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• ora 900 -Dezvelire monument dedicat Centenarului Marii Uniri în fața Castelului Nako.
• ora 1000 - Depunerea de coroane la monumentul dedicat eroilor români care au luptat
pentru apărarea statului național, în fața Școlii Gimnaziale nr. 1 Theodor Bucurescu și parada
de defilare a unităților militare din Sânnicolau Mare (Poliție, Pompieri, Jandarmerie, Poliție de
frontieră) împreună cu membrii Asociației Eugeniu de Savoya din Timișoara. Festivitatea de
la monumentul eroilor va fi urmată de servirea tradiționalei rețete românești de fasole cu
cârnați, pregătită la cazan de cei mai buni bucătari din Sânnicolau Mare, care are loc și anul
acesta la piața agroalimentară. Servirea este gratuită. Vă așteptăm!

VINERI - 7 DECEMBRIE 2018

• ora 1400 -Tradiționala întâlnire de Crăciun cu membrii
Asociației “Seniorii Sânmiclăușeni” are loc la sala de sport
“Ioan Morar”. La fel ca în fiecare an, participanții vor avea
parte de un program artistic susținut de binecunoscutul interpret
FUEGO.
• ora 1700 --Concert de colinde susținut de îndrăgitul
interpret FUEGO. Toți cetățenii orașului sunt așteptați în fața
Primăriei Sânnicolau Mare, pentru a asista la un recital de
excepție. Cunoscutul cântăreț FUEGO va interpreta pentru toți
sânmiclăușenii cele mai îndrăgite cântece de Crăciun.
• ora 1830 -Aprinderea iluminatului festiv al orașului și
servirea unui pahar de vin fiert. După recitalul de colinde, toți
cei prezenți vor putea asista aprinderea iluminatului festiv și să
servească un pahar de vin fiert sau ceai fierbinte. Servirea este
gratuită! Vă așteptăm!

ÎN ATENȚIA MEMBRILOR ASOCIAȚIEI

SENIORII SÂNMICLĂUȘENI

TRADIȚIONALA
ÎNTÂLNIRE DE CRĂCIUN
Tradiționala întâlnire de Crăciun
a membrilor Asociației “Seniorii
Sânmiclăușeni“ are loc anul acesta în
data de 7 decembrie ora 1400 la sala
de sport “Ioan Morar“. La întâlnire
va participa domnul primar Dănuț
Groza.Se va desfășura un spectacol
ARTISTIC susținut de îndrăgitul
interpret FUEGO.
Invitațiile se pot ridica, în zilele
de LUNI, MARȚI, MIERCURI, JOI și
VINERI pănă în data de 4 decembrie
inclusiv. Invitațiile se pot ridica de la
sediul asociației din castelul Nako,
între orele 900 și 1300.
Invitațiile se ridică pe baza
legitimației de membru cu cotizația
plătită la zi. Vă așteptăm!

SPORT
UNIREA ÎN FAȚA
UNUI REZULTAT DE
EXCEPȚIE

Echipa de handbal seniori învinge o
echipă de prima ligă și are șansa de a
intra între primele opt din țară

MARȚI - 18 DECEMBRIE 2018

• ora 1200 ciclul primar și ora 1600 grădinițele -Întâlnirea lui Moș Crăciun cu toți copiii din
grădinițe și ciclul primar. În pragul Crăciunului, la fel ca în fiecare an, Primăria Sânnicolau
Mare a pregătit două super petreceri pentru preșcolari și pentru elevii claselor primare. Aproape
1200 de copii se vor bucura de un program artistic cu muzică și dans, la care vor participa și
invitați surpriză. La sfârșitul distracției, Moș Crăciun va aduce câte o supriză fiecărui copil.

SÂMBĂTĂ - 22 DECEMBRIE 2018

• ora 1700 -Concert de colinde la biserica catolică din oraș. Pentru al patrulea

an la rând, biserica catolică, fiind cea mai încăpătoare din oraș, a fost aleasă să găzduiască
concertul de colinde la care vor participa toate bisericile din oraș. Fiecare biserică din Sânnicolau
Mare va participa cu un cor propriu de colindători. Vom avea astfel, și anul acesta, parte de un
concert magic care va reuni glasurile tuturor confesiunilor din oraș, pentru a întâmpina Nașterea
Domnului. Vă așteptăm!
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CULTURĂ

PREZENTARE
COSTUME POPULARE
SI DANSURI
TRADIȚIONALE

LUNI - 31 DECEMBRIE 2018

ora 2345 -Spectacol de artificii la sfârșit de an. Din programul de sărbători al lunii decembrie
nu putea să lipsească spectacolul de artificii de la cumpăna dintre ani, astfel că, toți cei care
doresc să privească un festival de lumini și culori sunt așteptați în 31 decembrie, aproape de
miezul nopții, în zona pietonală a orașului.
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LUCRĂRI DE REABILITARE
Pe mai multe străzi din Sânnicolau Mare

Primăria orașului Sânnicolau Mare
implementează în momentul de față un
proiect intitulat “Reabilitarea a 15km
de străzi în Sânnicolau Mare”. De la
bun început este esențial de specificat
că proiectul se bazează în totalitate pe
finanțare din bugetul local. Deci toate
lucrările se realizează cu fonduri alocate
de către Consiliul Local din bugetul
orașului. Prin acest proiect reușim să ne
apropiem de țelul nostru declarat de a
reabilita toate străzile orașului.
Atunci când împreună cu colegii de
la departamentul urbanism am conceput
acest proiect s-au ales mai multe străzi
însumând ca lungime în jur de 15km.
Străzile au fost apoi împărțite în mai
multe loturi pentru o gestionare și o
eșalonare corectă a lucrărilor.
În momentul de față se află în lucru

zone din 3 loturi de străzi.

Lotul 9 este compus din străzile:
• George Coșbuc
• Iuliu Subici
• Drumul Morii
Strada Iuliu Subici a fost asfaltată
și sunt în curs de finalizare trotuarele
din pavaj. Pe strada George Coșbuc
s-au finalizat lucrările de asfaltare și
se lucrează la trotuare. Pe Drumul
Morii au fost executate toate lucrările
premergătoare așternării asfaltului.
Astfel, în prezent strada este pregătită
pentru asfaltare.
Str. Subici

trotuarelor și asfaltare, va urma și
amenajarea acceselor către proprietăti
și amenajarea șanțurilor pluviale, dar
după ce SC Aquatim SA va extinde
rețeaua de canalizare menajeră.
Obiectivul nostru este ca până la
finele anului 2019 toate străzile din

Str. George Coșbuc
oraș să fie modernizate. Dacă condițiile
meteorologice vor permite, lucrările vor
continua pe străzile din oraș într-un ritm
susținut.
primar, DĂNUȚ GROZA

Pe toate aceste străzi unde vor
fi executate lucrări de amenajare a

Str. Vânătorului

La Grădinița PP3 din strada Nufărului
preșcolari și cadrele didactice din
această grădiniță beneficiază de cele
mai bune condiții în clădire, era firesc
ca și exteriorul să fie reabilitat. Astfel, în
ultima perioadă s-au afectuat mai multe
lucrări de amenajare, toate finanțate
de către Primăria Sânnicolau Mare, din
bugetul orașului.

În ceea ce privește curțile
grădiniței, s-au reabilitat aleile existente
în curtea din față și s-a pavat o parte din
curtea existentă în spate.

PRIN SPORT ORGANISMUL ELIBEREAZĂ SUBSTANȚA FERICIRII.
Dopamină, o substanță chimică care joacă un rol de fericire, este un neurotransmițător în creier care este necesar pentru sentimentele plăcerii și fericirii. De
asemenea și Endorfinele.
Multe studii sugerează că pe măsură ce îmbătrânim, ne pierdem mereu
rezervele de dopamină și cel mai bun mod de a crește producția de dopamină a
creierului este efortul fizic. Așa că fugi, ridică, sari, joacă-te și profită de viață cu
zâmbetul pe buze!
Sportul ne ajută să prevenim îmbătrânirea timpurie a organismului. Activitatea
fizică regulată reduce în sânge nivelul de colesterol ,,rău’’ şi trigliceride şi creşte
fracţia ,,bună’’ de colesterol.
Prin urmare, atunci când îţi menţii corpul activ, vasele de sânge sunt mai
sănătoase, flexibile, cu pereţii elastici, iar circulaţia sangvină la nivelul organelor
corpului se face fără dificultate. Activitatea fizică previne formarea plăcilor de
grăsime pe pereţii arterelor inimii, creierului, rinichilor şi altor organe.
Practicarea sportului face plămânii puternici, viguroşi, îmbunătăţind astfel
nivelul de oxigenare şi energie al întregului organism.
Activitatea fizică este cel mai puternic stimulent metabolic.
Nimic nu intensifică în organism procesele metabolice, reacţiile chimice,
enzimatice şi de regenerare aşa cum o face practicarea regulată exerciţiilor fizice.
Sportul ne ajută să creştem masa musculară şi metabolismul, adică numărul
de calorii pe care corpul le arde în stare de repaos şi care, odată cu înaintarea în
vârstă, devine tot mai încetinit.
Îmbunătăţeşte funcţia insulinei, combate fenomenul rezistenţei la insulină,
întâlnit frecvent după vârsta de 30 de ani, şi creşte asimilarea glucozei de către
ţesuturi şi muşchi. Activitatea fizică regulată previne apariţia unor boli grave,
precum sindromul metabolic, diabetul zaharat de tip 2 şi obezitatea asociată
acestora.
Îmbunătăţeşte funcţiile plămânilor, inimii, rinichilor, sistemului nervos.
Intensificarea schimbului de substanţe accelerează eliminarea din corp a toxinelor
şi deşeurilor metabolice.

•Vând apartament cu trei camere
decomandat, str. Republicii nr. 10, bl
G, etj 2, încălzire proprie, termopane,
boxă, bloc izolat, preț 45000 euro.
Tel. 0723297451

De asemenea, s-a mai înlocuit
tâmplăria veche cu una nouă din PVC
la unele geamuri și uși.
Astfel, în mod trepat ,această grădiniță
ajunge să fie complet modernizată,
lucru care mă bucură nespus. Le doresc

celor care își desfășoară activitatea în
această instituție să se bucure de noile
amenajări și mult succes în munca pe
care o depun.
primar, DĂNUȚ GROZA

Seminar de Fitness și Nutriție

la Sânnicolau Mare

Un tip nou de eveniment sociocultural a apărut pe agenda activităților
publice în orașul nostru. Organizarea
unui seminar de nutriție și fitness
dovedește o dezvoltare a domeniilor
de interes pentru cetățenii orașului și o
orientare spre ceea ce înseamnă un trai
sănătos.
Inițiativa unui eveniment axat pe
educație pentru un trai sănătos a avut-o
Gheorghiu Laurențiu, master trainer
și nutriționist. Astfel, pentru data de
01.11.2018 el l-a avut invitat pe Narcis
Cernea, care este un cunoscut master
trainer, specialist în nutriție sportivă,
blogger și autor.
În urma promovării evenimentului
cu ajutorul afișelor și pe rețelele de
socializare, la seminar au participat în
jur de 70 de persoane care au vrut să
afle câteva secrete din lumea sportului
și a nutriției. Seminarul, care a ținut
două ore și jumătate, a avut loc în sala
mare a Castelului Nako. Aceasta a fost
pusă la dispoziție în mod gratuit de
către Primăria Orașului, care a susținut
evenimentul.
În timpul seminarului s-au dezbatut
foarte multe subiecte printre care
amintim:
• cum pot să slăbesc simplu
rapid și ușor?

•
•
•

ce trebui să faci pentru a nu te
îngrășa la loc?
de ce este mișcarea atât de
importantă?
ce este grăsimea viscerală și
ce rău ne poate face?

Acest ultim subiect amintit este
unul de maximă importanță în opinia
organizatorilor și toata lumea ar trebui
să îl cunoască.
Cei prezenți au participat activ la
discuții și au solicitat lămuriri cărora
organizatorii le-au răspuns în detaliu.
S-a pus accentul pe efectele
sportului, somnului și stresului în viața
cotidiană, dar și pe importanța dietei.
Despre toate acestea veți putea citi în
numerele viitoare ale Monitorului, având
în vedere că Gheorghiu Laurențiu va
colabora cu redacția noastră pentru o
rubrică lunară.
Organizatorii ne-au asigurat că în
primăvara anului viitor acest tip de
întâlnire va fi repetat. Dar până atunci ,îi
îndemnăm pe toți cititorii noștri la un stil
de trai cât mai sănătos.
MCC

Așadar, când spuneți că nu aveți nevoie de sport și de mișcare eu spun să vă
gândiți de două ori mai bine! Făcând mișcare regulat medicii și medicamentele vor
sta departe de viața dumneavoastră!
• Alte beneficii aduse de sport și mișcare:
• Sportul treatează depresia
• Sportul creşte durata de viaţă
• Întăreşte oasele şi previne osteoporoza
• Te face să mănânci mai sănătos
• Te face mai putin stresat
• Îți mărește încrederea
Nu ști cu ce sau cum să începi? Foarte simplu!
Te invit sa iei parte la clasele mele de antrenament care au loc în fiecare
Luni și Vineri de la ora 19:00 la Castelul Nako din Sânnicolau Mare.
Antrenamentele sunt dedicate pentru începători, intermediari cât și avansați!
Contact: tel 0764779111 - www.laurentiugheorghiu.com
Vă doresc mult succes!

Astfel, s-a împrejmuit terenul
aferent grădiniței (peste 200 de metri
liniari). S-a desființat gardul de la stradă
și urmează a fi construit un gard nou care
va fi executat pe modelul celui vechi, în
măsura posibilităților.
S-a executat reabilitarea termică a
pereților exteriori prin aplicarea unui strat
de polistiren. Bineînțeles că s-a zugrăvit
exteriorul cu tencuială decorativă pentru
a da clădirei un aspect cât mai plăcut.

>> PRIN SPORT ORGANISMUL
ELIBEREAZĂ SUBSTANȚA FERICIRII

De cele mai multe ori auzim expresiile: “Și ce dacă nu fac sport? Sunt slab și nu
am nevoie! Mă simt bine în pielea mea așa că nu am nevoie de sport!”
Ce nu știu ei este că mișcarea în viața lor prezintă beneficii multiple pentru corp
și minte. Cum să avem o minte sănatoasă, dacă corpul care o gazduieste nu este
curat și aerisit?

REABILITARE EXTERIOARĂ
După ce cetățenii orașului au fost
informați, inclusiv prin intermediul
Monitorului, Grădinița cu program
prelungit nr.3 din strada Nufărului, a
trecut recent printr-o reabilitare totală a
interioarelor.
Avînd în vedere că acum micii

PASTILA DE SĂNĂTATE

“Numele meu este Gheorghiu Laurentiu si sunt Nutritionist
si Antrenor personal si recomand sportul ca fiind cea mai
mare necesitate a organismului!”

Lotul 7 din care fac parte străzile:
• Constantin Brâncoveanu
• Mierlei
• V. Alecsandri.
Primele două străzi au fost finalizate
cu trei luni de zile în urmă. În această
perioadă s-a asfaltat strada Vasile
Alecsandri. Urmează pe această stradă
a se executa lucrările de amenajare a
trotuarelor.
Lotul 8 compus din străzile:
• Aprodu Purice
• Bela Bartok
• Vânătorului(tronsonul de stradă
pietruit de la intersecția cu drumul
Dudeștiului până la intersescția
cu strada Paul Iorgovici)
Cu câteva zile în urmă, a fost
asfaltată strada Aprodu Purice și s-a
pregatit de asfaltare strada Vânătorului,
pe tronsonul mai sus amintit.
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• Vând 3 costume populare, cărți,
bibelouri, radio, lămpi, steaguri,
monede, ceasuri, tablouri pictate și
goblen, rochii, farfurii, muzică rock
anii 80, casete, muzică greacească,
covoare, mașini de scris, blănuri
Tel. 0036303509607

• Vând loc de casă in Sânnicolau
Mare.
Tel. 0723 449183
• Vând apartament 2 camere
semidecomandat str. Republicii nr.10,
bloc L, etj. III, preț negociabil.
Tel. 0256211381 sau 0735332613
• Vând apartament cu 2 camere,
2 balcoane, etj. III, bloc P5, str.
Panselelor, complet mobilat, preț
43000Euro, negociabil
Tel. 0726126078

• Vând loc de casă 4316 mp în Cenad,
nr.313.
Tel. 0753027345
• Vând casă în Igriș nr. 208
Tel. 0722865142
• Vând apartament cu 3 camere
decomandate recent renovat pe
strada Panselelor nr. 1, la etajul 4.
Apartamentul are încălzire centrală pe
gaz, climă, parchet, gresie, faianță, 2
balcoane, boxă, subsol.
Tel. 0723585902 sau 0723171391
•Vand pomi de scoruș, strada Crișan,
nr. 20
Tel. 0724652079
•Vând teren str. Simion Bărnuțiu,nr.51,
720 mp.
Tel. 0256371016 sau 0736224245

• Vând apartament cu 3 camere la
etajul 4, ultracentral, complet renovat,
suprafața de 105mp, preț negociabil.
Tel. 0730259195
• Vând casă pe str. Popa Șapcă, nr.59,
4 camere, 2 bucătării, coridoare.
Tel. 0722547863
• Vând casă mobilată cu loc de casă și
3 grădini cu pomi fructiferi pe același
loc în Saravale, preț negociabil.
Tel. 0749439079
• Vând motoretă Piagio și Posta.
Tel. 0722547863
• De închiriat spațiu comercial situat
ultracentral.
Tel. 0744696207
• Vând loc de casă pe str. Decebal, nr.
85A, 1363mp.
Tel. 0723370245
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Bilanțul echipei de pescari
Feeder Team Dallas

Într-un număr anterior al Monitorului,
ați putut citi despre un concurs de pescuit
care s-a bucurat în rândul iubitorilor de
natură de mult succes. În acest număr,
se încearcă a se aduce în prim plan
activitățile desfășurate în anul 2018 a
echipei de pescari din Sânnicolau Mare.
Cei care s-au ocupat, ca voluntari, numai
din pasiune, ca totul să meargă bine,
sunt domnii Torsin Olivian și Malatcov
Deian. Domniile lor au organizat cu
atenție toate concursurile , făcând
înscrierile, urmărind competițiile și nu în
ultimul rând, asigurând premiile.
Trebuie menționat faptul că, cei
doi pasionați de pescuit au adunat în
jurul lor câțiva pescari într-o echipă
semiprofesionistă.
Echipa
numără
în prezent 11 pescari și se numește
Feeder Team Dallas. Numele provine
de la cartierul sânmiclăușean, unde
locuiesc cei mai mulți membrii care au
participat pe parcursul acestui an la
șapte ediții, după cum urmează: Cupa
Dallas la individual, în număr de patru

ediții, Cupa Dallas pe echipe, în două
ediții și respectiv Cupa Dallas junior,
concurs desfășurat până în prezent,
într-o singură ediție.
Organizatorii și-au propus prin aceste
competiții să promoveze pe plan local
pescuitul, să dezvolte spiritul de echipă
și să ofere iubitorilor de pescuit șansa de
a socializa într-un mediu natural cât mai
sănătos. Toate concursurile au avut ca
locație principală Balta Buciuman.
Pentru anul următor, Malatcov Deian
și Torsin Olivian, împreună cu grupul de
pescari activi, intenționează să dubleze
numărul de ediții, iar competițiile
individuale, pe echipe și pentru copii,
să satisfacă toate gusturile. Pe această
cale, cei doi îi invită pe toți iubitorii
acestui sport să li se alăture pentru a
forma o comunitate unită pentru a putea
ca aceste evenimente să se transforme
la nivel de oraș într-o adevărată tradiție.
MR

GRUPUL VOCAL INSTRUMENTAL „BISERI”
La festivalulul internațional de
tamburași „Starcevačka tamburica” din
Starcevo din Serbia

Grupul vocal instrumental “Biseri”
din Sânnicolau Mare, a luat ființă în anul
2016 din dorința de a promova cântece
populare sârbești, care ajung negreșit la
sufletul tuturora. Pe parcursul activității
au participat la diferite festivaluri
și spectacole atât în țară cât și în
străinătate.
În data de 10.11.2018, grupul vocal
instrumental „Biseri”, a participat la a
18-a ediție a festivalului internațional
de tamburași „Starcevačka tamburica”
din Starcevo – Serbia. Festivalul este
de natură competitivă, unde participă
formații din toata Europa, anul acesta

evoluând pe scenă, formații din Serbia,
România, Slovenia, Croația, Bosnia și
Hertegovina.
„Suntem mândri de activitatea
noastră, după muncă vine și
rasplata”- spun Biseri, care anul acesta
au obținut locul întâi la Starcevo.
Cordonatorul grupului este Darco
Vlașcici.
Trebuie să menționăm faptul că grupul
vocal face parte și din corul bisericii
ortodoxe sârbe din Sânnicolau Mare,
care a participat la multe manifestații
culturale, atât în țară cât și peste hotare.
Mulțumim pentru sprijinul acordat
pe parcursul celor trei ani de activitate
Uniunii Sârbilor din România, domnului
Slavoliub Adnagi, deputat al minorității
sârbe în parlamentul României, domnului
primar Danuț Groza și Primăriei orașului
Sânnicolau Mare .
Președintele Organizației Locale a
Uniunii Sârbilor din România
DUȘIȚA ROȘU

Un motociclist de nota 10

Ovidiu Sarafolean, un campion al Sânnicolaului Mare

Sânnicolau Mare se mândrește cu
sportivi de înaltă clasă care participă la
competiții naționale sau internaționale.
Nu o dată am publicat în ziarul
local articole în care nume ale unor
sânmiclăușeni au făcut cinste orașului
nostru în țară și în străinătate. Ca la fiecare
sfârșit de an, se cade să ne îndreptăm
privirea și înspre valorile motociclismului
românesc. Mulți dintre noi îl cunosc pe
Ovidiu Sarafolean datorită calităților lui
sportive. Foarte ambițios și muncitor, Idu,
cum îi spun prietenii, se antrenează din
greu, mai ales la sfârșit de săptămână
pentru a putea face față concursurilor
de motociclismul care îl pasionează din
copilărie.
Anul acesta, Idu a făcut cinste
Sânnicolaului de mai multe ori. De
fiecare dată, a urcat cu succes pe
podium, în ciuda competițiilor extrem de
grele, cu adversari pe măsură. În luna
iunie, a participat la Lugoj la cupa Moto
Extrem, prima de acest gen în anul 2018,
campionat național de clasa MX 2. În
prima manșă, Ovidiu a ieșit pe locul al II

lea, iar în a doua manșă, din cauza unui
incident neplăcut, doar pe locul al III lea.
Ghinionul a făcut ca la prima săritură, să
se lovească în aer de un adversar, fapt
care l-a ținut puțin în loc. Timpul pierdut
din cauza acestei situații neplăcute a
fost recuparat destul de greu, dar totuși,
Idu s-a poziționat al III lea din cei 28 de
sportivi.
Toamna i-a adus motociclistului
nostru un alt premiu. În 20 octombrie, a
participat la Târgu Mureș, la Unghieni la
cupa Farcaș Liviu, la MX 2. Traseul urmat
a fost greu și de această dată datorită
pietrelor și prafului de pe dealul parcurs.
La antrenamentul de cronometrare,
Idu a suferit din nou un accident. Și-a
agățat mâna de un bolovan, s-a lovit la
umăr și și-a fisurat un deget. Cu toate
acestea, nu a renunțat la competiție
și a urcat din nou pe podium,obținând
locul al II lea. Oboseala și timpul alocat
antrenamentelor se pare că au meritat,
pentru că, la fel ca întotdeauna, succesul
a fost unul pe măsură.
“Vreau să mulțumesc pe această

cale, în primul rând familiei mele, care
mă susține și îmi înțelege pasiunea.
De asemenea, sunt recunoscător
acelora cărora le-am prestat servicii
pentru că, datorită lor am reușit să îmi

cumpăr o motocicletă performantă
care m-a dus, nu o dată, pe podium!”,
a declarat Ovidiu Sarafolean.
MR
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Halloween la Sânnicolau Mare
Carnaval pentru copii organizat de Primăria Sânnicolau Mare

Deși sărbătoarea de Halloween este
una controversată și multe persoane o
consideră nepotrivită pentru copii, de
ani de zile, ea este așteptată cu mult
interes, nu numai în țara noastră, ci și în
orașul nostru. Și, pentru că anul trecut
petrecerea de Halloween s-a bucurat de
un mare succes, Primăria Sânnicolau
Mare s-a gândit că și anul acesta,
evenimentul ar fi unul de interes, atât
pentru copii, cât și pentru adulți. Astfel,
organizatorii și-au promovat activitatea
în școli prin afișe distribuite în toate
clasele, dar și prin intermediul ziarului
local și al Facebook-ului.
La fel ca în anul precedent,
evenimentul a fost gândit pe trei secțiuni
distincte: desen pe tema Halloween,
sculptat dovleci și costume. Proba
cu desenele s-a desfășurat în toate
școlile din oraș, începând cu ciclul
primar și terminând cu liceele. Tuturor
participanților la această secțiune li s-au
FOTO: BOGDAN ISTODE

adunat lucrările de către domnii profesori
de desen pentru a putea fi analizate și
urcate pe podium cele mai reușite.
Pentru proba de sculptat dovleci,
copiii au avut de realizat ceva inedit, iar
finalizarea s-a putut face acasă. Numărul
mare de dovleci, care mai de care mai
interesant pregătiți, a demonstrat că
proba a fost una de succes.
Evenimentul de Halloween a avut
loc în seara zilei de 31 octombrie,
începând cu ora 18, la sala mare de
sport din oraș. Imediat ce s-a dat startul
înscrierilor, s-au format cozi pentru cele
două secțiuni, măști și sculptat dovleci.
Numărul participanților a fost și de
această dată unul mare,iar costumele
copiilor extrem de interesante. După
jumătate de oră, după ce toți participanții
au primit numere, a început petrecerea.
Atmosfera a fost întreținută de familia
Moț, dar și de elevi ai Liceului Teoretic
Ioan Jebelean.

Copiii, peste 150, au defilat în
fața juriului format din reprezentanți
ai asociației cadrelor didactice, San
Didactica și reprezentanți ai Primăriei.
Sarcina juriului nu a fost deloc una
ușoară, pentru că ideile celor mici în a
se masca au fost de-a dreptul trăznite.
S-au remarcat vrăjitoarele, zombi,
miresele moarte sau pisicile. Veseli și
plini de speranța că vor urca pe podium,
concurenții și-au prezentat măștile și au
făcut piruete pentru a-i impresiona pe
jurați.
Anul
acesta,
s-a
alăturat
evenimentului Laurențiu Gheorghiu,
personal trainer, cel care a transformat
Halloweenul de la Sânnicolau Mare
într-unul power. Astfel, Lau și echipa
lui de fete, au pus în mișcare întreaga
sală, determinându-i pe mascați să facă
și puțin sport. Prin prezența acestora
ca voluntari, s-a urmărit impunerea în
rândul celor mici a unui stil de viață

sănătos, bazat pe mișcare și sport.
Pentru a crea un moment special, în
toți dovlecii s-au aprins lumânări, după
care, pentru câteva minute, în sala de
sport să se întrerupă lumina și să se
admire lucrările deosebite expuse.
După această probă, dar și după
dans, copiii au mai defilat o dată prin fața
juriului și a spectatorilor prezenți în sală.
Din partea organizatorilor, toți cei înscriși
au primit un cadou, constând în dulciuri.
Curioși, cei mici au așteptat citirea listei
cu câștigători. Domnul primar Dănuț
Groza i-a premiat pe cei mai buni,
oferindu-le diplome și premii frumoase.
Felicitări tuturor concurenților pe care
îi așteptăm la Halloween și anul următor.
Evenimentul a fost organizat de
către Primăria orașului Sânnicolau
Mare, aflându-se pe agenda culturală a
orașului nostru.
MR
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Pe urmele a ceea ce a fost…...și a ceea ce va fi!

PREZENTARE COSTUME POPULARE SI DANSURI TRADIȚIONALE DIN SÂNNICOLAU MARE
Vineri, 02.11.2018, în Sala mare a
Castelului Nako s-a desfășurat workshopul “Hai la joc la Sâmiclăuș“, adică
un seminar de prezentare de costume
populare sârbești și românești din
subzona etnografică Sânnicolau Mare.
Seminarul a fost organizat de Ansamblul
sârbesc Sfântul Sava și Ansamblul
românesc Doina din orașul nostru, cu
sprijinul Primăriei Orașului, a Uniunii
Sârbilor din România și a Asociației Sveti
Sava. La seminar au fost invitați pe de-o
parte muzeograful și deținătorul celei
mai mari colecții private de costume
populare din România, Marius Matei,
profesor Iavorca Iorgovan, cercetător al
creației populare din Lunca Mureșului,
precum și o tânără realizatoare de
costume populare sârbești din Banat,
Vania Agici, iar pe de altă parte,
auditoriul, care a fost format din
părinți, mai cu seamă mamele copiilor
din ansamblurile mai sus meționate,
croitorese și doamne pricepute în
arta lucrului de mână precum și cadre
didactice. De asemenea, au fost invitați

și reprezentanți ai Ansamblului german
Buntes Sträußchen , Ansamblului
maghiar Kekibolya și al Ansamblului
bulgar “Mlada ud srța” din orașul nostru.
Seminarul a avut două părți, una
teoretică și una practică. În cadrul primei
părți au fost prezentate costumele
populare sârbești din Banatul de
Câmpie cu varianta portului de sat, cu
cătrânța frumos brodată cu fir auriu sau
cioareci și gaci largi bărbătești, dar și
varianta costumului de oraș, apărut sub
influența modei nemțești de la începutul
secolului XX, unde apar pantalonii negri
tip “brigi“ și rochia și sacoul de brocart
sau somot cu broderie de aur ale
doamnelor. Costumul popular românesc
din subzona etnografică Sânnicolau
Mare se caracterizeaza prin faptul că
pânza folosită a fost cea “de cinari“,
ia românească poartă denumirea de
“spăcel“ care este în două variante: “cu
colăcei” în fir de aur pe mâneci sau cu
“platcă“ pe piept și broderie executată
“în cruce“. Româncele aveau cătrânță
cu bordura de franjuri, care definește

această zonă, și opreg în spate,
tipic doar zonei Banatului. Analizând
costumul bărbătesc purtat la sat, s-a
observat o mare asemănare între ceea
ce purtau sârbii și cu ceea ce purtau
românii. De asemenea s-a subliniat
că Sânnicolau Mare a fost un puternic
centru cojocăresc unde se realizau
burdice (laibere din piele ornate cu
oglinzi, nasturi și ornamente de piele din
diverse colori) și cojoace.
Un accent deosebit s-a pus pe
podoaba capului la femei din această
zonă, reușindu-se o recreere a unui
element demult dispărut din sat
dar existent la Muzeului Satului din
Timișoara și anume “tabla“ românescă,
o piesă brodată în fir de aur. De
asemenea, publicul a putut admira și
podoaba capului sârbească la fel de
spectaculoasă și anume “kapa zlatara”,
element pe care am avut privilegiul să il
vedem original, această podoabă fiind
adusă de doamna Iorgovan, care deține
o asemenea piesă.
Seminarul s-a finalizat printr-o a doua

parte, concretizată intr-o seară dansantă
unde s-au jucat dansurile tradiționale
sârbești și românești din Sannicolau,
atrăgând printre noi și pe nemți, unguri
și bulgari. Intr-o lume actuală în care
ia este din nou la modă, îndemnul a
fost spre crearea propriului spăcel
caracteristic zonei noastre. S-a emis și
ipoteza creării unei Asociații a Femeilor
care să reînvie lucru de mână și pe
care să il transmit mai departe. Și nu în
ultimul rând, s-a subliniat faptul că ar
trebui să se insiste mai mult în păstrarea
jocului în perechi, iar la nunți, botezuri si
petreceri să se joace și să se cunoască
de toți toate dansurile: sorocu lu’Bobală,
lengel-ul șvăbesc, mala kola, ceardașul
unguresc, jocu bulgaresc.
Mulțumim pe acestă cale tuturor
celor care au adus elemente autentice
de costum popular românesc și anume:
Alina Micșa, Doina Iezan, Dragoș Biaș,
Alina Cipoș, Floare Birău și Eugenia Ilin.
Coordonatori
Natalia si Gheorghe Mândran
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CENTENARUL MARII UNIRI
Partea a VII-a

Împreună, încotro?

Privind prin arcul celor 100 de ani,
Marea Unire reprezintă evenimentul cel
mai însemnat al românilor din ultimul
secol. Ea a venit ca o încununare a
mileniilor de existentă neîntreruptă
în aceste locuri, prin truda și lupta
românilor, cel mai vechi și mai statornic
popor din această parte a lumii, din
această regiune a Europei. E datoria
noastră să ne mândrim și să ne arătăm
recunoștința pentru ceea ce au izbândit
prin jertfă supremă înaintașii noștri, dar
totodată să îngrijim moștenirea pe care
ne-au oferit-o asemenea unui cămin
cald și primitor.
Sărbătorirea acestui Centenar nu
este doar despre ceea ce a fost sau
ceea ce este,ci reprezintă un tot unitar
ce are drept scop viitorul.Se observă
tendința actuală de a prezenta Unirea
de la 1918 asemenea unui eveniment
întâmplător,fiind supus unor factori
ce țineau doar de extern,o simplă
conjunctură. Obligația noastră este să
cunoaștem și să aprofundăm adevărul
istoric, dar, cum bine știm, istoria
nu e liniară. Trebuie să observăm
complexitatea istoriei, să înțelegem
factorii determinanți, să vedem unde am
greșit și de ce.Dacă nu vrem să știm toate
aceste lucruri, sigur deciziile actuale
sunt compromise. Unirea a fost, în primul

rând, de natură culturală,incluzând aici
și educația.De ce? Pentru că o națiune
complexă, cu principii solide,nu se
naște,ci se creează. Nu putem aduce în
discuție un Creator al națiunilor, un liant
universal cu o rețetă stabilită, dar putem
discuta despre procesul îndelug,cu
înălțări și coborâri.
Nu trebuie să privim doar cu admirație
la generațiile care și-au adus contribuția
la realizarea Marii Uniri,ci să preluăm
de la aceștia arta de a fi uman,de a iubi
patria,de a lupta neîncetat pentru un
ideal.Actual,oscilăm între integrare sau
destrămare,între ridicarea Cortinei de
Prosperitate sau coborârea Cortinei de
Sărăcie.Navigăm,dar încotro?
Să răspundem ne-ar fi greu, dar
reflectând profund, putem constata
următorul fapt: construcția statală și
natională română este singura dintre
cele apărute după 1918 care a rezistat
așa cum a fost imaginată de artizanii
Marii Uniri. Iugoslavia s-a destrămat.
Cehoslovacia s-a destrămat, dar noi am
rezistat în cele mai vitrege condiții din
perioada interbelică, din timpul celui Deal Doilea Război Mondial, din comunism.
Ce constat? Pe un asemenea fundament
se poate construi, condiția e să știm ce.
Probabil sună simplist, o eternă
construcție. Trecutul, dacă îl înțelegem

fără a-l idiliza, ne poate spune doar ce
greșeli să nu mai repetăm,dar nu ne
poate oferi soluții pentru prezent. Oricât
de mult ne-am respecta, chiar venera
înaintașii, cei care au fost artizanii Marii
Uniri, ei nu ne pot da soluții pentru
problemele actuale. Ei ne pot oferi doar
exemplul asumării responsabilitătii
pentru împlinirea unui obiectiv strategic
al națiunii române.
Se crede că servirea statului, a
interesului public, este mai degrabă
o rușine, nu un lucru de admirat și de
aplaudat. Egoismele vin acum înaintea
interesului național. Acesta insă e
principalul pericol pentru proiectul
național început în 1918, odată cu
Marea Unire. Da, Marea Unire promitea
dezvoltare pentru toți. Și, în mai mare

sau mai mică măsură, în diversele
regimuri politice care au urmat, această
promisiune a fost tinută. Acum pare să
fi intrat într-o altă dimensiune, aceea a
subdezvoltării.
În final, vreau să cred că proiectul
României Mari va dăinui atât de multă
vreme cât va aduce beneficii tuturor
cetătenilor români. De asemenea, acest
proiect este îndeajuns de puternic
pentru a rezista prezentului, asemenea
cum a dăinuit și în trecut. A dăninuit prin
spiritul activ al românilor, iar prin voința
lor,va și continua.
elev clasa a XII-a A Liceul Teoretic
Ioan Jebelean
ADRIAN COȘA

LANSARE DE CARTE

LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 THEODOR BUCURESCU

Întâlnire festivă a membrilor asociației
cadrelor didactice San Didactica

În ultimele numere ale Monitorului,
ați fost informați despre numeroasele
acțiuni organizate de asociația cadrelor
didactice din Sânnicolau Mare, San
Didactica.După
atingerea
tuturor
obiectivelor de pe lista întocmită la
începutul anului, a venit și momentul în
care toți dascălii și angajații instituțiilor
de învățământ din oraș să se bucure de
o petrecere binemeritată.
S-a stabilit de către reprezentanți ai
școlilor și grădinițelor ca anul acesta,
balul să aibă loc în data de 9 noiembrie,
cu câteva zile înainte de lăsarea postului
mare al Nașterii Domnului. Pregătirile
au fost demarate în luna octombrie și

au constat în trecerea pe liste a celor
interesați de acest eveniment devenit
deja tradiție. După ce s-a cunoscut
cu exactitate numărul participanților,
s-a ales o sală potrivită și s-au stabilit
ultimele detalii pentru ca toată lumea să
se simtă bine.
Astfel, într-o seară frumoasă de
toamnă târzie, membrii ai asociației,
cu cotizația plătită la zi, așa cum cere
regulamentul interior al asociației, s-au
îndreptat înspre o petrecere pe cinste.
Numărul de participanți a fost și de
această dată, unul record, căci peste
100 de profesori și angajați ai școlilor
și grădinițelor au umplut ochi sala de

petreceri.
Înainte de startul propriu zis al
evenimentului, s-a făcut un bilanț al
anului în curs și s-au stabilit principalele
obiective pentru anul următor.
Ringul de dans s-a umplut repede
în acordurile muzicale pregătite
de către Doru Ioan Bănățeanu, un
interpret deosebit și un DJ care nu lasă
petrecăreții pe scaun nici măcar în timpul
servirii mesei. S-au ascultat diverse
genuri muzicale care să satisfacă toate

gusturile, s-au fredonat, atât melodii
populare, cât și melodii din repertoriul
național și internațional.
Toată lumea s-a simțit bine, s-au
legat prietenii și s-au depănat, ca la orice
întâlnire de acest gen, amintiri plăcute.
Evenimentul a fost finanțat de către
Primăria orașului Sânnicolau Mare printrun proiect implementat de asociația San
Didactica.
MR

În data de 8 noiembrie 2018 la Școala
Gimnazială nr. 1 Theodor Bucurescu
a avut loc un moment marcant pentru
cultura sînmiclăușeană. A fost lansat
un volum de carte sub titlul “Școala
generală nr.1, Theodor Bucurescu”.
Lucrarea semnată de
doamna
profesoară Samoilă(Voicu)Minerva a
fost realizată în colaborare cu Zăvoianu
Elena, Avram Elena și Comloșan Tiberiu.
Așa cum autoarea mărturisește
sunt mai mulți ani de când ideea unei
asemenea lucrări a încolțit. Desigur
a fost o muncă ce a necesitat timp,
lucrarea conținând în mare parte date de
natură statistică ce au trebuit cu atenție și
răbdare culese și prelucrate. Asemenea
unei role de film întinsă peste decenii
volumul prezintă o realitate a “Generalei
unu“, așa cum elevii și dascălii o
numeau, concentrată pe perioada de
acum trei patru decenii în urmă.
Interesul pentru o asemenea lucrare
stârnește un simțământ de respect
pentru locul unde s-au făurit în peste

jumătate de secol, nenumărate destine.
Pentru lansarea cărții s-a pregătit
un eveniment special. Domnul director
al școlii, Sitaru Flavius, a organizat cu
atenție un moment festiv la care au
fost invitați foștii și actualii dascăli, dar
și foști elevi ai școlii. O prezență aparte
a fost aceea a domnului primar Dănuț
Groza, care a contribuit decisiv la faptul
că acest volum a văzut lumina tiparului.
Mergând pe linia publicului declarată
de a susține inițiativele ce contribuie la
dezvoltarea culturală a orașului nostru,
a răspuns apelului lansat de autoarea
cărții. Astfel, Primăria Sânnicolau Mare
a asigurat tipărirea unui număr restrâns
de volume care au fost distribuite gratuit
celor prezenți la lansare.
Atmosfera a fost una caldă,
prietenoasă, plină de emoție și
sensibilitate, permițând să se creeze o
interacțiune între participanți.
Cu ocazia acestui moment festiv,
doamna Avram Elena, bibiotecara școlii
și colaboratoare la acest volum ne-a

declarat:
“Doamna profesoară Samoilă
este un om apreciat, iubit și
respectat în comunitatea locală.
Acest volum marchează istoria
școlii, transpune din planul teoretic
în zona practică forța profesională,
intelectuală și umană a profesorilor

acestei școli. Grija și atenția cu care
au fost întâmpinați participanții la
acest eveniment a adus o notă în
plus acestei lansări.”
MCC
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Unirea în fața unui rezultat de excepție

Echipa de handbal seniori învinge o echipă de prima ligă și are șansa
de a intra între primele opt din țară

Pentru jucătorii antrenați de Roosz
Suba Jozsef, sezonul curent reprezintă
o dovadă a maturității sportive. După o
perioadă petrecută în diviziile inferioare
și în campionatul maghiar, reîntoarcerea
în competiția internă s-a dovedit una
de succes. Parcursul de până acum
în eșalonul secund al campionatului
României este unul deosebit. După
8 etape ne clasăm pe locul 2 cu 16
puncte. Handbaliștii noștri au reușit să
obțină 3 victorii și au cedat tot de 3 ori,
ajungând la un golaveraj de 197 la 197.
Atunci când ai un lot cu media vârstei
de 23 de ani și 9 luni, fără experiență în
competițiile majore, se poate spune că
această clasere este una meritorie.
Ca o dovadă că parcursul bun din
campionat nu este unul întâmplător,
Unirea excelează și în sezonul actual

al Cupei României “Fan Curier“. În
competiție eliminatorie băieții noștri au
reușit să elimine în mod surprinzător
echipa prim divizionara CSU Suceava
cu 37-34. Rezultatul obținut pe teren
propriu în urma unui joc de excepție ne-a
calificat în 16-zecimile cupei, unde vom
întâlni pe CS Universitatea Craiova.
Interesant este că echipa din Craiova
este și adversara Unirii din campionat cu
care împarte la egalitate locul al doilea.
Petru jucătorii lui Roosz Suba Jozsef,
aflați în fața celui mai bun rezultat din
istoria
hadbalului
sânmiclăușean,
urmează mai întâi un meci din
campionat pe 24 noiembrie în deplasare
la Politehnica Timișoara.
Meciul cel mare de cupă va avea loc
în data de 8 decembrie la Craiova și va fi
transmis pe postul național TVR.

Cu siguranță la rezultatele bune din
acest sezon a contribuit și numărul mare
de spectatori care au venit să susțină
echipa la meciurile din sala “Ioan Moar“.
Vă prezentăm echipa care a reușit pe
data de 17 octombrie să învingă pe CSU
Suceava:
• Darabut Raul
• Hegedus Oliver
• Roosz Suba Ralph (10)
• Ursu Alexandru (7)
• Morar Alex (7)
• Parasca Daniel (5)
• Visan Bogdan (3)
• Pascari Andrei (3)
• Perdei Vasile (1)
• Cristea Darius (1),
• Hiticas Paul,

•
•
•
•

Cosoi Victor,
Mutu Alexandru,
Borbely Alexandru,
Heler Paul.

Cu siguranță vor urma multe rezulate
deosebite ale acestei frumoase echipe a
Sânnicolaului Mare. Le dorim jucătorilor
și antrenorilor mult succes.

Asociații -Cultură 5
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CUPA “BANATUL” EDIȚIA A X-A
O ediție Aniversară pentru Asociația Nako

În perioada 16-18 noiembrie sala
pieței agroalimentare din Sânnicolau
Mare a fost gazda celei de-a X-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.

Această ediție a cupei Banatul,
este una jubiliară, având în vedere că
Asociația Nako împlinește 10 ani de la
înființare. Cu această ocazie la startul
expoziției s-au înscris peste zece
asociații din Lugoj, Timișoara, Arad,
Lipova, Gătaia și Măureni. În total au
participat peste 130 de crescători care
au expus la categoria găini și rațe 440
de bucăți, la categoria iepuri 220 de
bucăți, iar la categoria porumbei 700 de
bucăți. Spre bucuria vizitatorilor în mod
exepțional au fost expuse în 7 voliere
peste 1400 de păsări exotice și alte
exponate rare. Deși acestea au fost în
afara concursului, una a fost premiată în
mod excepțional.

Ca la orice eveniment de acest gen a
existat și o jurizare obiectivă care a decis
ce exponate merită premiate. Asociația
Nako din Sânnicolau Mare a primit 32
de titluri de campion la găini, 16 titluri la
iepuri și 30 de titluri la porumbei.
În mod excepțional la fiecare
categorie a fost acordat un titlu de
campion absolut, celor care au obținut
cele mai multe trofee. Astfel, au fost
încununați: la porumbei Gruin Miloș,
la găini Căprar Petru, iar la iepuri Țigu
Cristian.
S-au mai acordat cupe speciale
celor care au avut exponate cu punctaj
maxim, de 97 de puncte. Aceștia sunt:
Madar Ciprian la porumbei și iepuri,
Țigu Cristian la iepuri și Mircovici
Marian la rațe.
S-a acordat câte o plachetă specială
celor mai vârstnici crescători din
Asociația Nako, cu o îndelungă activitate
de crescători. Acestia sunt: Dogar
Gheorghe, Miloș Petru, Anuichi
Gheorghe, Radu Ion, Zuban Iosif,
Pop Ernest, Olteanu Viorel.
Și dacă cei mai vârstnici au fost
premiați și cei mai tineri crescători
trebuiau evidențiați și încurajați. Astfel
au primit distincția pentru cel mai tânăr
crescător Lăcătuș Răzvan, dar și
Găvojdian Darius.

Expoziția s-a bucurat de prezența
unui număr mare de vizitatori. Ca de
obicei, elevii și preșcolarii au avut
intrarea liberă. Și tot conform tradiției
s-a organizat și o tombolă unde s-au
dăruit animale donate de către membrii
Asociației Nako.

Evenimentul a fost finanțat și în acest
an de către Primăria Sânnicolau Mare
printr-un proiect. Cu ocazia acestei
expoziții, s-au achiziționat cuști noi
pentru exponate și adăpători noi pentru
animale, având în vedere că o mare
parte dintre cele vechi nu mai puteau fi
folosite.
Organizarea
unui
astfel
de
eveniment presupune o muncă intensă
și reușita expoziției a fost asigurată prin
implicarea tuturor membrilor Asociației
Nako. Această asociație de tradiție
a orașului nostru este condusă de
domnul președinte Căprar Petru și
o echipă formată din : Țigu Cristian,
Madar Ciprian, Nenadov Emanuel,
Foale Virgil, Farca Adrian, Gruin
Miloș, Vârdea Cristian, Radu Ioan,
Sarafolean Ovidiu.
Membrii Asociației Nako au avut
un program foarte încărcat în această
perioadă. După o participare interesantă
în Danemarca, urmează participări

le

expoziții

a declarat președintele Asociației
Nako, Petru Căprar
Leipzig din 7-9 decebrie. Îi felicităm și le
dorim mult succes în continuare!
MCC

CUPA ROMANIEI JKA LA KARATE –MEMORIAL “IONUȚ GROZA”
27 OCTOMBRIE 2018 TIMISOARA

Retracing Bartok

UN CONCERT INEDIT LA SÂNNICOLAU MARE

Sportivii secției de karate Unirea care au fost premiați:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ZAHARIA CARLA – LOC 1 KATA ,LOC 1 KUMITE
STELLI CRISTIAN-LOC 1 KATA, LOC 2 KUMITE
DANCEA TIMOTEI- LOC 2 KATA, LOC 3 KUMITE
JUDE SEBASTIAN- LOC 3 KATA
MATEIU MIHAI- LOC 2 KATA, LOC 3 KIHON
NAIZAR MARISA-LOC 1 KUMITE, LOC 2 KATA
POTARNICHE DANA- LOC 2 KATA, LOC 2 KUMITE
FARCA MARIA- LOC 3 KATA, LOC3 KUMITE
HERLO RAZVAN- LOC 1 KATA, LOC 1 KIHON
MUNTEAN ANDREI- LOC 3 KUMITE
COLPOS IVANA-LOC 2 KATA, LOC 2 KUMITE
BRATEI BEATRICE- LOC 2 KATA, LOC 2 KUMITE
MATEIU DARIA- LOC 3 KUMITE
JITIU LUCAS- LOC 3 KUMITE
ARANGHELOVICI MARCO- LOC 3KUMITE
STANCU GEORGE –LOC 1 KUMITE
MOT ANDREI- LOC 3 KATA

•
•
•
•
•
•
•

LACATUS RAZVAN- LOC 3 KATA
TURJUC FLORIAN- LOC 3 KUMITE
MARIENUTI MILAN – LOC 3 KATA
CIOBAN STEFAN- LOC 2 KATA
TURJUC GEORGIANA- LOC 3 KATA
COLPOS CRISTIANA- LOC 2 KUMITE
MUNTEAN ANDREI- LOC 3 KUMITE

Ziua de 8 noiembrie a venit în
întâmpinarea iubitorilor de muzică de
calitate din Sânnicolau Mare cu un
concert de excepție. Inedit prin ceea ce
au propus organizatorii acestui recital,
concertul a fost susținut în fața unui
public numeros în sala mare a Castelului
Nako.
“Retracing Bartok” este un eveniment
cu un concept original și nemaiîntâlnit
până acum ce îmbină mai multe genuri
muzicale, precum folclorul, jazzul și
pianul. Dat fiind faptul că în anul 2021,
Timișoara va fi capitală europeană, Jazz
updates s-au gândit că ar fi binevenit un
concert în orașul marelui compozitor

român Bela Bartok. Evenimentul care a
reunit trei nume cunoscute ale muzicii
românești și nu numai, a fost susținut
îndeaproape de către Primăria orașului
Sânnicolau Mare. Deși Lucian Ban, John
Surman și Mat Maneri nu formează un
grup, de data aceasta s-au întrunit pentru
a da o reprezentație spectaculoasă ce
a impresionat cu siguranță întreaga
audiență. Cu mult talent, cei trei au
improvizat, reimaginându-și opere
valoroase din compoziția unuia dintre
cei mai de seamă reprezentanți ai
muzicii moderne.
MCC

țară dar și la

cmapionatele
Germaniei de la
Doresc să mulțumesc domnului
primar Dănuț Groza, tuturor membrilor
din Consiliul Local și Primăriei
Sânnicolau Mare, în numele meu și
al colegilor din Asociația Nako, pentru
că în toți acești ani ne-au fost alături
și ne-au sprijinit din toate punctele de
vedere.
Pentru Asociația noastră au fost
10 ani grei cu multe provocări ,dar și
enorm de multe reușite. Ne mândrim
cu oameni de caracter și valoare. Sunt
mândru că au alături de mine oameni
devotați care au obținut nenumărate
titluri de campion.
Mulțumesc sponzorilor care neau fost alături și nu în ultimul rând
vizitatorilor care ne-au trecut pragul.
Suntem mândri că în anul
Centenarului Marii Uniri, asociația
nostră împlinește 10 ani. La mulți ani
România, la mulți ani Nako Sânnicolau
Mare!

Mulțumim pentru informații domnului
Tiberiu Muntean, organizator de
competiții CS Unirea
MCC

Sâmbătă 27 octombrie s-a desfasurat la Timișoara-Giroc, Cupa României JKAMemorial “Ionuț Groza”, organizată de Asociatia Națională de Karate JKA WF
România. Au participat peste 200 de sportivi de la cluburile asociației noastre, la
probele de kata și kumite individual.
Sportivii secției de karate de la Clubul Unirea Sânnicolau Mare au reușit și de
această dată să obțină numeroase medalii, care vin ca o certificare a unei pregătiri
inense și a unei abordări profesioniste a conceptului de antrenament. Astfel sportivii
din orașul nostru au reușit să câstige 6 locuri I, 12 locuri II și 15 locuri III.

din

