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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
•

•

1 DECEMBRIE – ZIUA NAȚIONALĂ A TUTUROR ROMÂNILOR
sărbătorită cu respect, dar și cu voie bună la 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
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CONTINUĂ PLANTAREA
COPACILOR ORNAMENTALI

PESTE 1000 DE COPACI
PLANTAȚI ÎN ACEASTĂ TOAMNĂ
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Aprinderea iluminatului festiv

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

Sânnicolau Mare îmbrăcat în lumină

CS UNIREA SÂNNICOLAU
TURNEU DE FOTBAL
PENTRU JUNIORI
Clubul
Sporitiv
Unirea Sânnicolau Mare
organizează în perioada
16-17 decembrie 2017
tradiționalul turneu de fotbal pentru
juniori, “Memorialul Gheorghe Biaș“.
Toți iubitorii sportului sunt așteptați
în sala de sport Ioan Morar începând
cu orele 9 în fiecare zi de competiție.
Intrarea este liberă!

EVENIMENTE

TRADIȚIONALA ÎNTÂLNIRE DIN
DECEMBRIE A “SENIORILOR
SÂNMICLĂUȘENI“

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
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Iarna este anotimpul cel mai îndrăgit
de către cei mai mici dintre noi care
se bucură de venirea lui Moș Crăciun.
Pentru cei mai mari, iarna este anotimpul
sărbătoririi Nașterii Mântuitorului Iisus
Hristos, o sărbătoare a bucuriei, a
familiei, a armoniei, a păcii și a împăcării.
În Sânnicolau Mare, luna decembrie
este așteptată cu mare nerăbdare de
către toți cetățenii, datorită numeroaselor
evenimente speciale organizate de
către Primărie și Consiliul local. A
devenit deja o tradiție ca în primele zile
ale acestei luni, locuitorii orașului să
fie invitați să participe cu mic, cu mare
la aprinderea luminilor de Crăciun.
Pentru că momentul este unul extrem
de așteptat și apreciat, totodată, ziarul
local și rețelele de socializare au făcut

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

EXECUTĂ INSPECTII TEHNICE PERIODICE PENTRU:
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•
•
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cunoscută data și ora când Sânnicolau
îmbracă straiele de sărbătoare.
Pregătirile au început încă de la
începutul lunii noiembrie, dat fiind
faptul că anul 2017 a adus multe
surprize colorate pe arterele principale
și nu numai. Aprinderea beculețelor
și servirea ceaiului cu scorțișoară și
a vinului fiert parfumat au avut loc în
data de 2 decembrie, odată cu lăsarea
întunericului. Ca de obicei, iluminatul
public a fost oprit, iar cei care au venit în
centru pentru a fi părtași la spectacolul
luminilor de Crăciun s-au descurcat cu
lanternele și telefoanele. Centrul s-a
umplut repede, iar la ora 19, domnul
primar a urat tuturor sânmiclăușenilor
“Sărbători fericite!” și, împreună cu toți
copiii prezenți au apăsat pe butonul

miraculos care, într-o secundă a
transformat orașul într-o adevărată
poveste de iarnă.
După acest moment, lumea a fost
invitată să asculte concertul de colinde
oferit de vocea caldă a interpretului
Cristian Fodor și a formației Dor. Conform
tradiției cei prezenți au fost invitați și să
servească, pentru a se încălzi un pahar
de ceai sau vin fiert oferite de Primărie.
Spiritul sărbătorilor de iarnă au inundat
Sânnicolau Mare împodobit după
standarde europene. Nu a lipsit nici anul
acesta târgul de Crăciun care a pus la
dispoziție doritorilor produse diverse
numai bune pentru cadouri.
MR

DESZĂPEZIREA
TROTUARELOR ȘI
DRUMURILOR
Având
în
vedere că ne
aflăm în sezonul
rece, vă aducem
la
cunoștință
îndatoririle
cetățenilor cu privire la menținerea
curățeniei și îndepărtarea zăpezii.
Conform prevederilor HCL 14/2013,
instituțiile publice, agenții economici
și celelalte persoane juridice au
obligația să asigure curățenia străzii
și a trotuarelor din jurul incintelor, a
locurilor de parcare pe care le folosesc.
De asemenea, să îndepărteze zăpada
și gheața de pe trotuarul din dreptul
imobilelor în care își desfășoară
activitatea. Nerespectarea acestor
prevederi se sancționează cu amendă
contravențională între 200-250 lei.
Persoanele fizice au obligația
de a menține curățenia trotuarelor,
drumurilor, locurilor de parcare pe
care le folosesc și, de asemenea, să
îndepărteze zăpada și gheața în cel
mai scurt timp posibil din fața imobilelor
în care locuiesc. Nerespectarea
prevederilor
menționate
se
sancționează cu amendă între 100-250
de lei. Sperăm că toți cetățenii orașului
să dea dovadă de un bun simț civic și
aplicarea amenzilor să nu fie necesară.
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AU ÎNCEPUT LUCRĂRILE PE STR. DR. GEORGESCU

Lucrările sunt finalizate pe str. Gh. Lazăr și la sala de așteptare la biroul de
evidență a populației

Trotuare și accese moderne pe
strada Dr. Georgescu
Așa cum cetățenii orașului Sânnicolau
Mare deja s-au obișnuit, primăria menține
un ritm susținut al lucrărilor de modernizare
pe tot parcursul anului. Chiar dacă a sosit
sezonul rece, condițiile meteorologice
permit încă desfășurarea de lucrări
la drumuri, trotuare sau rigole. Astfel
încercam să avem o eficiență ridicată și nu
vom opri lucrările decât în condiții extreme.
Astfel jumătatea lunii noiembrie a adus
finalizarea lucrărilor pe strada Gheorghe
Lazăr, de la strada Victor Babeș și până
la strada 16 Decembrie. Pe acest tronson
trotuarele se aflau într-o stare avansată de
degradare și îngreuna mult traficul pietonal,
mai ales că această stradă constituie o
cale importantă de acces pentru copii spre
instituțiiile de învățământ.
Mă bucur foarte mult că am reușit cu
finanțare din bugetul local să amenajăm
trotuarele și accesele la proprietăți
pe strada Gheorghe Lazăr. Au fost de
asemenea săpate și rigole pentru apa
pluvială. Acum strada are un aspect
modern, îngrijit și curat. Îmi cer încă o dată

scuze față de locuitorii din zonă și față de
cetățenii ce au găsit deseori strada închisă
pentru automobile pe perioada lucrărilor.
Știu că a constituit un inconvenient
dar era necesar pentru a putea finaliza
lucrările. Am supravegheat îndeapoape
desfășurarea lucrărilor și ne-am dat toată
silința ca acestea să fie finalizate în cel mai
scurt timp.
Trotuare și accese moderne pe
strada Dr. Georgescu
Încă o stradă pe care au demarat
lucrările de modernizare este strada Dr.
Georgescu. Această stradă deși nu este
una ce se înscrie în categoria arterelor
stradale ale orașului nostru, are o
importanță deosebită fiind intens folosită
de elevi. În special la orele când copiii se
îndreaptă spre școală sau dinspre școală
spre casă, această stradă este intens
folosită. Este o legătură atât cu clădirea
ciclului primar de la Școala Gimnazială
nr.1 cât și cu clădirea Școlii Gimnaziale nr.
2.
O particularitate a străzii este lățimea
redusă, astfel că din păcate copiii și

Lucrări la magazia din spatele sălii de sport

chiar adulții circulau pe carosabil, un
obicei foarte periculos. Acum însă vor fi
amenajate trotuare moderne și accese la
proprietăți. Tot din cauza lățimii străzii nu
pot fi săpate șanțuri, ci vor fi amenajate
rigole din piatră cu grătar.
Sunt sigur că odată cu finalizarea
lucrărilor traficul pe această stradă va
deveni unul civilizat și plăcut atât pentru
pietoni cât și pentru șoferi.

A fost finalizată sala de așteptare
la biroul serviciului de evidența
populației
După cum cetățenii au mai fost înștiințați,
la clădirea primăriei s-au efectuat lucrări
de amenajare a unei săli de așteptare la
biroul pentru evidența populației. Pot acum
să vă aduc la cunoștință , cu mulțumire,
că lucrările au fost finalizate. Această sală
de așteptare reprezenta cu siguranșă o
necesitate. Biroul de evidență a populației
este unul ce deservește un număr mare
de cetățeni zilnic, iar spațiul existent pănă
acum era departe de a fi suficient.
Acum, noua sală, este încăpătoare
și dotată cu mobilier modern, cetățenii

putând sta în condiții civilizate.
La nivelul superior al acestei construții
s-a amenjat o terasă cu acces de la primul
etaj al clădirii.
Se construiește o magazie care
să deservească serviciilor din cadrul
primăriei
În permanență atât eu căt și toți
angajații primăriei din orașul Sânnicolau
Mare ne străduim să eficientizăm munca
în această instituție și să îmbunătățim
serviciile oferite populației. Cu fiecare an
nivelul de dotare a diferitelor departamente
din primărie a sporit. Astfel a apărut și
nevoia unor spații de depozitare mai
mari. Pentru că nu am acceptat niciodată
improvizații, ci doar lucruri bine făcute,
s-a decis construcția unei magazii care să
deservească serviciile din cadrul primăriei.
Această magazie este deja în construcție
pe un teren situat în spatele sălii de sport
“Ioan Morar“.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 THEODOR BUCURESCU
SERBARE A ELEVILOR DE 1 DECEMBRIE
Elevii Școlii Gimnaziale nr.1 Theodor
Bucurescu, îndrumați de cadrele
didactice au sărbătorit Ziua Națională
a României printr-o frumoasă serbare.
Sub coordonarea doamnelor profesoare
Oana Erdei și Ciocoiu Loredana, elevi ai
ciclului primar și gimnazial au prezentat
pe scena sălii festive din școală, dansuri
populare și moderne, au interpretat
melodii cu caracter patriotic și au recitat
poezii specifice momentului.
Sala a fost decorată cu desene
reprezentând tricolorul și viziunea
elevilor despre Ziua Națională. La
spectacol au participat elevii și cadrele

didactice ale școlii alături de domnul
director Sitaru Flavius.
De remarcat e fost entuziasmul
elevilor, atât al celor de la ciclu gimnazial
care au fluturat cu mândrie drapelul țării
dar și al celor mai mici care au dansat
îmbrăcați în frumosul costum popular
românesc. Atât elevii școlii Gimnaziale
nr.1 Theodor Bucurescu cât și cadrele
didactice ce s-au ocupat de oragnizare
merită toate aprecierile și ar trebui
să constituie un model pentru noi toți
în respectarea și prețuirea valorilor
naționale românești!
MCC

• 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 apartament cu 4 camere,
decomandat, mobilat, etajul II, confort
1, 2 băi, 2 boxe la subsol, centrală
proprie pe gaz, bloc termoizolat.
Tel. 0766665085

•Vând teren str. Crișan, nr.19.
Tel. 0256371016 sau 0736224245

• 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 casă pe str. Ion Creangă, nr.8,
nr 12. Tel. 0727020830

primar,
DĂNUȚ GROZA

Strada Gh. LAZĂR

• 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
• Vând teren 937 metri pătrați ,front
stradal 7 metri ,toate utilitățile la
poartă.Terenul se află în Sânnicolau
Mare pe strada Eftimie Murgu
numărul 18 A , sau schimb terenul cu
o garsonieră tot in Sânnicolau.
Tel. 0729969719

Strada Dr. GEORGESCU

Strada Dr. GEORGESCU

• Vând casă în Igriș, nr.208.
Tel. 0722865142
• Cumpăr apartament cu 3 camere in
Sânnicolau Mare, exclus etajul 3 şi 4.
Tel. 0729 564321
• Vând scoruş oltoi.
Tel. 0724 652079
• Caut garsonieră de închiriat.
Tel. 004 0766 236453

Noua sală de așteptare la Biroul de evidență a populației
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Intrarea la sala de așteptare la Biroul de evidență a populației

• Vând casă în Cherestur sau
schimb cu apartament, 2 case
într-o curte, compuse din : una din
2 camere+1 atelier și cealaltă din 3
camere, baie, bucătărie, cămară, hol,
imobil amenajat cu gresie, faianță,
termopane, uși noi, acoperiș nou,
instalație electrică nouă. În curte,
anexe noi, magazie pentru cereale,
garaj. Casa are certificat energetic.
Tel. 0722452401

• Vând loc de casă, 4316mp, Cenad,
nr.313. Tel. 0753027345

* 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

• De închiriat spațiu comercial situat
ultracentral, lângă primărie.
Tel. 0744696704
* Vând casă pe strada Cosânzeana
nr. 2A. Preț 120.000 de euro.
Tel. 0724530097

• Vând teren str. Simion Bărnuțiu,
nr.51.
Tel. 0256371016 sau 0736224245
• Vând casă cu teren, în Sânnicolau
Mare str. Iorgovici nr.19 preţ. 37000
Euro.
Tel. 0741 093255
• Vând casă cu etaj în Sânnicolau
Mare str. Iorgovici nr.19.A pret. 23000
Euro
Tel. 0741 093255

https://www.facebook.com/
Primaria.SÂNNICOLAUMare/

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.
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Ansamblul românesc Doina al Casei de Cultură și
Ansamblul Sârbesc Sfântul Sava lucrează neîncetat
Sfârșitul de săptămână 20-22
septembrie a stat sub semnul etniilor la
Ploiești, acest oraș și Comunitatea Elenă
fiind gazde ale acțiunii “Abecedarul
conviețuirii”, la care au luat parte
ansmbluri ale etniilor din România. În
cele 15 minute alocate minorității sârbe,
sânmiclăușenii au prezentat un dans
din centrul Serbiei și un punct solisticorchestral cu solista Tania Vlașcici și
orchestra noastră: Gheorghe Mandran,
Darco Vlașici și Fabian Mureșan. De
asemenea, tinerii noștri au făcut un
stand de promovare al comunității sârbe
din România în general și în special a
sârbilor din Sânnicolau cu: plăcintă cu
ludaie, răchie, port popular, ștergare
țesute de bunicile noastre, ziare, cărți
și publicații în limba sârbă. Și cum
educarea copiilor e pe primul loc, la
întoarcere, am facut o vizită Castelului

Peleș.
Ca o încununare a muncii noastre
de pe parcursul întregului an și ca
o răsplată a rezultatelor deosebite
obținute, Primăria Orașului Sânnicolau
Mare a oferit transportul tinerilor din
cadrul Ansmblului “Doina” al Casei de
Cultură Sânnicolau Mare și celor din
cadru Ansamblului “Sfântul Sava” către
capitala Austriei, Viena. Puțin înainte
de orele amiezii, am ajuns la Palatul
Schönbrunn, după care am vizitat,
însoțiți de ghizi, Muzeul de Istorie a Artei
din Viena și am vazut celebra Comoară
de la Sânnicolau Mare, aceasta fiind o
adevarată lecție de istorie locala pentru
noi toți.Vizita a continuat la pas prin
Viena, avându-l ca și ghid pe arhitectul
Nenad Luchin, unde am admirat clădirea
Parlamentului, clădirea Operei, Palatul
Hofburg, Catedrala Sfântul Ștefan, ca

apoi să zăbovim pe celebra Kertner
Strasse. Vremea a fost frumoasă, iar
noi am venit acasă cu noi cunoștințe,
mai bogați sufletește și plini dă cântări
vechi bănățene pe care le-am cântat în
autocar ....exact ca în good old times...
În data de 25 octombrie,
orașul nostru a pus la loc de cinste
persoanele vârstnice, cu ocazia zilei
dedicate acestora. Ansamblul Sârbesc
Sfântul Sava s-a prezentat cu grupa
juniorilor, într-un montaj coregrafic care
a adus în fața publicului două zone
folclorice: Banatul, unde lumea purta
pantofi și cizme, și Centrul Serbiei,
unde specifică e toca la băieți și opinca.
Ansamblul Românesc Doina al Casei de
Cultură din Sânnicolau Mare, a încheiat

programul artistic și a adus pe scenă
o formulă inedită. Ei au purtat publicul
prin întreg Banatul, și cel de la Pustă
și cel de la Munte. Dacă pustanii joacă
“sorocu“ și “pă loc“, “mereuț și așezat“,
cei de la munte joacă “brâu legănat“ și
“doiul tare iute“. Totodată, s-a readus în
scenă și tradiția toboșarului, care înainte
vreme dădea veștile în sat, la fiecare colț
de stradă, astfel încât mai marii satului
transmiteau veștile sau rânduiala care
trebuia ținută și păstrată. Coregrafia:
Ciprian Cipu, Toboșar: Alex Cipoș.
Coordonatori:
NATALIA ȘI GHEORGHE
MÂNDRAN
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CONTINUĂ PLANTAREA COPACILOR ORNAMENTALI
PESTE 1000 DE COPACI PLANTAȚI ÎN ACEASTĂ TOAMNĂ
Așa cum am promis în urmă cu
destui ani, când a început în mod intens
programul de reabilitate și modernizare
a străzilor din orașul Sânnicolau Mare,
spațiile verzi în general și copacii
oranamentali în special râmân o
prioritate. În firacre primăvară și toamnă
primăria desfășoară o campanie de
plantare a copacilor ornamentali.
Acest proces de plantare are două
aspecte. Un aspect ține de străzile nou
amenajate unde se plantează de la un
capăt la altul al străzii, dar unde trebuie
bineînțeles așteptat ca toate lucrările
să fie finalizate. Întotdeauna copacii
sunt ultimul lucru în acest proces de
amenajarea străzilor, doarece nu este
posibil să îî plantezi atâta timp cât
buldozerele sapă șanțuri. Un al doilea

aspect îl constituie completarea cu
copaci pe străzile unde s-a plantat deja
dar din diverse motive unii copaci nu
supraviețuiesc și trebuie replantați.
În
această
toamnă
angajații
sectorului spații verzi au plantat peste
1000 de copaci.
În aliniamente noi, deci pe străzi
unde nu existau copaci oranmentali s-a
plantat astfel:
Pe str. Caragiale și str. Libertății,
frasini (Fraxinus excelsior “Westhof’s
Glory”).
Pe str. Oituz și str. Gh. Barițiu, tei
(Tilia plattyphillos).
În
completarea
aliniamentelor
stradale deja existente s-au plantat:

Pe străzile Țichindeal, 9 Mai,
Ștefan cel Mare, frasini (Fraxinus
excelsior “Westhof’s Glory”)
Pe străzile Nufărului, Negru Vodă,
blocuri Gh. Lazăr, blocuri ANL,
blocuri M. Viteazu, Parc Mic (Abator),
tei (Tilia plattyphillos).
Pe strada Panselelor, arbori de
gumă (Liquidambar styraciflua)
Pe strada Timișoara, salcâm
japonez (Sophora japonica).
Pe străzile N. Oprean(vis-a-vis de
Liceul Teoretic), Calea lui Traian,
blocuri BRD (str. Timișorii), arțari cu
frunze verde - alb (Acer platanoides
“Drumondii”).
În zona Primăriei și zona de
blocuri Republicii - Panselelor,
arțari cu frunze roșii (Acer platanoides

“Crimson King”).
Pe străzile Drumul Comloșului,
16 Decembrie, PopaȘapcă, Paul
Iorgovici, Mihai Eminescu, Axente
Sever, Comorii, Nicolae Bălcescu,
Horea Damșescu, Zona de blocuri
SMA și Parcul Mic, 250 de platani
(Platanus acerifolia).
Fac încă o dată un apel către locuitorii
orașului să protejeze acești copaci, și
să semnaleze autorităților orice act de
distrugere împotriva copacilor la care
sunt eventual martori. Vă mulțumesc.
primar,
DĂNUȚ GROZA

CUPA “BANATUL” EDIȚIA A IX-A

SUBUNITATEA DE POMPIERI SÂNNICOLAU MARE
Acte caritabile ale pompierilor
din Sânnicolau Mare

Pompierii din Sânnicolau Mare, au
dat dovadă de fiecare dată că sunt o
echipă unită, nu doar la intervențiile
specifice slujbei dar și atunci când este
vorba despre acțiuni caritabile.

În data de 11 octombrie Subunitatea
de Pompieri din Sânnicolau Mare a
răspuns prezent la o campanie de
recoltare de sânge desfășurată în cadrul
Spitalului Orășenesc Sânnicolau Mare.
Pompierii militari din orașul nostru,
în frunte cu domnul comandant Simici
Zoran, nu sunt la prima participare la
o campanie de donare de sânge, mai
mult ca orice ei înțelegând că gestul
lor salvează vieți. De data aceasta însă
au dublat gestul lor umanitar. Bonurile
obținute şi alte sume băneşti adunate
de ei, au fost donate unei tinere familii
din Sânnicolau Mare care trece prin
momente dificile. Este vorba despre o
tânără de 22 de ani, mamă a unui copil
de un an şi două luni, care a suferit trei
intervenții chirurgicale pe creier, fiind

diagnosticată cu tumoare, iar în prezent,
urmează să efectueze un tratament
costisitor în Ungaria. Mulți locuitori ai
oraşului Sânnicolau Mare care au donat
cu această ocazie sânge, au urmat

gestul omenos al pompierilor şi au dat şi
ei bonurile familiei respective.
MCC

În perioada 17-19 noiembrie sala
pieței agroalimentare din Sânnicolau
Mare a fost gazda celei de-a IX-a
ediții a cupei “BANATUL“. Este vorba
despre o expoziție concurs organizată
de Asociația “Nako“, a crescătorilor
de păsări și animale cu blană din
Sânnicolau Mare. Această expoziție
este cel mai important moment al anului
pentru crescătorii din Sânnicolau Mare,
fiind cupa de casă a asociației.
Conform tradiției evenimentul a fost
deshis printr-un moment festiv în care
și-au exprimat gândurile domnul primar
Dănuț Groza și domnul președinte al
asociației Petru Căprar. Nu au lipsit nici
porumbeii albi care au fost eliberați în
mod simbolic.
Expoziția de anul acesta a avut parte

de o prezență record. Au fost în total
120 de participanți. Dintre aceștia 54
sunt membrii Asociației Nako, iar restul
crescătorilor au venit din județele Timiș,
Arad, Caraș-Severin, Hunedoara dar și
din țara vecină Serbia. S-au prezentat
peste 1250 de exponate, împărțite în
patru categorii: porumbei, găini, iepuri și
păsări exotice.
Echipa de arbitrii a fost una venită din
Serbia, pentru a asigura neutralitatea
totală a jurizării. Ca în orice competiție
s-au ales și campionii, care au primit
cupe și diplome.
Evenimentul a fost organizat cu
finațare primită din partea Primăriei
Sânnicolau Mare, în cadrul unui proiect
dar și a contribuției câtorva sponzori.
Cu acest prilej membrii asociației

mulțumesc tuturor sponzorilor și în mod
special domnului primar Dănuț Groza și
Consiliului Local Sânnicolau Mare.
O parte deosebită a evenimentului a
constituit-o tobola organizată în ultima
zi a expoziției. S-au acordat ca premii
păsări, iepuri și altele spre bucuria în
special a copiilor. De menționat este
faptul că expoziția a fost vizitată de un
număr foarte mare de elevi care au avut
intrarea gratuită.
Poate mai mult ca niciodată a
impresionat modul în care s-a prezentat
sala de concurs. Organizatorii își dau
silința ca în fiecare an să îmbunătățească
recuzita și modul de aranjare a sălii de
concurs.
Membrii Asociației Nako au avut
un program foarte încărcat în această

perioadă, participând și la alte expoziții la
Reșița, Kikinda sau București. Îi felicităm
și le dorim mult succes în continuare!
MCC
Membrii Asociației Nako își
exprimă sincerul regret pentru
trecerea în neființă a prietenului
drag Dorin Serdineanțu. Această
expoziție a fost oragnizată cu
gândul la el și s-a amenajat un stand
special unde au fost prezentați
porumbeii crescuți de cel care a
fost colegul lor de nădejde. Dorin
Serdineanțu va rămâne veșnic în
memoria prietenilor din Asociația
Nako Sânnicolau Mare.
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1 DECEMBRIE – ZIUA NAȚIONALĂ A TUTUROR ROMÂNILOR

Tradiționala întâlnire din luna decembrie a
“Seniorilor Sânmiclăușeni“

Luna decembrie vine pentru locuitorii
Sânnicolaului Mare cu un lung șir
de surprize. După sărbătorirea Zilei
naționale, a venit rândul pensionarilor
din asociația Seniorii sânmiclăușeni.
Pe lista de tradiții ale orașului nostru se
încadrează la loc de cinste întâlnirea
domnului primar Dănuț Groza cu cei
mai vârstnici dintre noi, de câteva ori
pe an. Este importantă menținerea unei
strânse legături cu cei ce ne sunt părinți
și bunici, cu cei care au muncit pentru ca
locul în care trăim să ajungă la nivelul la
care se află astăzi.
Membrii asociației pensionarilor au
fost invitați prin intermediul Monitorului
să își ridice invitațiile pentru acest
eveniment, pe baza unui program stabilit
de doamna președintă, Szep Margareta
care, ca întotdeauna a avut o contribuție
majoră ca totul să se desfășoare în cele
mai bune condiții. Așa cum este regula,
au putut participa la amplul eveniment
din 2 decembrie, la Sala de sport Ioan
Morar numai cei cu cotizația plătită la
zi, pe baza invitației ridicată de la sediul
asociației.
Cu o oră înainte de startul acestei
întâlniri tradiționale, sute de pensionari,

După ce au

din toate colțurile orașului, pe jos, cu
mașini sau cu biciclete, s-au îndreptat
înspre locația stabilită unde au fost
întâmpinați cu căldură de tineri voluntari,
consilieri locali și angajați ai Primăriei. De
îndată ce fiecare și-a găsit locul potrivit,
puțin după ora 14, domnul primar a
urat „Bun venit!” tuturor, prezentând,
totodată, câteva probleme locale, legate
de cotizații sau impozite care au rămas
neschimbate.
Surpriza serii a constat în programul
artistic susținut cu mare clasă de către
interpretul Cristian Fodor și formația Dor,

Petrecere de Halloween
Deși sărbătoarea de Halloween
nu este una tradițional-românească,
ci împrumutată din America, la fel ca
alte sărbători, a fost preluată și serbată
și în țara noastră, în fiecare an, în 31
octombrie, seara.
Pentru bucuria copiilor, Primăria
orașului Sânnicolau Mare s-a gândit să
se ocupe anul acesta de organizarea
unui amplu și binevenit eveniment
dedicat acestei zile de carnaval. Totul
a fost anunțat din timp, în școli, prin
afișe, dar și prin intermediul rețelelor
de socializare. Impactul a fost unul
mare, deorece, așa cum s-a și așteptat,
au participat foarte mulți copii care
s-au înscris la cele trei secțiuni ale

concursului. Astfel, la desene și pictură
cu teme specifice Halloween-ului au
putut participa elevi din toate școlile din
oraș, atât primare, cât și gimnaziale și
liceale. De această primă secțiune s-au
ocupat cu grijă doamnele profesoare
de educație plastică, Lihat Cristina și
Nenadov Flavia. După ce tema a fost
trasată, copiilor li s-a lăsat timp necesar
pentru finalizarea lucrărilor, adunate cu
ajutorul învățătorilor și profesorilor, în
fiecare școală. Doamnele profesoare au
selectat cele mai reușite desene care au
fost premiate cu diplome, cărți și jocuri.
Lucrările au fost afișate pe mai multe
panouri în sala de sport, locația aleasă
și pentru desfășurarea concursului de

cunoscut de la posturile de televiziune
ca promotor al tradițiilor din zona
Orăștiei. Pe lângă cunoscutele cântece
de muzică populară, datorită apropierii
de Ziua Națională și sărbătorile de iarnă,
Cristian Fodor a interpretat și cântece
patriotice și colinde. Toate acestea
au încântat publicul spectator care a
aplaudat îndelung prestația deosebită.
O noutate a acestui an a reprezentat-o
prezența unui grup de interprete venite
tocmai din Germania, din orașul înfrățit
cu Sânnicolau Mare, Burgkirchen care a
bucurat pensionarii cu colinde germane.

măști.
O a doua secțiune, extrem de reușită
a constat în sculptarea de dovleci,
pregătiți de acasă. Copiii s-au prezentat
și la acest concurs foarte bine, deoarece,
juriul a avut o sarcină greu de îndeplinit.
Cei peste 30 de dovleci, care mai de
care mai interesanți, au fost expuși pe
o bancă lungă în mijlocul sălii de sport
pentru a putea fi admirați de publicul
spectator. Înainte de deschiderea
spectacolului de măști, luminile din sală
au fost stinse, iar lumânările din dovleci
au făcut, astfel, pentru câteva secunde,
senzația serii.
Un alt concurs și cu siguranță cel
mai așteptat a fost acela de măști. La
carnaval s-au înscris în jur de 150 de
copii care, la intrarea în sală au primit
numere. După ce înscrierile au fost
finalizate, a început spectacolul propriuzis. Părinții, bunicii, frații, în calitate de
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sărbătorită cu respect, dar și cu voie bună la Sânnicolau Mare

fost felicitați cei

care și-au serbat
ziua de naștere,
Țin să mulțumesc personal
încă o dată celor peste 900 de
seniori prezenți la evenimentul din
2 decembrie. Apreciez faptul că
încercați să vă întâlniți de câteva ori pe
an pentru a schimba o vorbă, pentru
a vă bucura de un program artistic
de calitate. În prag de sărbători, din
tot sufletul vă doresc multă sănătate,
liniște și bunăstare alături de cei dragi!
a declarat domnul primar
Dănuț Groza
Cei prezenți, alături de Cristian Fodor au
interpretat împreună, în picioare, ca de
fiecare dată, colinda românească O, ce
veste minunată.
În încheiere, domnul primar a
mulțumit tuturor pensionarilor pentru
prezența numeroasă și i-a invitat, în
semn de respect, să primească de Moș
Nicolae un mic dar, nelipsitul cozonac cu
nucă și bomboanele de Crăciun.

În fiecare an, Ziua națională a
României reprezintă pentru locuitorii
orașului Sânnicolau Mare un moment
deosebit la care participă întreaga
comunitate.
A devenit deja o tradiție ca dimineața
zilei de 1 Decembrie să îi găsească
pe reprezentanții celor mai importante
instituții din localitatea noastră, în fața

monumentului eroilor de lângă Școala
gimnazială nr.1, Teodor Bucurescu.
În acordurile fanfarei, cadre militare,
jandarmi, polițiști și pompieri au serbat
așa cum se cuvine cea mai importantă
zi pentru poporul român. Momentul a
fost unul încărcat de emoție datorită
solemnității cu care s-a desfășurat.
Domnul primar Dănuț Groza a

Țin să mulțumesc tuturor cetățenilor care au participat la evenimentele
organizate de primăria orașului cu ocazia Zilei Naționale. Mă bucur că
sânmiclăușenii au ieșit în număr atât de mare într-o zi atât de solemnă. La mulți
ani România!
a declarat domnul primar, Dănuț Groza

adresat câteva cuvinte celor prezenți,
după care s-a trecut la depunerea
coroanelor în amintirea eroilor care șiau dat viața pentru libertatea națională.
La fel ca în fiecare an au depus coroane
reprezentanții unui număr foarte mare
de instituții publice și private, asociații
sau partide politice.

Ca de fiecare dată, după depunerea
de coroane, a avut loc servirea
tradiționalei fasole cu cârnați în piața
agro-alimentară. Intrarea s-a făcut și
anul acesta pe bază de tichet pentru
a se evita aglomerația și servirea mai
multor porții de către o singură persoană.
Se știe că cea mai bună mâncare este,
fără îndoială cea gătită în cantitate mare,

la ceaun. Tocmai de aceea se și poate
explica numărul mare de sânmiclăușeni
care doresc să guste din fasolea
pregătită de bucătari pricepuți cu ocazia
zilei de 1 Decembrie. Mirosul îmbietor a
umplut piața în câteva minute. S-a stat la
cozi, dar nu mult, deoarece, angajați ai
Primăriei s-au ocupat de servire și totul
a mers ca la carte. Pe lângă fasole și
cârnați, pofticioșii au primit pâine moale
și nelipsitele murături. Și, pentru că
vremea a fost una rece, iar iarna a bătut
deja în geamuri, cei prezenți au savurat
un pahar de ceaipentru a se încălzi.
Fanfara a întreținut atmosfera
din piață, cântând melodii patriotice,
specifice acestei zile.
MR
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spectatori au urmărit programul din sală,
intrarea fiind liberă. Astfel, tribunele în
scurt timp s-au umplut până la refuz.
Copiii, îndrumați de o echipă de șase
elevi ai Liceului Teoretic Ioan Jebelean,
dar și de cunoscuții clowni Hapciu și
Romeo, costumați conform Halloweenului, au defilat prin fața juriului, încercând
să se facă remarcați. După ce au defilat,
elevii, și mari, și mici au dansat și s-au
bucurat de o seară minunată. Dar, ca la
orice concurs, cei mai buni au câștigat.
Domnul primar Dănuț Groza s-a
aflat alături de copii pe tot parcursul
spectacolului. În final, a acordat premiile
câștigătorilor,
oferindu-le
diplome,
jocuri,echipamente de calculator și cărți.
Evenimentul a fost organizat de către
Primăria orașului Sânnicolau Mare, fiind
cuprins pe agenda culturală a activităților
din 2017.
MR

Întâlnire festivă a membrilor asociației
cadrelor didactice San Didactica

Toamna a venit în întâmpinarea
membrilor asociației cadrelor didactice
“San Didactica” cu numeroase acțiuni, nu
numai cu un an școlar nou. Astfel, după
excursia la Novi Sad din septembrie și
evenimentul prin care toți copiii din ciclul
primar și gimnazial au primit câte o carte,
a urmat Balul profesorilor.
A devenit deja o tradiție ca în fiecare
an, în luna noiembrie să se organizeze
această întâlnire a cadrelor didactice
din toate instituțiile de învățîmânt din
Sânnicolau Mare, nu la școală, ci într-un
alt mediu, recreativ. Pregătită din timp,
acțiunea a avut cu siguranță un real
succes, deoarece s-au înscris peste 100
de participanți. Regula înscrierii a rămas
aceeași ca pentru fiecare activitate
organizată de către această asociație.
Au putut participa la bal doar membrii cu

cotizația plătită la zi.
Balul profesorilor a avut loc în data
de 10 noiembrie, începând cu ora 19.
Sala s-a umplut repede, iar atmosfera a
fost una de bună voie până după miezul
nopții când s-a încheiat petrecerea.
Invitatul special al serii a fost interpretul
Doru Bănățeanu care a îmbinat în mod
foarte plăcut genurile muzicale. Domnia
Sa a interpretat piese vechi din repertoriul
național și internațional, astfel încât,
puțini au fost cei care au rămas la mese
fără să se antreneze la dans. În calitate
de DJ, de asemenea, Doru Bănățeanu a
bucurat participanții cu piese populare,
etno, rock, dance, melodii numai bune
pentru a umple ringul de dans.
Angajații tuturor instituțiilor de
învățământ din oraș, atât cadre didactice,
cât și personal auxiliar, au beneficiat de

o seară magică, în care distracția a fost
la ea acasă. La începutul serii, a venit
și domnul primar Dănuț Groza care a
mulțumit profesorilor pentru implicarea
în activitatea instructiv-educativă și
pentru răbdarea pe care o manifestă vis

a vis de elevi.
Evenimentul a fost organizat de către
asociația San Didactica, fiind o activitate
într-un proiect finanțat de către Primăria
orașului Sânnicolau Mare.
MR

