,
blânzi și dresați, au răspuns indicațiilor
antrenorului lor care s-a dovedit foarte
priceput. Au prins mingi, s-au rotit și au
sărit, spre deliciul publicului spectator.
După reprezentație, așa cum era de
așteptat, copiii l-au primit cu bucurie
pe moș Crăciun, bâtrân și obosit, căci
a sosit de departe, tocmai din Laponia
pentru copiii cuminți din Sânnicolau
Mare. Din nou, îndrumați de dascălii
lor și de tinerii voluntari, școlarii și
preșcolarii au coborât din tribune pentru
a da mâna cu moșu și pentru a primi un
dar de Crăciun.
Spre deosebire de anii trecuți când
părinții priveau și ei specatcolul din
tribune, anul acesta au fost rugați de
către organizatpri să așteptate afară din
cauza spațiului limitat din sală. Dacă la
alte ediții copiii participau direct de pe
parchetul sălii de sport, acum ei au stat
în tribune având în vedere prezența unui
spectacol cu câini. După ce spectacolul
cu căței sportivi a fost finalizat și a venit
rândul lui Moș Crăciun să apară, copiii
au coborât din tribune și părinții au putut
intra în sală.

Vreau să mulțumesc pe această
cale cadrelor didactice care au avut
grijă de cei mici, însoțindu-i la sala
de sport și stând alături de ei pe
parcursul evenimentului. Am fost din
nou plăcut surprins de ordinea și
disciplina de care au dat dovadă elevii
și preșcolarii. Și, pentru că au fost atât
de cuminți, sper să îl întâlnească din
nou pe moș Crăciun! Urez dascălilor,
părinților și copiilor Sărbători fericite,
cu sănătate și liniște sufletească!
a declarat domnul primar
Dănuț Groza
Tot ca o noutate, anul acesta copiii
de la grădinițe au fost aduși la sală cu
autobuse puse la dispoziție de către
Primăria Sânnicolau Mare. S-a luat
această decizie pentru a ușura efortul
celor mici de a ajunge la sală, dar și
pentru a ajunge toți copiii în timp util
pentru începerea spectacolului. Acest
mod de organizare a permis părinților
să ajungă la sală după copilași doar la
sfârșitul spectacolului.
MR

NOIEMBRIE 2017
• MITRICOASA MIRCEA-IOAN
• MIRON ANDREEA-IZABELA
• KAVERSZNYUK SONIA-NICOLE
• MERLOIU ANTONIA-MELISA
• CRISAN ANASTASIA-MIHAELA
• ILUNCUTEI DENISA-IOANA
• COVACI ADELIN-ANDREI
• CHESCHES ADRIAN-VASILE
• RADU VLADIMIR-COSMIN
• SILEA ANA-VIOLETA
• CHISU CRISTIAN-DAVID
• Vând casă în Sânnicolau Mare,
str.Ţichindeal, nr.20, jud. Timiş,
compusă din 2 dormitoare, bucătărie,
living, sala de servit masa, baie,
hol, garaj.Utilitati: încălzire pe gaz,
aer conditionat, complet izolată,
branşament apa şi canalizare de la
reţeaua publică, acces de pe stada
asfaltata. Total locuibil - 90 mp, curte 200 mp. Preţ: 55.000 euro negociabil.
Tel. 0721223538, 0721363447
• Vând casă plus teren(loc de
casă), situate pe str Decebal nr 11,
Sânnicolau Mare. Suprafață totală
2800 MP, front stradal 35 ML(18m
casa + 16m teren). Casa este
compusa din 4 camere + anexe. Se
pot vinde și separat(casă + teren).
Tel. 0724604037
• Vand teren intravilan pe strada
Brancoveanu, doua parcele a 600mp.
Tel. 0751302123
* Vând casă pe strada Cosânzeana
nr. 2A. Preț 120.000 de euro.
Tel. 0724530097

foto: Bogdan Istode
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DECEMBRIE 2017
• MANOLE OVIDIU ♥ SZUCS ALINA
• MARAZAN STEFAN-MIRCU ♥ VULPE IULIANA
• IOBA ROBERT ♥ MANOLACHE MARIA-DENISA

STEFAN OCTAVIAN-FLORIN
TOADER ANDREI-LUCAS
HAISER NICOLETA-ANDREEA
COLOMPAR LAVINIU-VALENTIN

DECEMBRIE 2017
• SOCACI MARIA
• LEONTE ANDREEA-IULIA
• PRUNA NICOLETA-MIHAELA
• PARVAN DARIO-FLORIN
• MIUCIN SERGIANA-BEATRICE
• BATAIOSU AVA-CRISTIANA
• VERESAN FLORIN –CATALIN
• LACATUS ANDREEA-NATALIA

DECESE

SEPTEMBRIE 2017
• FLOREA ANA-70 ANI
• RONCOV IACOB-62 ANI
• CHEREŞ LENUŢA-58 ANI
• SAVIN PETRACHE-55 ANI

CĂSĂTORII

SEPTEMBRIE 2017
• RUGAN OVIDIU-SILVIU ♥ GHIŢĂ ANCANARCISA
• LUCA GIGI-MARIAN ♥ HODI ANA-CRISTINA
OCTOMBRIE 2017
• PUŞCAŞ ADRIAN-SORIN ♥ OLTEAN
FLORENTINA-VICTORIA
• LĂZĂRESCU LAURENŢIU ♥ GĂINĂ GEANINAELENA
• KOVACS DANIEL ♥ ILIEŞ IOANA-TAMARA
• DENEŞ IOAN-CRISTIAN ♥ ROGNEAN LIGIABIANCA
• LOVRENSCHI BOBAN ♥ DRAGOMIR ALINA
NOIEMBRIE 2017
• MIHAI IOAN ♥ LUNGU ANDREEA
• BOBRITA VASILE ♥ BUDUR RODICAGABRIELA
• CORLATEANU CLAUDIU ♥ STANILA EUGENIA
• BORLODAN EMANUEL ♥ IGNAT DANIELAIONELA
• CAPRUCIU VALENTIN ♥ ANDREICA CORINA
• SERBAN SERGIU-LEONID ♥ VACAREAN
OFELIA-LIA
• Vând TV Thomson(55cm),3 costume
populare, cărți, bibelouri, radio, lămpi,
steaguri, monede, coarne cerb,
ceasuri, tablouri pictate și goblen,
rochii, farfurii, muzică rock anii 80,
casete, muzică greacească, covoare,
mașini de scris.
Tel. 0036303509607
• Vând scoruş oltoi.
Tel. 0724 652079
* Vând Vilă deosebită în Sannicolaul
Mare, situată în centrul orașului, are 4
dormitoare și este compusă din:
parter- 150mp: living-60mp, 2
dormitoare, baie, bucatarie, camară,
hol, antreu, etaj -53mp: 2 dormitoare,
baie, balcon, pod -50mp, pivnita50mp, teren 1000mp, garaj separat de
casa, atasat de o casa cu 1 camera,
bucatarie, hol (neamenajata) fosa
septica, dar in fata casei e canal,
incalzire cu gaz, centrala Viessmann,
95 000 € Negociabil
Tel. 0726082875

OCTOMBRIE 2017
• FARCA SILVIUS-ŞTEFAN-61 ANI
• BELINŢAN GHEORGHE-97 ANI
• RADA MARIA-87 ANI
• COVACI ELISABETA-77 ANI
• STOICA MANEA-90 ANI
• SELEJAN PAULINA-92 ANI
• BELDEA ARGHIR-84 ANI
• COSTEA SIMI-61 ANI
NOIEMBRIE 2017
• MILEA FLORICA-49 ANI
• MIRON IOAN-79 ANI
• VOICHITA TRAIAN-MARIUS-85 ANI
• BARTA MIHAI-79 ANI
• SZEFNER PRISCA-87 ANI
• LUCZO MARIA-87 ANI
• VASILIE ELISAVETA-84 ANI
• AUGUSTINOV EDIT-74 ANI
• BALEA VASILE-80 ANI
• SZREDOJEV VELIMIR-84 ANI
• PRAGAI IOSIF-81 ANI
• LASCU GHEORGHE-66 ANI
• PACALA ALEXANDRU-96 ANI
• RUSCIOR MIHAI-84 ANI
• COCHELA IULIAN-75 ANI
• BODRI ANTON-62 ANI
• COSOR MARTINA-31 ANI

• Ofer masaj terapeutic si de reare:
reflexoterapie, anticelulitic, masaj cu
miere 3 in 1, chiropractică( pentru
dureri lombare, toracale, cervicale...
etc), Terapia Yumeiho, Masajul
traditional Thaillandez medical
antic, Terapia Craniosacrală (stres,
depresie, semipareză, autism),
Electroacupunctură(diabet, slăbire,...
etc), Acces BARS, Acces facelift
(de regenerarea organismului, de
întinerire, de relaxare.. etc).Nu îți
place să te deplasezi? Vin eu la tine!
Tel. 0727004055
• Vând tablou de goblen înrămat
200/80cm, “Cina cea de taină”, cusut
după diagrama Wiehler – 5000 lei.
Tel. 0766665085

• Vând casă în Igriș, nr.208.
Tel. 0722865142
• Vând loc de casă 4316 mp în
Cenad, nr.313.
Tel. 0753027345

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

https://www.facebook.com/Primaria.SânnicolauMare/
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CLUBUL SPORTIV UNIREA - SECȚIA DE ȘAH ȘI GO

SECȚIA DE GO ÎN ANUL 2017

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. În ultima
jumătate de mileniu, Go-ul mondial a
fost dominat de Japonia, urmată de
China, dar în prezent Coreea de Sud a
devenit de asemenea o mare putere în
GO, iar Europa și America vin vertiginos
din urmă.
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. România este printre cele mai
puternice țări din Europa la GO, atât la
seniori, cât și la juniori sau echipe.
Poate că nu întâmplător cel mai bine
cotat jucător din Europa este un român:
Cătălin Țăranu, rangul 5 Pro, care a
locuit 10 ani în Japonia, iar în prezent
conduce un club de GO la Vatra Dornei.
În luna noiembrie 2017, patru copii din
Sânnicolau Mare – Marco Aranghelovici,
Olivia Baroană, Tudor Farcaș și Carla
Zaharia – au avut privilegiul de a
urma un stagiu de pregătire condus
de Cătălin Țăranu, iar între lectori s-a

aflat profesorul de matematică Cristian
Cobeli, cel care a fost primul mentor în
GO al marelui maestru din Vatra Dornei.
România a dat alți numeroși jucători
de valoare la GO, între ei aflându-se
băimăreanul Burzo Cornel, rangul 6 Dan,
multiplu campion de seniori al României,
cu numeroase premii internaționale, sau
Pop Cristian, 7 Dan, locul 5 mondial în
1997, 4 în 2007 și 3 în 2015.
Timișoara îl are pe campionul
european de GO la categoria U12 în
2016, Ionuț Arsinoaia, care la 11 ani
a obținut și titlul shodan, iar în 2017 a
progresat la rangul 2 Dan.
Profesorul de sport, specializat
în dansuri, Iulian Peța, originar din
Sânnicolau Mare, are rangul 6k la GO, e
stabilit în Timișoara și predă atât dansuri,
cât și GO.
Începând cu anul 2017, CS Unirea
Sânnicolau Mare a înființat o secție de
GO. Jocul a prins repede, între jucătorii
cei mai buni de la Unirea Sânnicolau
aflându-se Baroană Olivia, Miron
Ioana, Pop Amalia, Ciontea Andrada,
Farcaș Tudor, Zaharia Carla. Dar liderul
necontestat al secției de GO este în

prezent Marco Aranghelovici, rangul
18k.
Aranghelovici Marco a debutat în
primăvară la Campionatul Național de
GO pentru Juniori 2017 de la Băile Felix.
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
premiat, pentru locul 3 la categoria U8.
O participare meritorie a avut Olivia
Baroană în campionatul de GO pe
echipe Da Vinci GO de la Timișoara,
în mai 2017, unde a ocupat locurile I-II
făcând echipă cu Daniel Homone, un
junior talentat de la Dudeștii Noi care, cu
acea ocazie, își făcea debutul în GO.
La Cupa Walter Schmidt, un
turneu internațional de GO organizat

la Timișoara în august 2017, Marco
Aranghelovici a ocupat locul 3 la
categoria B10. Aranghelovici Marco și
Ciontea Andrada au participat și la un
open de GO, în octombrie 2017, la Băile
Felix.
În perioada 4-5 noiembrie 2017,
jucătorii din Sânnicolau Mare au obținut
premii la Cupa Viorel, competiție de
GO cu participare națională, organizat
de către Clubul Walter Schmidt cu
sprijinul Municipiului Timișoara. Marco
Aranghelovici a obținut o mențiune,
pentru marcarea a 3 victorii din 6 partide,
într-un concurs cu jucători până la 20
de ani. Olivia Baroană a ocupat locul 3
la categoria F16 (fete până la 16 ani).
Zaharia Carla și Farcaș Tudor, fiind între
cei mai tineri jucători din concurs, au
obținut câte o mențiune pentru 2 victorii.
Următoarea acțiune majoră în
calendarul jucătorilor de GO este
festivalul internațional de GO de la Vatra
Dornei, care va avea loc în intervalul
5-11 februarie 2018.
antrenor,
ZAMFIR MOLDOVAN

Carla Zaharia & Olivia Baroana
(dreapta)

Marco Aranghelovici premiat la
CN Juniori

Farcas Tudor (dreapta)

prof .Cristian Cobeli (centru)
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UN AN CU MULTE REALIZĂRI
LA SPITALUL ORĂȘENESC SÂNNICOLAU MARE
Anul 2017 a fost pentru Spitalul
orășenesc Sânnicolau Mare unul în
care s-au înregistrat progrese în diferite
direcții.
În ceea ce privește echipa de
medici specialiști, aceasta s-a extins în
cursul acestui an. Astfel, un nou medic
specialist chirurg, Mangiac Ovidiu, își
desfășoară activitatea alături de vechea
echipă. La secția de interne, au venit
doi medici tineri care sunt și asistenți
universitari. Este vorba despre domnii
doctori Stoichescu Gheorghe și Bădălică
Marius. Își mai desfășoară activitatea în
spitalul orășenesc, începând cu acest
an, doctorul Chaem Nadal, medic primar
în obstetrică și ginecologie și doctorul
Szigyarto Elena, medic specialist
oftalmolog.
Având în vedere prezența noilor
medici specialiști, dar și a echipei de
medici cu vechime în spital, sunt oferite,
în prezent, servicii de specialitate într-un

număr considerabil de domenii.
• Chirurgie generală
• Medicină internă
• Obstetrică și ginecologie
• Neonatologie
• Pediatrie
• Medicină internă, cronici
• Ortopedie
• ORL
• Boli de nutriție și diabet
• Neurologie
• Oftalmologie
• Anestezie și terapie intensivă
Ca o noutate, începând cu luna
ianuarie a anului 2018, vor fi oferite din
nou servicii medicale în specialitatea boli
infecțioase. Pentru o perioadă, spitalul
nu a avut medic în această specializare,
dar începând cu noul an, va activa un
nou medic specialist.
Și în anul 2017, s-au continuat
eforturile de a îmbunătăți baza materială
și starea generală a instituției. Astfel,

în prezent, secțiile de pediatrie și de
medicină internă sunt reabilitate în
totalitate. De asemenea, s-au început
lucrările la blocul alimentar și vor fi
finalizate în primăvara anului următor.
Lucrările de reabilitare au constat în
înlocuirea instalațiilor sanitare, electrice
și, bineînțeles, tencuieli, zugrăveli,
schimbat uși și geamuri etc. Nu în ultimul
rând, putem remarca instalarea unui lift
la secția de chirurgie. Această realizare
reprezintă îndeplinirea unei vechi
dorințe a conducerii spitalului. Acum
pacienții sunt transportați pe targă, de
la ambulanță, cu ajutorul liftului. Până
acum, pacienții de la urgențe erau
transportați pe brațe.
S-a finalizat și reabilitarea exterioară
a clădirii, unde își desfășoară activitatea
laboratorul de analize. Astfel, în prezent,
toate clădirile spitalului sunt renovate în
exterior.
Pe această cale, conducerea

instituției, reprezentată de doamna
dr.manager Claudia Luca, mulțumește
Cosiliului local și Primăriei care au
asigurat o parte din fondurile necesare
pentru toate aceste investiții. Restul
fondurilor au fost alocate din bugetul
propriu al spitalului. Un fenomen
interesant de subliniat este acela că,
se observă o creștere semnificativă a
numărului de pacienți care se adresează
spitalului. De asemenea, se remarcă
creșterea numărului de nașteri la secția
de obstetrică și ginecologie. Acest
fenomen este, desigur, rezultatul sporirii
numărului de medici, a îmbunătățirii
calității actului medical, dar și a bazei
materiale. În prezent, se realizează
intervenții complexe care până acum nu
se efectuau în spital. Este vorba despre
operarea unor tumori de sân, colon sau
altele.
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CLUBUL SPORTIV UNIREA - SECȚIA DE KARATE

Un Sensei din Japonia la Sânnicolau Mare

Pentru componenții secției de karate
din cadrul clubului Unirea, sesiunile de
antrenament cu invitați de marcă din țară
și străinătate nu sunt o noutate. Cu toate
acestea, fiecare șansă de a lua contact
cu antrenori și sportivi de renume
reprezintă o oportunitate deosebită
pentru fiecare dintre juniorii noștri.
JKA WF România, Asociația
Națională de Karate, a fost pentru o
săptămână gazda unui eveniment
important pentru Karate do Shotokan din
Romania! Astfel, primul JKA Gasshuku
România, condus de un instructor care

vine din JKA Hombu Dojo, s-a desfășurat
în vestul României, la Timișoara și la
Sânnicolau Mare!
În săptămâna 14-21 noiembrie 2017,
clubul Unirea Sânnicolau Mare l-a avut
invitat, pe Ueda Daisuke Sensei,
instructor în Hombu Dojo JKA (Asociația
de karate din Japonia). A fost o onoare
și o bucurie pentru toți cei din secția de
karate a clubului Unirea!
Ueda Sensei, a predat karate pentru
toate grupele de vârstă și grad, la fel
cum o face și în Japonia! A fost un
eveniment special si deosebit în același

timp. Toți practicanții de karate au fost
uimiți și încântați de calitățile lui Ueda
Sensei, și de tot ceea ce a predat la
acest Gasshuku! A fost un Gasshuku cu
4 zile de antrenamente, la un nivel foarte
ridicat, conform standardelor JKA!
Au fost prezenti membri Asociatiei
Nationale JKA WF Romania, copii,
juniori, tineret și seniori, din Timișoara,
Sânnicolau Mare, Jimbolia, Cenad,
Dudeștii Vechi, Gottlob, Beba Veche,
Comloșu Mare, Teremia Mare. A fost
de asemenea prezentă echipa JKA
Germany, condusa de Dinu Claudiu

Sensei.
Conducerea
clubului
Unirea
mulțumește pe această cale lui Ueda
Sensei și tuturor celor care au făcut
ca acest eveniment să fie posibil. De
asemenea, mulțumește domnului Cezar
Grinea pentru cea mai bună traducere!
Toți copiii începători prezenți în
Dojo la Sânnicolau Mare au avut un
comportament de excepție! Felicitari!
MCC

Clădirea laboratorului de analize

Blocul alimentar din cadrul spitalului

CONCERT DE COLINDE CU PARTICIPAREA A 11 BISERICI
DIN SÂNNICOLAU MARE

Nașterea Domnului Iisus Hristos este
momentul în care familiile se întregesc
pentru a sărbători împreună această zi
sfântă. În Sânnicolau Mare, Crăciunul
este unul special de câțiva ani, deoarece
adună într-un concert memorabil de
colinde toți sânmiclăușenii, indiferent de
confesiune. Cu siguranță și anul acesta,
Dumnezeu s-a bucurat în momentul
în care Și-a ațintit privirea asupra
tuturor acelora care cred în Puterea
Sa nemărginită. Pentru a-I înălța laude
și rugăciuni, glasuri ale creștinilor de
toate confesiunile din Sânnicolau Mare
s-au unit în seara zilei de 22 decembrie
într-un concert de colinde impresionant.
Evenimentul amplu, desfășurat la
Biserica catolică din oraș, a fost propus
de către domnul primar Dănuț Groza,
în urmă cu câțiva ani. Gazda a fost
părintele catolic Ando Atila. Domnia Sa
a adresat câteva cuvinte celor prezenți
într-un număr foarte mare, după care
a dat invitat, pe rând, reprezentanții
bisericilor de mai jos, pentru a colinda.
În deschidere, au colindat credincioșii

ucrainieni, care au intonat, pentru
început “Deschide ușa, creștine!“
Au participat anul acesta 11 biserici
din Sânnicolau Mare:
• Biserica Ortodoxă Română
• Biserica Ortodoxă Sârbă
• Biserica Romano-Catolică
• Biserica Greco-Catolică
• Biserica Ucraineană
• Biserica Penticostală - Tabor Centrul Creștin
• Biserica Penticostală Filadelfia
• Biserica Penticostală Elim
• Biserica Baptistă Nădejdea
• Biserica Baptistă Betel
• Biserica Adventistă
Momentul este unul impresionant și
emoționant totodată, demonstrând că
locuitorii orașului de pe malul Arancăi
conviețuiesc în pace și armonie,
indiferent de confesiune sau culoare a
pielii. Biserica catolică, gazdă primitoare,
a oferit tuturor participanților o locație
încălzită. Pentru acest lucru, Biserica
catolică a primit sprijin din partea
Primăriei care a finanțat un sistem de

încălzire a scaunelor cu perne electrice.
După clipe de neuitat, după
momente unice petrecute alături de
toate confesiunile din oraș, concertul s-a
încheiat cu înălțarea la cer a colindului

românesc O, ce veste minunată! cântat
într-un glas de sutele de oameni prezenți
la eveniment.
MR
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SEARĂ TRADIȚIONAL
ROMÂNEASCĂ

MOȘ CRĂCIUN A VENIT LA
SPORTIVII CLUBULUI UNIREA

La întâlnirea reprezentanților firmelor și
instituțiilor din Sânnicolau Mare

Unul dintre evenimentele tradiționale
organizate de Primăria Sânnicolau
Mare în jurul datei de 1 decembrie este
Întâlnirea antrepenorilor din orașul nostru.
În fiecare an, în sala mare a Castelului
Nako, sunt invitați oamenii de afaceri,
directorii de instituții, reprezentanții
asociațiilor din Sânnicolau Mare. Anul
acesta, ca o noutate, organizatorii au
ales pentru eveniment o temă. Și, pentru
că activitatea a coincis cu Ziua națională
a României, a fost organizată o seară
tradițional românească. În acest sens,
invitații au fost rugați să poarte însemne
tradiționale românești. Pentru cei care
nu au venit pregătiți, organizatorii au
oferit la intrare insigne tricolore. Și sala
a fost decorată tradițional, iar programul
artistic a corespuns și el temei alese.
Pentru a întregi atmosfera, nu puteau

lipsi din program dansurile cucnoscutului
Ansamblu de de dansuri populare
românești DOINA din Sânnicolau Mare.
Ca de obicei, gazdă a fost domnul
primar Dănuț Groza, care a prezentat
un scurt bilanț al activităților Primăriei
în anul 2017 și a punctat obiectivele
de dezvoltare pentru anul următor. În a
doua parte a serii, invitații au putut să
schimbe opinii și idei într-un ambient
muzical deosebit de plăcut. De altfel,
scopul acestor întâlniri este de a realiza
o mai strânsă colaborare între toți
aceia care reprezintă viața economică
și administrativă a orașului pentru a se
găsi căi de îmbunătățire a serviciiilor
oferite cetățeanului de rând.
MCC

La fiecare sfârșit de an, Primăria
orașului Sânnicolau Mare împreună
cu conducerea Clubului sportiv Unirea
organizează o întâlnire la care participă
toți sportivii clubului alături de antrenorii
lor. Anul acesta, la întâlnirea cu domnul
primar Dănuț Groza au fost prezenți în
seara zilei de 20 decembrie toți juniorii
și seniorii de la cele șapte ramuri
sportive ale clubului. Alături de ei, au stat
antrenorii împreună cu care au participat
la atâtea întreceri sportive de unde au
obținut numeroase premii și medalii. Au
mai fost în sală toți cei care fac parte din
conducerea clubului în frunte cu domnul
președinte Sitaru Flavius.
A fost prezentat un bilanț al
activităților desfășurate de club în anul
2017 și au fost felicitați cu toții pentru
performanțele obținute. Nu au fost uitați
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MEMORIALUL “GHEORGHE BIAȘ“
Tradițional turneu de fostbal în sală
destinat juniorilor

nici cei care au sprijinit clubul în acest
an și li s-au adus mulțumiri pe această
cale. Un moment special l-a reprezentat
acordarea unei plachete onorifice
domnului Terebenț Manuel în calitate
de director al societății SC Terravia SRL.
Din partea acestei firme, clubul a primit
sponzorizări consistente constând în
echipament sportiv.
Și pentru că ne aflăm în preajma
sărbătorilor de iarnă, Moș Crăciun nu
i-a uitat nici pe sportivii Clubului Unirea,
dăruindu-le câte un mic pachet cu
dulciuri, sucuri și cozonac. Cadourile au
fost asigurate printr-un proiect finanțat
de Primăria Sânnicolau Mare.

Luna decembrie a prilejuit și anul
acesta desfășurarea tradiționalului
turneu de fotbal în sală, memorialul
“Gheorghe Biaș”. Competiția organizată
de Clubul Sportiv Unirea a strâns anul
acesta la start 26 echipe și peste 350 de
sportivi. Pe lângă juniorii clubului Unirea
au mai participat numeroase echipe
invitate: ACS Poli Timișoara, LPS Banatul
Timișoara, ACS Dumbrăvița, Ripensia
Timișoara, Progresul Pecica, Popeda
Dudeștii Vechi, Electrica Timișoara,
ASU Poli Timișoara, AS Murani, Atletico
Timișoara, FC Szeged 2011, Apatflava
Sport Club (ultimele două echipe venind
din țara vecină Ungaria).
Echipele de juniori ale CS Unirea
au avut o competiție reușită, obținând
rezultate notabile.
La categoria juniori 2009-2010, a
participat echipa antrenată de Stanache
Marius. Echipa noastră s-a prezentat
admirabil având în vedere că antrenorul
a rulat pe parcursul competiției nu mai
puțin de 45 de sportivi, iar evoluția
fiecărui mic fotbalist a fost intens traită
de părinții aflați în tribună în număr foarte
mare. Echipa noastră a ocupat în final
locul 6. Câștigătoarea competiției a fost
FC Szeged 2011, care în finală a trecut
de LPS Banatul Timișoara cu scorul de
1-0.

MCC

La categoria juniori 2007-2008
a participat echipa antrenată de Sitaru
Marius. Unirea a reușit să ocupe locul
2, după ce în finală a cedat greu în fața
celor de la ACS Poli Timișoara cu scorul
de 1-3. Sportivul nostru,Vesa Flavius a
fost desemnat golgheterul competitie.
La categoria juniori 2005-2006
participat echipa antrenată de Viașu
Daniel. Câștigătoarea acestei ediții, a
memorialului a fost Electrica Timișoara.
Echipa clubului noastru a ocupat în
final locul 6. Jucătorul Mircea Alex de la
Unirea a obținut titlul de golgheter.
La categoria juniori 2003-2004
antrenată Sitaru Flavius, Unirea a
ocupat locul 3. Trofeul a fost adjudecat
de Electrica Timișoara. Cel mai tehnic
jucător al competiției a fost jucatorul
nostru, Crăciun Călin.
Conducerea clubului Unirea, prin
vocea domnului președinte Sitaru
Flavius, dorește să mulțumească pentru
buna desfășurare a evenimentului și tot
sprijjinul, antrenorilor, sportivilor și nu în
ultimul rând spectatorilor care au fost
peste 500 la număr, umplând tribunele
sălii de sport.
MCC

CS UNIREA- SECȚIA DE ȘAH

Un concurs de neuitat

MEMORIALUL “IOAN MORAR“
Turneul de hanbal organizat de
CS UNIREA la ediția a VII-a

Tradiționalul turneu de handbal, ce
poartă numele regretatului Ioan Morar,
a ajuns anul acesta la ediția a VII-a.
Deși reprezentanții clubului Unirea,
organizatorii competiției, și-ar fi dorit
un turneu mai amplu, acest lucru nu
a fost posibil, deoarece în această
perioadă se desfășoară competițiile
oficiale la handbal, iar multe echipe sunt
angrenate în aceste competiții.
Ca în fiecare an, turneul a prilejuit
jocuri destinate echipelor de handbal
juniori. Rezultatele înregistrate la turneu
de echipele clubului UNIREA au fost:
Juniori 2004-2005 (antrenor Trifan
Ciprian)
Unirea - Unirea Sântana 26-25
Juniori 2006-2007 antrenori Roosz
Suba Ioszef și Ciobanu Narcis
Unirea - Victoria Nadlac 20-19
Chiar daca sunt cei mai mici, juniorii
2006-2007 au oferit cel mai palpitant joc

al competiției memoriale. Învingătoarea
a fost stabilită după executarea loviturilor
de departajare.
Junioare 2003-2004 antrenor Ilieș
Florentina
Unirea - HC Jimbolia 21-34
Junioare 2001-2002 antrenor Ilieș
Florentina
Unirea - HC Jimbolia 39-30
Un moment emoționant l-a constituit
festivitatea de premiere, când trofeele
au fost acordate de către Morar Dan ,fiul
regretatului antrenor Ioan Morar.
Reprezentații secției de handbal din
cadrul Clubului Unirea mulțumește pe
această cale tuturor invitațiilor și tuturor
celor implicați în realizarea acestui
frumos eveniment.
MCC

L-am cunoscut întâia oară pe Levente
Sandor la campionatele naționale de șah
pe echipe școlare din 2013, cînd echipa
din Giroc și echipa din Corund au fost
concurente directe și favoritele luptei pentru
titlul de campioană națională a comunelor.
În runda 5 cele două echipe s-au întâlnit,
Girocul a câștigat, dar echipa din Corund a
arătat ambiție, a câștigat meciul cu ehipa din
Arad în runda 6 pe când girocenii pierdeau,
greu, la campionii din acel an (echipa din
Ploiești), așa că reprezentanții județului
Timiș au fost nevoiți să bată Sibiul în ultima
rundă, pentru a-și asigura medalia de aur la
comune și locul 5 pe țară cu orașe cu tot. De
atunci, echipa școlară din Giroc a câștigat și
două titluri de campioană națională absolută
(inclusiv peste orașe), în 2015 și 2016.
Antrenorul din Corund nu ne-a purtat
pică, ba dimpotrivă, am legat prietenie. Felul
său de a fi, deschis și volubil, foarte amical,
îți mergea la inimă. Ne-am întâlnit, doi ani
mai târziu, la mondialele de amatori, în
Grecia. Atunci mi-a povestit despre afacerea
sa cu pitici de grădină: reprezentant unic pe
România al unui producător din Ungaria.
Nu aveam de unde să știu pe atunci că
Levente Sandor și piticii săi urmau să scrie
istorie în șahul din România. În vara lui
2017, când am văzut invitația la ediția III a
concursului de șah Ceramica Corund, mi-a
atras atenția fondul premiere de garantat:
115000 lei, echivalentul a cel puțin 25000
de Euro. În plus, sistemul de distribuție al
premiilor era neobișnuit: multe secțiuni și
categorii, stimulente pentru amatori și juniori,
oferind șanse tuturor să lupte pentru ceva.
În
România,
majoritatea
marilor
organizatori de turnee de șah au mentalitatea
de a aloca circa trei sferturi din fondul de
premiere zonei cu mari maeștri și maeștri
internaționali, care beneficiază și de scutiri
sau reduceri la cazare, masă și taxele de
înscriere, în timp ce tocmai ceilalți trei sferturi
din jucători, mai puțin favorizați la premii,
plătesc majoritatea taxelor de organizare.
Competiția de la Corund arăta atractiv
de la citirea invitației și mi-am dat seama
că avea să fie mare concurență, cu mulți
jucători din țări străine. Cu toate acestea,
cea mai mare surpriză aveau să o trăiască
șahiștii participanți, văzând sala de joc.

Un design, spuneau chiar și reprezentanții
Federației Române de Șah, ridicat la un nivel
nemaiîntâlnit în Europa. Scaune și mese,
bannere, pixuri, trofee, totul era personalizat,
făcut la comandă, până la cele mai mici
detalii. De exemplu, partea textilă de la
scaunele jucătorilor cu piesele albe era de
culoare albă, respectiv neagră la șahiștii care
jucau cu negru.
Au participat, la această ediție, între
25 septembrie și 1 octombrie 2017, peste
360 de jucători din 13 țări, inclusin 16 mari
maeștri și 15 maeștri internaționali. Deși
comitetul de organizare a fost format, se pare,
din frații Biro și Levente Sandor și familiile
dumnealor, efortul financiar și concepția de
amenajare a sălii de joc a aparținut, după
unele declarații, domnului Levente Sandor,
care ar fi cheltuit din buzunar circa 50000
de Euro în amenajarea sălii de competiții,
inclusiv piese, table, ceasuri. Fotografiile cu
greu pot povesti despre ceea ce am văzut la
Corund. Se pare că piticii de grădină pot face
minuni. Dar mai ales sufletul mare al unui om
care iubește șahul - și oamenii de calitate din
jurul său. „Am avut un vis”, spunea domnul
Levente, la festivitatea de premiere, în timp
ce cu greu își stăpânea lacrimile.
Doi șahiști de la CS Unirea Sânnicolau
Mare au participat la această competiție și
au putut vedea miracolul șahist de la Corund.
Acesta este veritabilul premiu pe care l-au
câștigat Baroană Olivia și Baboș Daniel. Cu
toate că a avut de înfruntat și seniori, Olivia
(având 11 ani abia împliniți) nu s-a intimidat
și a reușit să bată unul, iar cu altul (un rus) a
scos remiză. Chiar și atunci când a pierdut,
ea a reușit să ducă partida până în final,
jucând din ce în ce mai matur, împotriva unor
oponenți experimentați.
Baboș Daniel (în vârstă de 16 ani) a avut
3 victorii, 2 remize și 2 înfrângeri, având
de asemenea partide luptate din greu.
Subsemnatul am ocupat locul I la veterani
(minim 50 ani).
Un eveniment sportiv de excepție, ca
acela de la Corund, poate fi o experiență
majoră și un factor motivant pentru tinerii
șahiști. Dar subiectul pe care doresc să-l
aduc în discuție, cu acest prilej, este că șahul
se transformă treptat într-o industrie, cu din
ce în ce mai multe centre de activitate, iar

pentru a avea succes, trebuie să faci eforturi
și sacrificii similare sau mai mari decât fac
concurenții.
Exemple: copiii și juniorii din Iași, care
sunt prezenți mereu în finalele naționale,
fac cam 10-15 ore de șah pe săptămână
la sală, plus ore particulare, mulți dintre
ei. Numeroase cluburi din țară probabil că
ating cam jumătate din acest timp de lucru.
Nu departe de noi, județul Arad face eforturi
uriașe pentru dezvoltarea mișcării șahiste
la copii și juniori. Tot arădenii organizează
anual un open internațional de șah, unde
acum vreo doi ani au marcat recordul de 18
țări participante.
În 2011, copiii din Giroc, Parța și Dudeștii
Noi au câștigat două din cele trei secțiuni ale
marelui open arădean și patru din cele șase
cupe puse în joc la secțiunile respective: U8
și U12. Dar nu numărul a făcut diferența. Au
fost câțiva copii foarte implicați – ei și familiile
– care nu lipseau aproape niciodată de la
antrenamente și se străduiau să participe la
cât mai multe competiții.
Cel mai bun exemplu sunt frații Alexandra
și Paul Paraschiv, de la Giroc. Nu au luat
niciodată ore particulare. Dar au avut prezență
apropiată de 100% la antrenamente. Au
lucrat acasă ceea ce le-am cerut. A fost chiar
și un an în care au atins peste 100 de zile
jucate în competiții! După trei ani de eforturi
continue și de implicare a familiei, copiii pur
și simplu au decolat. Paul a câștigat de trei
ori consecutiv faza județeană a ONSS la șah,
pe clasele I-VIII, când el era în clasa a IV-a, a
V-a, a VI-a. După care, n-a mai fost concurs
individual la olimpiada școlară, ci pe echipe.
Sunt convins că ar fi câștigat în continuare.
Paul are deja, la 15 ani, prima victorie oficială
la un mare maestru. Alexandra a realizat
în campionatele școlare pe echipe, jucate
timp de cinci ani, faze județene, regionale
sau finale pe țară, un scor personal fabulos:
din 71 de meciuri oficiale jucate, 68 de
victorii, 2 remize, 1 înfrângere! Cei doi frați
au adunat, din 2009 până în prezent, peste
100 de cupe și peste 200 de medalii fiecare.
Echipa școlară din care au făcut parte cei

doi a câștigat în 2015 faza județeană cu
scor maxim (7 meciuri, 4-0), iar în 2008 din
8 meciuri la 4 mese, deci 32 de partide, au
avut 31 de victorii și o remiză. De notat, acea
singură remiză a fost realizată de către Dinu
Anca, de la Sânnicolau Mare.
„Veteranii” secției de șah de la Unirea,
precum Baboș Daniel, Baroană Olivia,
Ciontea Andrada, Miron Ioana, Fisan Filip,
Pop Amalia sacrifică din propriul timp de
pregătire pentru a ajuta la creșterea colegilor
mai mici, dintre care pot să apară viitorii „frați
Paraschiv” ai Sânnicolaului. Ei sunt mediul
în care cresc noile albinuțe, „nașii” viitorilor
performeri.
Dar părinții celor care calcă pragul secției
de șah ar trebui să știe că, dacă nu sunt
pregătiți pentru cursă lungă, dacă copiii au
probleme cu disciplina, dacă nu au chemare
(sunt împinși de părinți), dacă nu vin constant
la antrenamente și competiții sau dacă
renunță după câteva luni consumă resurse
care ar putea fi utilizate pentru alți copii la
care nu mai ajungem cu selecția. Dacă urci
în tren și cobori după câteva stații, iei locul
cuiva care ar putea să meargă până la capăt.
Avem câțiva copii care promit, din noua
generație, precum Aranghelovici Marco,
Farcas Tudor, Gancsov Natalia, Zaharia
Carla (lista nu e completă) și sper să atragem
și alții. Faptul că Marco s-a remarcat deja la
GO (el joacă și șah, vom vedea ce iese), este
și rezultatul faptului că are o prezență foarte
bună și profită de obicei până la capăt de
programul de antrenamente.

ZAMFIR MOLDOVAN,
antrenor maestru

