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L 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.

Tipar executat de tipografia 

Verossim 
Sânnicolau-Mare, str. 13 Decembrie nr. 29  

 Tel. 0744642463

Reclame10

Consiliului  Local  S ânnicolau-Mare
nitorulM

OCTOMBRIE 2018  Anul VIII Nr.133 Coordonator: primar Dănuț Groza  Distribuit gratuit în fiecare locuință din Sânnicolau Mare

2“SÂNNICOLAU MARE SE DEZVOLTĂ”
este tema aleasă de către Primărie pentru următorul an de zileITP la Agrotransport (ITSAIA)

VERIFICĂRI TEHNICE PERIODICE AUTO PENTRU 
MAȘINI MICI ȘI MARI (persoane sau mar fă)
Tel. 0730086114, 0724359585, 0758231207, 

0256371648(tel+fax) 
Drumul spre Timișoara(Str. GĂRII, nr. 10)

execută cu personal calificat lucrări  de
• FORARE VERTICALĂ (fântâni de apă cu diferite diametre), 

SERVICII DE VIDANJARE  
Relații și programări la: tel. 0256/371667 sau  0723 170 607 

zilnic între orele 08-14

S.C. GOSAN S.R.L.
cu sediul în Sânnicolau Mare, str. Negru Vodă, nr.7

ÎNCHIRIEZ 
SCARĂ LIFT

pentru urcat sau coborât diferite 
materiale până în 24 m.

TEL. 0729593411

RECITAL IULIANA BEREGOI
pentru 1200 de copii de ciclul 

primar și gimnazial
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TINERET
BALUL BOBOCILOR 
LA CELE DOUĂ LICEE 
DIN ORAȘ
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STAȚIE GPL - GAZ LICHEFIAT

Program:
Luni-Joi 05:30- 23:00

Vineri-Duminica NON - STOP

Str.Damșescu Nr.1 C  
Sânnicolau Mare (lângă Hotel 

Restaurant Luna)

Puteți servi băuturi 
răcoritoare, cafea

cel mai bun preț!!!

CULTURĂ
ZIUA RECOLTEI 2018 
(ERNTEDANKFEST)
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ȘI BUTELII
În ultimul deceniu, Sânnicolau Mare 

a cunoscut o spectaculoasă dezvoltare 
din punctul de vedere al infrastructurii 
urbane. Toți cetățenii orașului au fost 
informați despre  investițiile masive care 
au dus, cu siguranță, la îmbunătățirea 
calității vieții în orașul nostru. Marea 
parte a acestor investiții au fost posibile 
prin proiecte care au accesat fonduri 
naționale sau europene. Din bugetul 
unui oraș mic ca Sânnicolau Mare nu 
am fi reușit să realizăm aceste investiții 
nici într-un secol. Astfel, pentru Primăria 
Sânnicolau Mare accesarea de 
proiecte rămâne principala prioritate. 

La sfârșitul lunii august, am reușit 
să depunem documentația necesară 
pentru un proiect foarte mare cu o 
valoare de peste 3 milioane de euro. 
Încercăm, astfel, să atingem un țel 
vechi al nostru și anume ,să construim 
o creșă și o grădiniță nouă. În acest 
sens, primăria a achiziționat un 

teren pe strada Decebal, în imediata 
vecinătate a actualei grădinițe. Dacă 
vom reuși accesarea fondurilor, în zona 
de pe strada Decebal se va realiza 
un complex mare unde va funcționa 
noua creșă și se va muta și grădinița 
de pe strada Calea lui Traian, care 
funcționează în prezent cu chirie.

Pe lăngă acestea, ne dorim tot în 
cadrul acestui proiect, să reabilităm 
fațada Școlii Gimnaziale Nr. 1 Theodor 
Bucurescu, care este un monument 
important al orașului și se află într-o 
stare avansată de deteriorare.

În plus, încercăm și turnarea unui 
strat nou de asfalt pe străzile Oituz și 
Andrei Șaguna. Vă vom ține la curent 
cu evoluția demersurilor noastre în 
obținerea acestui proiect.  

primar Dănuț Groza

DETALII ÎN PAGINA 3 

PRIMĂRIA A DEPUS DOCUMENTAȚIA PENTRU 
UN PROIECT DE PESTE 3 MILIOANE DE EURO

Obiective: două grădinițe, creșă, reabilitarea fațadei la Școala 
Theodor Bucurescu, asfaltarea străzilor Șaguna și Oituz

Toamna aduce bucurie în sufletul persoanelor vârstnice din Sânnicolau Mare 
datorită unui frumos eveniment ce a devenit la nivel de oraș deja tradiție. Este 
vorba despre serbarea acestor persoane în vârstă, în fiecare an, în luna octombrie. 
Pentru organizarea acestei acțiuni ample, s-au făcut pregătiri anterioare detaliate.

DETALII ÎN PAGINA 4

Ziua internațională a 
persoanelor vârstnice
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•Vând teren str. Simion Bărnuțiu,nr.51, 
720 mp.
Tel. 0256371016 sau 0736224245

• Vând casă str. Eminescu, complet 
renovată, preț negociabil.
Tel.  0034645582809

•  Vând teren intravilan.
 Tel.  0721447686

• Vând TV thomson(55cm), pianină 
electrică(marca BONTEMPI9- ELECTRIC 
CHORD ORGAN), 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, covoare, coarne 
de cerb. Tel. 0036303509607

• Vând apartament cu 3 camere cu 
garaj, etj.II, str. Republicii nr.40.
 Tel. 0755048286

•  Efectuez lucrări agricole de toamnă 
cu tractor mic, potrivit pentru spații 
înguste. 
Tel.  0721334361 

• Vând apartament cu 3 camere 
decomandat, etj.II, încălzire proprie, 
termopane, boxă, izolat, preț 45000 
Euro. 
Tel.  0723297452

•Vand apartament 4 camere, 2 bai ,2 
balcoane, etj 1, str Gheorghe Lazar 
7-9.
Tel.  0720071606

• Vând casă str. Ion Creangă nr.12.
Tel.  0727020830

În ultima sâmbătă a lunii septembrie 
a avut loc la Sânnicolau Mare un concert 
eveniment, avându-le protagoniste pe 
formațiile ApocalipS și Trooper.

Trooper, originară din Târgoviște și 
înființată în 1995, asemeni formației 
ApocalipS, se află în turneul de 
promovare al celui de-al nouălea material 
discografic, numit “Ștefan cel Mare”. Pe 
lângă vizita din orașul de proveniență al 
marelui compozitor Bela Bartok, turneul 
cuprinde orașele: Câmpina, Tulcea, 
Sibiu, Tg. Mureș, București, Arad, Cluj, 
Alba Iulia, Iași, Suceava, Constanța, 
Craiova, Ploiești, Buzău, Pitești, 
Târgoviște, Reșița, Timișoara, Galați, 
Bacău, Deva ș.a. De asemeni au cântat 
în deschiderea formațiilor: Iron Maiden, 
Deep Purple, Manowar, Sepultura.

Publicul a creat o atmosferă 
extraordinară, interacționând foarte bine 
cu ambele formații, care și-au prezentat 

noile compoziții, pe lângă hiturile deja 
binecunoscute: Tari ca munții, Drum 
sfârșit, Două roți, Danger, Strigăt, 
Imn Unirea, ambele formații cântând 
un cover de la formația de referință a 
Banatului, Phoenix. Invitat special a fost 
fostul solist al formațiilor Cargi și Amala, 
Tiberiu Bitte.

Mulțumim pe această cale 
organizatoarei acestui eveniment, 
Claudia Bogdan și publicului prezent la 
concerte,și ne vedem în primăvară la 
concertele de lansare a noului album 
ApocalipS.

Trooper: Alin Dincă, Aurelian Dincă, 
Cristian Oftez, Ionuț Rădulescu, Ionuț 
Covalciuc.

ApocalipS: Flavius Buda, Leontin 
Vișan, Diana Blajovan, Florin Acsinte, 
Daniel Iakso. 

FLAVIUS BUDA

Concert eveniment în orașul lui Bartok!
ApocalipS a avut ca invitată formația

 Trooper din TârgoviștePARCĂRI FINALIZATE PE STR. VICTOR BABEȘ
În cel mai scurt timp va fi finalizată modernizarea întregii străzi

Au fost finalizate lucrările de 
amenajare  la parcările de pe strada 
Victor Babeș. Pe această stradă au 
fost amenajate 35 de locuri de parcare 
de la intersecția cu strada Calea lui 
Traian și până la intersecția cu strada 
Dr. G. Georgescu. Aceste locuri de 
parcare   vor deservi, atât zona centrală 
a orașului, cât și instituțiile din zonă. 
Este vorba despre policlinică, dispensar 
(cabinete medici de familie) și poate, în 
primul rând, Școala Gimnazială nr.1 cu 
ciclul primar. 

Având în vedere că este vorba 
despre o zonă centrală, amenajarea ei 
a constituit un obiectiv important pentru 
primărie, dar am dorit să o integrăm în 
reabilitarea întregii străzi Victor Babeș. 
Acum părinții ce își aduc copiii la școală, 
pacienții ce vizitează policlinica și 
cabinetele medicale din fostul dispensar 
au condiții civilizate pentru a parca 

mașina. Aceste parcări însă vor fi utile și 
pentru cei ce doresc să ajungă în centrul 
orașului.

Tot pe strada Victor Babeș, una 
dintre cele mai lungi străzi din oras,  
vor fi finalizate în aceste zile lucrările 
de reabilitare a infrastructurii urbane. 
Acest proiect a cuprins reabilitarea părții 
carosabile, amenajarea acceselor către 
proprietăți, amenajarea trotuarelor și 
amenajarea rigolelor pluviale înierbate 
(șanturilor). A mai rămas de finalizat 
zona mediană a străzii. Doresc pe 
această cale să îmi cer scuze încă o dată 
cetățenilor din zonă pentru întârzierea 
lucrărilor, dar așa cum am mai explicat 
au existat factori ce nu au depins de noi. 
Vă mulțumesc pentru înțelegere!

 
primar, DĂNUȚ GROZA

Un proiect de modernizarea a 
infrastructurii urbane, aflat în derulare, 
este cel care curpinde  străzile: 
Constantin Brâncoveanu, Mierlei și 
Vasile Alecsandri. Lucrările pe străzile 
Constantin Brâncoveanu și Mierlei au 
fost deja finalizate, iar pe strada  Vasile  
Alecsandri se execută în prezent lucrări 
de asfaltare a străzii și de amenajare a 
trotuarelor. 

Un lucru foarte important de menționat 
este faptul că pe străzile Constantin  
Brâncoveanu si Vasile Alecsandri nu 
a fost prevazută executarea acceselor 

(podețe)  și rigolelor pluviale înierbate 
( adică a șanțurilor). Din păcate, acest 
lucru nu a fost momentan posibil 
deoarece operatorul  SC Aquatim 
nu a extins încă canalizarea pluvială 
pe aceste străzi. În mod evident era 
anormal să amenajăm accesele și apoi 
să le distrugem în momentul în care cei 
de la SC Aquatim vor demara lucrările 
proprii. Dar, bineînțeles,s că accesele 
rutiere și șanturile vor fi executate pe 
străzile în cauză după extinderea rețelei 
de canalizare. 

primar, DĂNUȚ GROZA

MODERNIZAREA UNUI LOT DE 3 STRĂZI APROAPE FINALIZATĂ
Se mai lucrează pe strada V. Alecsandri

Primăria a lansat una dintre cele mai 
importante teme din agenda publică 
a anilor 2018 – 2019. La fel ca în anii 
trecuți, cu ocazia Zilelor Orașului, a fost 
anunțată prioritatea pentru următoarele 
12 luni. În perioada septembrie 
2018 – septembrie 2019 va fi vizată 
direcția reabilitării și construcției marii 
infrastructuri, astfel că, urmează să 

fie implementat un program special 
susținut de investiții majore. Printre 
obiective se numără: 

• asfaltarea tuturor străzilor 
din oraș

• continuarea lucrărilor la 
trotuare și căi de acces auto

• reabilitarea zonei pietonale 
din centrul localității 

• reabilitarea Teatrului de Vară. 

În același timp, se află în atenția 
instituției posibilitatea de a construi 
sau amenaja spații de petrecere a 
timpului liber pentru locuitorii orașului 
și construirea unui centru spa. Pe lângă 
extinderea infrastructurii, Primăria are 
în vedere stimularea unui proces de 

împuternicire a comunității și construire 
a capitalului social. Orașul este mai 
mult decât suma simplă a investițiilor în 
infrastructură, iar Primăria încurajează 
o comunitate dornică de dialog, care 
își cunoaște și își exprimă articulat 
problemele și nevoile.

LL

SÂNNICOLAU MARE SE DEZVOLTĂ
este tema aleasă de către Primărie pentru următorul an de zile 

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

• Vând casă în Igriș nr. 208
Tel.  0722865142

• De închiriat spațiu comercial situat 
ultracentral.
Tel.  0744696207

• Vând aparatament cu 2 camere, etj. 
III, bl.P5, 2 balcoane str. Panselelor. 
Preț 43000 euro negociabil.  
Tel.  0726126078

Duminică 30 septembrie a avut loc 
pe stadionul Gheorghe Biaș, un atractiv 
și plin de nostalgii meci de fotbal între 
echipele de oldboys Voința Sânnicolau 
Mare și  o selecționată din Jimbolia, 
alcătuită din foști jucători ai echipelor 
Ceramica și Unirea.

Vremea a fost ideală pentru fotbal, 
iar fazele de joc au stârnit aplauze 
din tribune. Scorul are prea puțină 
importanță, mai importantă a fost 
revederea jucătorilor de la Voința, 
pentru al patrulea an consecutiv. În anii 
precedenți au jucat împotriva eternei 
rivale Unirea Sânnicolau Mare și 
împotriva Unirii Tomnatic. 

Pentru anul următor se dorește 
organizarea chiar a unui turneu dacă 
este posibil, întrucât se împlinesc 50 
de ani de la înființarea echipei Voința. 
De altfel, va avea loc și meciul revanșă 
împotriva echipei din Jimbolia, pe 

terenul jimbolenilor de această dată.

Voința Sânnicolau Mare Oldboys: 
Jivco Disici, Ovidiu Bomboe, Leucuța 
Vasile (portari), Tiberiu Ferenczy, Milan 
Marienuț, Constantin Crăciun, Gabriel 
Tripon, Iosif Buda, Gheorghe Drăncean, 
Lucian Breban, Iani Neacșu, Dorin Mihai, 
Vasile Telecican, Alexandru Marincat, 
Ioan Petrică, Constantin Farcaș, Nicolae 
Daju, Flavius Buda. Antrenor: Gheorghe 
Volar. Maseur: Mircea Oancia

FC Jimbolia Oldboys: Dumitru 
Vârlan, Zoltan Lengyel, Ștefan Cotârța, 
Cătălin Albu, Cristian Bodlar, Florin 
Balaciu, Cosmin Patrolea, Ion Câra, 
Zoltan Kovacs, Tiberiu Kovacs   

Arbitru: Victor Filip. 

FLAVIUS BUDA

MECI DE OLD BOYS
între Voința și FC Jimbolia

PRIMĂRIA ORAȘULUI SÂNNICOLAU MARE - STAREA CIVILĂ

NAȘTERI 
AUGUST 2018
• LACATUS DAVID-ALEXANDRU
• MARIAN IONUT-SORIN
• GHIMIS RAFAEL-ALEXANDRU
• BACIU EMANUELA-ANDREEA-

EMILIA
• PIHODI ANTONIA-MARIA
• STAN RARES-PETRU

SEPTEMBRIE 2018
• CHIPERI RARES-MADALIN
• KERPENISAN SASA
• CARAIAN LIVIUS-CRISTIAN
• COTUTIU ERIK-ROBERT
• PETCU IOAN-EMANUEL
• LUPU MARIA-NATALIA
• IANKOCZKI NIKOLE-ANAYS
• BLOJU MAIA-ALEXANDRA
• BALOG ANDREEA-VALENTINA
• VICHENTIE ENOH-MADALIN
• TOLE ANTONIA-MARIA-

PATRICIA
• GUZGAN DALIA-EVELINE
• COSTICI MADALIN-FLORIN
• ROSU FLAVIUS-SORIN
• LICENTIAS MADALINA-

MIHAELA
• GRAURE IONELA-NATALIA-

ELENA
• ISACOV ARINA

DECESE
AUGUST 2018
• COARDOS ION-84 ANI
• BARANTICI SIMION-89 ANI

• STANICA IOAN-80 ANI
• MIATOV IOAN-87 ANI
• ZAHA LUCIA-81 ANI
• SMARANDOI IONEL-MIRCEA-67 

ANI

CĂSĂTORII 
AUGUST 2018
• ALBUTIU ADRIAN-SORIN ♥ 

TERMURE VOICHITA
• TATAR CRISTOFOR-FLORIN 

♥ SACELEANU ANAMARIA-
MIRABELA

SEPTEMBRIE 2018
• STOICAN GHEORGHE-IUSTIN ♥ 

VINTAN GEORGETA-ADRIANA
• HITU ALEXANDRU ♥ COLIPCA 

ALEXANDRA-CRISTINA
• BORDEIANU IONUT ♥ 

MERMEZE DIANA
• MUNTEAN GHEORGHE-DANIEL 

♥ DANCI DANIELA-NICOLETA
• BILT FLORIN-VIOREL ♥ 

VOIASCIUC ELENA-BIANCA
• LINGURAR  GHEORGHE-

CRISTIAN ♥ SIPOS ALEXANDRA
• BRINDUSA DARIUS-ANDREI ♥ 

BORAS ALEXANDRA-VIRGINIA
• DRAGAN GHEORGHE ♥ ROSCA 

RODICA

• Vând apartament cu 2 camere 
semidecomandat, str.Republicii, 
nr.10, bl.L, etaj3
Tel. 025621138 sau 0735332613

• Vând apartament cu 3 camere la 
etajul 4, ultracentral, complet renovat, 
suprafața de 105mp, preț negociabil.
Tel.  0730259195

• Vând garsonieră mobilată pe str. 
Republicii, nr. 10, Bl. I, Sc. B, ap1, 
parter. Preț negociabil.
Tel.  0744128067

• Nou în Sânnicolau Mare: Program AFTER SCHOOL, Luni - Vineri 12.00-16.00. 
Începând din 8 octombrie cu 250 lei pe lună.
 Tel.  0761454966
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În data de 30.08.2018 s-a depus spre finanțare, pe Programul Operațional 
Regional, Axa prioritară 13.1 – Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici 
și mijlocii din România, un proiect în valoare totală de  14.637.820 lei ( aproximativ 
3.182.000 Eur ) din care cota de cofinanțare a Primăriei orașului este de 544.300 lei 
( aproximativ 118.300 Euro ).

Proiectul „Îmbunătățirea calității vieții populației din orașul Sânnicolau Mare” este 
structurat pe două componente  A și B.

1. Componenta A cuprinde următoarele proiecte :
-Îmbunătățirea calității vieții populației din orașul Sânnicolau Mare 
prin construire creșă, str Decebal . 

Valoarea totală a obiectivului de investiții este de  1,985,123 lei (432.000 
Euro)  și prevede construcția și dotarea unei creșe cu program prelungit 
(PP) cu 3 grupe de copii pe categorii de vârstă, inclusiv pentru grupurile 
vulnerabile, pentru 40 de copii antepreșcolari. Construcția propusă este 
prevăzută cu suprafața utilă totală de 427,43mp, în regim de înălțime P, cu 
loc de joacă la exterior, alei carosabile, locuri de parcare, alei pietonale, 
spații verzi amenajate și gard împrejmuire .

-Îmbunătățirea calității vieții populației din orașul Sânnicolau 
Mare prin construire grădiniță, str Decebal 

Valoarea totală a obiectivului de investiții este de  3,390,818 lei (737.000 
Euro) și prevede construirea unei grădinițe cu program prelungit (PP) cu 
o capacitate de 100 locuri, în 5 grupe, inclusiv pentru copii din grupuri 
vulnerabile. Construcția propusă va avea un regim de înălțime P+1E, cu 
loc de joacă cu groapă de nisip,  locuri de parcare și alei carosabile, alei 
pietonale, spații verzi, gard împrejmuire. 

-Îmbunătățirea calității vieții populației din orașul Sânnicolau 
Mare prin desfințare construcție existentă și construire grădiniță  str 
Petru Maior 

Valoarea totală a obiectivului de investiții este de  1,905,778 lei ( 414.000 
Euro) și prevede demolarea clădirii grădiniței existente și construirea unei 
grădinițe cu program normal (PN) cu o capacitate de 60 locuri, în 3 grupe, 
inclusiv pentru copii din grupuri vulnerabile. Construcția propusă va avea un 
regim de înălțime P, cu loc de joacă,cu groapă de nisip, locuri de parcare, 
alei carosabile, alei pietonale, amenajare spații verzi și împrejmuire 

-Îmbunătățirea calității vieții populației din orașul Sânnicolau Mare 
prin reabilitarea fațadelor Școlii Gimnaziale Theodor Bucurescu nr.1  

Valoarea totală a obiectivului de investiții este de  3.798.866 lei ( 826.000 
Euro) și prevede reabilitarea fațadelor școlii, reabilitarea și restaurarea ușii 
de la intrare, înlocuirea geamurilor și ușilor din PVC cu altele noi din lemn 
stratificat, desfacerea în totalitate a finisajelor exterioare ale fațadelor şi 
refacerea lor cu materiale de calitate corespunzătoare valorii arhitecturale 
şi istorice a clădirii, curățarea şi restaurarea manuală a elementelor de 
decorație ale fațadelor (baza şi capitelul semicoloanelor, frontoane și 
ancadramente ferestre, bosaje, ghirlande vegetale, brâu în relief, denticuli 
la streaşină, etc.), se vor reface elementele de ornament arhitectural lipsă 
sau deteriorate, restaurarea consolelor de sprijin ale balconulnui de la 

etajul întâi,repararea și consolidarea în întregime a coșului de fum exterior, 
înlocuirea paziilor şi a şorțurilor de protecție din tablă ale frontoanelor de 
deasupra ferestrelor, solbancurilor şi brâurilor cu altele noi, decopertarea 
tencuielii exterioare de la baza pereților (a soclului), curățarea rosturilor, 
refacerea tencuielii cu un mortar de var hidraulic sau cu materiale  
compatibile care permit evaporarea apei din zidărie, realizarea unei 
hidroizolații verticale la exteriorul fundației și a unui sistem de drenaj și de 
îndepărtare de clădire a apelor din teren, termoizolarea planșeului peste 
etajul 1, iluminarea fatadei principale pentru a pune în evidență obiectivul 
studiat cu corpuri de iluminat de fațadă de exterior

2. Componenta B  cuprinde proiectul :
-Îmbunătățirea calității vieții populației din orașul Sânnicolau 

Mare  prin reabilitarea structurii rutiere a  străzilor Oituz și Andrei 
Șaguna

Valoarea totală a investiției este de  3.557.233 lei ( 773.000 Euro)  și 
prevede îmbunătățirea capacității portante a drumului și amenajarea 
intersecțiilor cu drumurile laterale . Străzile ce urmează a fi modernizate au 
o lungime totală de 2,83 Km .

Această investiție  vine în continuarea și complementaritatea celorlalte investiții, 
la infrastructura rutieră a orașului, executate din fonduri europene sau din bugetul 
local.

Informații furnizate de șef birou proiecte, GHEORGHE CÎMPAN

PRIMĂRIA A DEPUS DOCUMENTAȚIA PENTR UN PROIECT DE PESTE 3 MILIOANE DE EURO
Obiective: două grădinițe, creșă, reabilitarea fațadei la Școala 

Theodor Bucurescu, asfaltarea străzilor Șaguna și Oituz

Pe 3 noiembrie, cetățenii din Sannicolau Mare au ocazia să scape corect de 
deșeurile de echipamente electrice și electronice, trimițându-le la reciclare! Iată 
cum va decurge programul acțiunii de colectare: pe 3 noiembrie 2018, între orele 
10.00-16.00, 5 puncte de colectare provizorii îi așteaptă pe cetățeni să 
aducă aparate electrice și electronice, becuri sau baterii, spre a fi colectate 
selectiv și trimise la reciclare. Aceste puncte de colectare vor fi amenajate 
în următoarele locuri din oraș:

1. Platou Parcare stadion
2. Platou Gradinita str. Nufarului
3.      Platou Bloc ANL str. Panselelor
4. Platou intersecția str. E. Murgu cu str A. Saguna
5. Platou intersectie str. 9 Mai  cu str. Oituz

Pentru deșeurile electrice predate, deponenții pot castiga,prin tragere la sorți, 
unul dintre premiile oferite în cadrul unei tombole ce va fi organizată cu ocazia 
acestei acțiuni de colectare. Tombola va avea loc pe data 3 noiembrie 2018, la 

Parcarea de la Stadion, începând cu ora 17.00. Premiile sunt: 1 cuptor 
cu micronde,1 aspirator,2 cafetiere,3 mixere,3 fiere de calcat.

Colectarea deşeurilor electrice nu este un proces complicat pentru 
nimeni, nici pentru cetățeni, nici pentru persoanele juridice! Serviciul Local de 
Colectare Timiș, prin numărul apelabil gratuit TelVerde 0800 444 800, asigură 
permanent preluarea gratuită a deșeurilor electrice grele sau 

voluminoase, direct de la domiciliu, sediu de firmă sau instituție, prin simpla 
programare telefonică. Persoanelor juridice li se oferă documentele necesare de 
casare.

Casele noastre sunt depozite de vechituri?
Împreună colectăm selectiv deșeurile electrice!

CAMPANIE DE COLECTARE DE DEȘEURI LA ROREC
3 noiembrie 2018

Acum 100 de ani se fierbea Unirea, 
politicienii români ai acelor vremuri, în 
frunte cu cuplul regal, regele Ferdinand 
și regina Maria conlucrau pentru a vedea 
împlinit visul de veacuri al românilor. 
Întreaga suflare românească avea un 
singur gând: granițele vechii Dacii din 
vremea lui Decebal.

La un veac distanță, gândul ca 
toate aceste aspecte importante ale 
istoriei naționale să nu fie acoperite de 
negura vremii a făcut ca patru cadre 
didactice de la Școala Gimnazială Nr.1, 
„Theodor Bucurescu” să pună la cale un 
eveniment tematic, anume o excursie la 
Alba Iulia. Numele făptuitorilor acestui 
drag moment merită menționate: Ciocoiu 
Loredana, Danci Stela, Calciov Bogdan 

și Lihat Cristina, cu aprobarea și sprijinul 
domnului director, Sitaru Flavius.

Deoarece numărul de elevi înscriși a 
ajuns la o sută - poate nu întâmplător- 
a necesitat alți șase dascăli de nădejde 
care au răspuns „prezent!” apelului 
nostru și, astfel, ne-a bucurat laolaltă de 

prezența doamnele învățătoare, după 
cum urmează: d-na director adjunct, 
Zăvoianu Elena, Calotescu Viorica, Erdei 
Oana, Stoianov Alexandra, precum și de 
prezența d-nei profesor de fizică-chimie, 
Aichimoaie Petronela și a d-lui profesor 
de educație fizică și sport, Sitaru Marius.

Ziua de 20 octombrie a început dis-
de-dimineață, în jurul orei 5:45. Șoferii 
firmei Trans Aldeea SRL, Caradjov 
Matei și Caradjov Alex se aflau în stație, 
pregătiți să ne conducă în siguranță 
înapoi în istorie, spre capitala Marii Uniri, 
Alba Iulia.

Ajunși la destinație, la un veac 
distanță, o oarecare zi de octombrie 
a dobândit o semnificație aparte prin 
imaginea celor 100 de chipuri vesele 

ale elevilor noștri, care au purtat cu 
mândrie cele 100 de tricouri albe dăruite 
de către asociația părinților elevilor școlii 
noastre. Ca uniforma acestei deosebite 
zile să fie completă, drept blazon, le-
au fost insignele primite din partea 
Primăriei orașului Sânnicolau Mare.  

Astfel, fila de istorie contemporană s-a 
transpuns într-un tablou vivace admirat 
de către mulțimea de turiști din oraș, 
entuziasmați să imortalizeze momentul 
- semn că imaginea noastră era distinsă 
și de apreciat.

Cu emoție am intrat pe poarta Cetății 
Alba Carolina și am vizitat Traseul celor 
Trei Fotificații, precum și Muzeul Național 
al Unirii, care ne-a purtat din Preistorie 
până în zorii contemporaneității, trecând 
cu sfială prin fața  marilor personalități 
istorice, care și-au pus amprenta asupra 
poporului român.

Pe drumul de întoarcere, ne-am oprit 
pentru a mai marca încă un obiectiv 
istoric de mare valoare, anume  Cetatea 
Devei, monument construit în sec. al XIII 
-lea. Cum telecabina care ne-ar fi putut 
urcat se defectase, am hotărât să luam 
la pas Dealul Cetății, înalt de 371 de 
m,  fiind astfel puși față-n-față cu istoria, 
minunățiile naturii-geografia și cu o reală 
oră de educație fizică și sport.

„Cu ultimile puteri”, dar cu zâmbetul 
pe buze, am urcat în autocare unde ne 
așteptau șoferii, ca de obicei, cu răbdare 
și înțelegere.

Chiar dacă noi, cadrele didactice, 

credeam că vom fi răpuși cu toții de 
oboseală pe drumul de întoarcere, am 
fost uimiți să vedem că, preluând din 
energia elevilor, am fredonat cântece 
patriotice și moderne, spre încântarea 
copiilor.

Am ajuns în imediata realitate cu 
mulțumire în suflet că obiectivul nostru 
principal a fost atins: la ceas de mare 
sărbătoare națională, Centenarul Marii 
Uniri, noi, dascălii Școlii Gimnaziale, 
Nr1, „Theodor Bucurescu”, dorim să 
trezim în sufletele elevilor, valorile 
morale ale poporului român: dragostea 
de țară, eroismul, vitejia, bunătatea 
precum și conștientizarea importanței 
jertfei umane și materiale ale înaintașilor 
noștri.

În urma acestei lecții, sperăm să 
așezăm în inimile elevilor o fundație pe 
care să se înalțe semeț toate valorile 
de care are nevoie un român pentru a 
reuși în propria lui țară natală, pentru 
ca urmașii noștri să poată spune cu 
mândrie:

 „Acum 100 de ani...”
 prof. istorie

Ciocoiu Loredana

Școala Gimnazială nr. 1 Theodor Bucurescu
Excursie în cetatea Marii Uniri

Ca și în anii trecuți, nici anul acesta 
« Erntedankfest-ul » sau « Ziua recoltei 
»  nu a putut lipsi din lista evenimentelor 
culturale ale orașului nostru. 

Organizat de Forumul Democrat al 
Germanilor din Sânnicolau Mare, actuali 
și foști elevi de la secția germană a Școlii 
gimnaziale Nestor Oprean nr.2, cât și 
copii de grădiniță participă în fiecare an 
la această sărbătoare, devenită tradiție. 
Coșurile pline cu fructe și legume, 
porturile germane și buna dispoziție sunt 
mereu prezente în această zi frumoasă.

În cadrul slujbei festive la biserica 
catolică accentul principal se pune pe 
conștientizarea faptului că există mult 
mai multe lucruri decât cele materiale  
pentru care merită sa fim recunoscatori. 
În diferitele etape ale slujbei sunt 
implicați și participanții la ziua recoltei 
prin cântece și rugaciuni. După defilarea 
participanților prin centrul orașului pe 
ritmurile fanfarei din Recaș, ei prezintă 
un mic spectacol de cântece și jocuri 
pe platoul din fața Primăriei. Îndrumați 
de educatoarele și învățătoarele 

lor ,,actorii,,  savurează aplauzele 
reprezentanților Primăriei și ai Consiliului 
local, al părinților și spectatorilor.   

Anul acesta, grupul de dansuri 
germane « Buntes Sträußchen » s-a 
prezentat în fața publicului în frumoasele 
porturi șvăbești.

După spectacol și cuvinte de 
felicitare din partea primarului Dănuț 
Groza adresate lor, cadrelor didactice, 
părinților și organizatorilor, participanții 
au fost așteptați în incinta Primăriei cu 
mâncare și sucuri. 

Însă distracția nu s-a terminat 
aici, fiindcă după masă, a avut loc 
mult așteptatul concurs interactiv sub 
sloganul ,,Orașul meu natal, toamna,,, 
la care elevii mai mari s-au întrecut prin 
joc și voie bună, câștigând astfel fiecare 
grupă câte un premiu, dar în primul 
rând o experiență nouă și cunoștinte 
complementare celor de la școală. 

 
ASTRID KATARO

DIETLINDE HUHN

Ziua recoltei (Erntedankfest) 2018
un eveniment deja consacrat în orașul nostru
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Toamna se numără bobocii

Luna septembrie a adus cu ea 
începerea unui nou an școlar. Liceenii 
însă, încă din primele zile ale școlii, 
au început alegerea bobocilor pentru 
cel mai important eveniment dintr-un 
an școlar. Cei mai mari dintre ei, elevi 
ai claselor a XII a, au umblat din clasă 
în clasă pentru a-i selecta pe cei mai 
frumoși și pe cei mai potriviți boboci 
pentru bal. Nu a fost ușor pentru 
organizatori să aleagă din atâția doritori. 
Dar, ca la fiecare concurs, și de data 
aceasta, după criterii riguroase, cei mai 
buni au fost numiți pentru începerea 
pregătirilor pentru marele eveniment al 
toamnei. 

Programul final la care au asistat sute 
de spectatori a fost gândit în cele mai 
mici detalii. S-au pierdut ore și zile pentru 
ca totul să fie perfect în seara unei zile 
frumoase de vineri. După găsirea unui 
număr de sponzori, după repetiții grele, 
după lacrimi și nervi, spectacolul a fost 
numai bun pentru a fi prezentat pe scena 
sălii Primăriei orașului Sânnicolau Mare. 
Astfel, în 12 octombrie, începând cu 
ora 19, startul a fost dat de prezentatori 
plin de șarm. Numerele s-au împletit 
armonios, deorece, organizatorii, elevi 
ai claselor a XII a, au ținut ca pe scenă 
să presteze tineri talentați, fie liceeni 
încă, fie foști elevi ai Liceului și studenți 
în prezent. Publicul, încântat la maxim, 
a aplaudat frenetic de fiecare dată. 
Muzica populară primită cu chiote, arii 
din muzica clasică, dansuri moderne 
și scenete pline de umor au făcut ca 
această seară să se transforme pentru 
cei prezenți într-una magică. 

Bobocii, căci ei au fost în centrul 
atenției, au pășit pe scenă la început 
timizi și plini de emoție. După câteva 

clipe, însă, susținuți de părinți, frați și 
colegi de clasă, au prins curaj și au 
încercat să impresioneze juriul alcătuit 
din cadre didactice și reprezentanți ai 
Primăriei. Cea mai așteptată probă, 
după cele de dans sau proba surpriză, 
a fost, cu siguranță, pentru toată lumea, 
cea a ținutelor de seară. Momentul a 
fost ca de fiecare dată unul deosebit. 
Boboceii au ales pentru sfârșit cele mai 
elegante ținute, evidențiindu-se prin 
grație și frumusețe tinerească.

Rolul juriului a fost unul deosebit 
de important. Ajutat de susținerea 
publicului, cu greu acesta a deliberat. 
Și, ca la orice competiție, cei mai buni 
au urcat pe podium, fiind premiați, după 
cum urmează : 

• Miss Inocență – Kerciov Erin
• Mister Inocență – Gulicska 

Marcus
• Miss Popularitate - Sturza 

Andra
• Mister Popularitate - Stoiov 

Pablo
• Best Dancer - Balint Minola
• Best Dancer - Sârbu Robert
• Miss Manechin – Lăcătuș 

Anca
• Mister Gentelman – Palfi 

Fabian
• Miss Boboc - Găvojdian Dalia
• Mister Boboc – Miron Sorin

Felicitări tuturor bobocilor, dar 
și organizatorilor pentru tot ceea ce 
au făcut  pentru ca ediția aceasta a 
Balului bobocilor Liceului Teoretic Joan 
Jebelean să fie una memorabilă. 

prof. RALUCA MUNTEAN

“Balul bobocilor” a devenit deja un 
eveniment cu tradiție și de anvergură 
în rândul liceenilor. Ca de fiecare dată, 
în perioada aceasta a anului, toamna 
ne surprinde numărând. Ce? Bobocii. 
Care? Elevii claselor a IX-a. De unde? De 
la LICEUL TEHNOLOGIC “CRISTOFOR 
NAKO”. 

Elevii – boboci au pășit cu emoție pe 
o altă scenă a vieții lor, pe scena liceului, 
a celor mai frumoși ani pentru orice tânăr 
care parcurge această etapă. Încet-
încet, pentru o perioadă mai scurtă, 
scena școlii s-a intersectat cu scena 
unde avea să se desfășoare cea mai 
interesantă experiență pentru un licean. 
Fiecare elev selectat ca viitor participant 
la ”Balul bobocilor” a fost pregătit și 
instruit pentru a face cinste școlii pe care 
o reprezintă.

Profesionalismul și seriozitatea 
doamnei consilier educativ Vlăduț Ane-
Mari și a diriginților claselor a XII-a au fost 
susținute de implicarea și determinarea 
claselor terminale.

Așadar, s-a dat startul pregătirilor, 
iar munca organizatorilor n-a fost deloc 
ușoară, fiindcă stângăcia celor mici a 
necesitat multă răbdare și înțelegere. 
Muncind pe brânci, bobocii s-au arătat 
tot mai pregătiți de la o zi la alta, semn 
că vor face față spectacolului pe care îl 
așteptau cu sufletul la gură. 

Conducerea LICEULUI 
TEHNOLOGIC “CRISTOFOR NAKO” a 
monitorizat întreaga pregătire, iar după 
ce toate detaliile au fost puse la punct, 
s-a anunțat oficial data desfășurării 
marelui eveniment. Conform așteptărilor, 
seara a devenit memorabilă, întrucât 
sala a fost arhiplină, iar publicul, unul 
pe care orice artist și l-ar dori în sală 
la un spectacol. Juriul, cum ne-a 
obișnuit, a punctat sau a depunctat, în 
funcție de prestația concurenților. Pe 
scenă au tronat gingășia, feminitatea 
și rafinamentul fetelor, completate de 
seriozitatea și galanteria băieților. Puțini 

boboci au depășit probele impuse cu 
nonșalanță, cei mai mulți fiind cuprinși 
de emoțiile puternice generate de 
presiunea concursului.

Înainte ca juriul să delibereze, 
SHIFT, invitatul special al serii, a creat o 
atmosferă pe care elevii au intuit-o și au 
trăit-o la maximum în momentul apariției 
acestuia. Momentul de tensiune maximă 
l-a reprezentat anunțarea câștigătorilor 
titlurilor mult așteptate, titluri care au 
revenit următorilor boboci:

          
• Miss Boboc- Lola Casiana
• Mister Boboc- Regep Dragoș 

Cosmin
• Miss Inocență- Tonța Denisa
• Mister Inocență – Cozma 

Mario
• Miss Popularitate- Maștaleru 

Beatrice
• Mister Popularitate- Milicici 

Deian Flavius
• Mister Gentleman – Dârloman 

Bogdan
• Miss Manechin- Korom Iulia
• Best Dancer- Busuioc Narcis
• Best Dancer- Ilcău Alexandra
• Miss Romantic -  Radu Marta
• Mister Romantic -   Boraș Leo
 
Toate acestea nu ar fi putut avea 

loc fără susținerea sponsorilor cărora 
le aducem mii de mulțumiri, fără 
înțelegerea și îngăduința conducerii 
orașului Sânnicolau Mare cu care ne-am 
obișnuit deja și îi suntem recunoscători 
pe această cale, fără suportul doamnei 
director Oana Cristina Cioban care a 
fost și este un aliat de nădejde.

Cumulând toate aceste aspecte, 
LICEUL TEHNOLOGIC “CRISTOFOR 
NAKO” a reușit și de această dată să 
lase o plăcută și frumoasă impresie 
tuturor în această toamnă a bobocilor 
aleși pe sprânceană.

                                                                                                      
Prof. CORNEL CIUI

LICEUL TEHNOLOGIC “CRISTOFOR NAKO” 

BALUL BOBOCILOR 2018 BALUL BOBOCILOR 2018 LA LICEUL 
TEORETIC “IOAN JEBELEAN“

Prin intermediului Monitorului 
de luna trecută, membrii asociației 
Seniorii sânmiclăușeni au fost anunțați 
că trebuie să își ridice invitațiile de la 
sediul asociației, unde, ca de ficare 
dată, au fost așteptați cu bunăvoință 
de către doamna președintă Szep 
Margareta care s-a ocupat de bunul 
mers al lucrurilor. Au avut acces în Sala 
de sport a orașului doar cei cu cotizația 
plătită la zi, conform regulamentului de 
funcționare al asociației și doar cei care 
au avut la ei invitația. 

Evenimentul mult așteptat a avut 
loc în data de 24 octombrie, într-o 
autentică zi de toamnă rece și ploioasă. 
Pensionarii au fost conduși la locuri de 
către angajați ai Primăriei, voluntari, 
care, ca de fiecare dată, au fost aproape 
și alături de cei mai în vârstă dintre 
noi. Amfitrionul a fost domnul primar 
Dănuț Groza care a prezentat aspecte 
importante ale orașului nostru, precum 
starea lucrărilor, obiective viitoare sau 
obiective îndeplinite în prag de sfârșit de 
an 2018. De asemenea, i-a invitat pe cei 
aflați în sală să îl onoreze cu prezența și 
în luna decembrie la tradiționala întâlnire 
de Sfântul Nicolae. Legat de data acestui 
eveniment, veți afla detalii într-un număr 
viitor al ziarului.

Și pentru că nu putea lipsi voia 
bună, membrii ai ansamblului Doina 
din Sânnicolau Mare, au prezentat în 
fața spectatorilor un colaj de dansuri 
populare foarte apreciate. Cu această 
ocazia membrii ansamblului au 
prezentat noua costumație din subzona 
etnografică Sânnicolau Mare. Pentru 
aceste costume s-au făcut cercetări 
la muzeul satului din Timișoara, iar 

realizarea lor a fost posibilă cu sprijinul 
Primăriei Sânnicolau Mare. Pentru 
munca extraordinară depusă și în 
semn de mulțumire, domnul primar a 
acordat câte un buchet de flori și un tort, 
coordonatorilor ansamblului Doina, soții 
Mândran Natalia și Gheorghe și Adriana 
Luchin.  

Ca de fiecare dată, spectacolul a 
fost întregit de muzica de bună calitate. 
Au fost invitați speciali  Duo Colompar, 
răsplătiți cu aplauze pentru interpretarea 
deosebită la vioară și pian. 

Un obicei bine împământenit în 
cadrul acestui eveniment este acela al 
tombolei. Toți participanții au fost înscriși 
la o amplă tombolă prin invitația cu care 
au avut acces în sală. Aproape toți cei 
500 de pensionari prezenți s-au bucurat 
de un câștig, de la filtre de cafea la 
prăjitoare de pâine, de la farfurii la căni 
și pahare, de la cereale la flori și alte 
obiecte de folosință casnică.

Cei care și-au sărbătorit ziua de 
naștere în 24 octombrie au fost felicitați 
de către domnul primar care le-a 
înmânat câte un buchet de flori, un tort și 
o șampanie. Este vorba despre Vingan 
Floarea și Miklos Erno.

Evenimentul s-a încheiat după mai 
bine de trei ore.

Și în acest an au sărit în sprijinul 
acestui eveniment o mulțime de 
oameni sufletiști care au sponzorizat 
evenimentul cu o mulțime de cadouri. Le 
mulțumim pe această cale:

• S.C. MAGNO FLOWERS S.R.L.
• S.C. CARREFOUR MARKET 

S.R.L.
• S.C. ZVEZDA S.R.L.

• S.C. AERO WEST S.R.L.
• S.C. LEON GOURMET 

BAKERY S.R.L.
• S.C. DIMITRIVAS S.R.L.
• PRODUCATOR APICOL ROKA 

ALEXANDRU
• ASOCIATIA PENSIONARILOR 

SÂNMICLAUȘENI
• S.C. TERMURE DAIS S.R.L.
• P.F.A. RAITOK STEFAN
• S.C. ALTERNATIVA S.R.L.
• S.C. PRELIS S.R.L.
• PROF. LIHAT CRISTINA
• S.C. DUO CONSTRUCT S.R.L.
• P.F.A. SOCACIU CLAUDIA 
• S.C. CORIDA IMPEX S.R.L.
• ASOCIATIA SAN DIDACTICA
• D-NA MIRCIOV MARIA 
• S.C. ABC AGRESSIONE 

SYSTEM S.R.L.
• S.C. TRANS DIANA S.R.L.
• S.C. GYEACOSERV S.R.L.
• S.C. TRANS ALDEEA S.R.L.
• S.C. MIHNEL S.R.L.
• S.C. VEROSSIM S.R.L.
• S.C. TILANDSIA S.R.L.
• S.C. BETACOM BANAT S.R.L.
• S.C. DUKI MM S.R.L.
• S.C. MONDO LIFE S.R.L.
• S.C. JURCAVET S.R.L.
• S.C. STIV DAMUR S.R.L.
• CIPRIAN JURAVLE
• S.C. MADEI S.R.L.
• S.C. MAMBO ITALIANO S.R.L.
• S.C. R-PIAZZA ROSA S.R.L.
• S.C RODSPECTRA S.R.L.
• S.C. VANEL IMPEX S.R.L.
• S.C. IVESCU COMPANY S.R.L.
• PESCARIA MARA
• S.C. MYMAGGIE S.R.L.
• S.C. COSO CONS S.R.L.

• S.C. LA RAHELA S.R.L.

• ASOCIATIA 

VÂNATORILOR
• ASOCIATIA CRESCATORILOR 

DE PASARI ”NAKO”: CĂPRAR 
PETRU, LĂCĂTUȘ FLORIN, 
FAZEKAS IOSIF, IRINA 
MARIUS, STANCIU DORIN, 
KALAPIȘ GHEORGHE, 
DĂNCESCU DAN, FARCA 
MIHAI, RAITOK ȘTEFAN 

• GENZINGER ANDREI
• LĂCĂTUȘ RĂZVAN
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Ziua internațională a persoanelor vârstnice

Un zâmbet pentru fiecare SENIOR

 FOTO: BOGDAN ISTODE

Vreau să mulțumesc tuturor 
acelora care s-au aflat alături de noi în 
această zi specială, tuturor sponzorilor 
care prin gestul lor au adus o bucurie 
în sufletul membrilor asociației. Pentru 
mine, persoanele vârstnice au un loc 
special, deoarece, întotdeauna de 
la dumnealor avem ceva de învățat. 
Doresc tuturor pensionarilor din 
Sânnicolau Mare multă sănătate și o 
viață lungă și liniștită! De asemenea, 
aș vrea să lansez invitația de a ne fi 
alături într-un număr cât mai mare 
și în luna decembrie, cu ocazia 
evenimentelor organizate cu ocazia 
sărbătorilor de iarnă.

Doamnei președintă a asociației 
Seniorii Sânmiclăușeni și întregului 
consiliu de administrație, le mulțumesc 
pentru permanenta susținere, 
implicare directă  și colaborare.   

primar, Dănuț Groza
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Una dintre cele mai active asociații 
din Sânnicolau Mare este, cu siguranță 
cea a cadrelor didactice, înființată în 
urmă cu câțiva ani la inițiativa domnului 
primar Dănuț Groza.

Membrii acesteia, profesori de la 
toate școlile și grădinițele din oraș, 
precum și personal auxiliar, se bucură 
pe parcursul unui an școlar de mai multe 
activități. Acestea sunt organizate, fie 
în mod direct pentru dascăli, fie sunt 
organizate de către dascăli pentru 
elevi. Toamna și deschiderea unui nou 
an școlar au reprezentat și anul acesta 
pentru membrii asociației San Didactica 
momente de bucurie. 

Astfel, în luna septembrie, în toate 
instituțiile de învățământ din oraș 
s-au întocmit liste de înscriere pentru 
tradiționala excursie. În urma unor 
întâlniri cu reprezentanți din toate școlile, 
s-a ajuns la concluzia să se viziteze 
Banatul Montan. Pregătirile minuțioase 
au solicitat timp și răbdare. Domnul 
profesor Iancu Berceanu a finalizat lista 
cu obiectivele ce trebuiau vizitate. Tot 
Domnia Sa, voluntar, a însoțit cele două 
grupe de excursioniști cărora le-a oferit, 

în calitate de ghid cele mai importante 
referințe legate de locurile vizitate.

După încheierea înscrierilor, pe 
listele de doritori figurau peste 100 
de persoane, ceea ce a însemnat că 
excursiile trebuiau să se facă în două 
sâmbete. Astfel, în 22 și 29 septembrie, 
în zile minunate de toamnă ruginie, 
membrii asociației San Didactica au 
plecat de dimineața din fața Primăriei 
înspre obiectivele propuse. Traseul ales a 
fost unul ușor, dar foarte frumos. Până la 
Oravița, excursioniștii s-au oprit pe drum 
pentru a servi micul dejun, fiecare ceea 
ce a avut de acasă. Pe un timp însorit, 
s-a făcut un popas memorabil la Teatrul 
de la Oravița, unde ghidul, domnul 
profesor Iancu Berceanu, foarte bine 
informat, a povestit călătorilor despre 
istoricul acestui loc încărcat de emoție. 
De acolo, pe jos, pe străzile înguste 
ale orașului, s-a mers până la muzeul 
de farmacie, unde s-au putut vedea 
ustensile specifice, case de marcat sau 
diverse exponate interesante.

Călătoria cu nea Mitru ca șofer  a 
continuat până în gara din Oravița unde 
toată lumea a pornit într-o plimbare cu 

trenul prin munții Banatului. Vremea 
frumoasă și însorită a făcut ca peisajul 
să fie unul desprins din povești. S-au 
făcut multe fotografii, s-au admirat munții 
și brazii, s-au legat prietenii.

Masa de prânz a fost servită la Reșița 
numai de cei care și-au plătit consumația.

Pentru puțină plimbare și aer curat, 
s-a mai oprit la muzeul de trenuri vechi 
din Reșița. 

După o zi încărcată de emoție și 
bucurie, membrii asociației cadrelor 
didactice s-au întors acasă în așteptarea 

următorului eveniment. 
Mulțumim pe această cale domnului 

director Iancu Berceanu pentru ajutorul 
acordat în organizarea acestei excursii, 
dar și șoferului nea Mitru, care, ca de 
fiecare dată, ne-a fost alături.

Excursia a fost organizată de către 
asociația San Didactica și finanțată de 
către Primăria orașului Sânnicolau Mare 
în cadrul unui proiect. 
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O călătorie de neuitat a membrilor asociației San Didactica

CENTENARUL MARII UNIRI
Partea a VI-a

Unirea Banatului cu România
Timişoara a fost poziționată, de-a 

lungul vremurilor, într-o zonă prolifică 
dezvoltării,într-un  mediu pe care 
mulți şi l-ar fi dorit. Şi a rămas, până 
la urmă, chiar şi când se afla sub 
administrație românească, un spațiu 
al  multiculturalității şi al înțelegerii între 
oameni de nații diferite. Cu siguranță, 
în eventualitatea în care Timişoara cu 
bănățenii ei nu ar fi existat,trebuiau 
create!

În toamna anului 1918, locuitorii 
din Banat erau foarte atenți la ce 
se întâmpla în imperiul din care 
făceau parte .Tensiunile din Ungaria 
au determinat Banatul să mențină 
legătura doar cu Budapesta,de unde 
se întoarce socialistul Otto Roth şi 
proclamă,la 31 octombrie,la Timişoara, 
Republica Autonomă Bănățeană, care 
ar fi continuat să coopereze cu Guvernul 
maghiar. Această decizie însă nu a 
fost deloc agreată de români, care o 
vedeau ca pe o încercare de a împiedica 
unirea Banatului cu Regatul României. 
Fruntaşii din Banat au alcătuit Consiliul 
Militar Național Român, avându-l drept 
președinte pe dr. Aurel Cosma,cel care 
îi răspunde lui Otto astfel :”Noi, românii, 
nu putem primi propunerea domnului 

Otto Roth. Aspirațiile neamului nostru ne 
îndeamnă să urmăm altă cale.”.Pentru 
a avea o putere de decizie considerabil 
mai mare,Consiliul abia format s-a atașat 
Consiliului Național Român Central 
de la Arad,aceasta fiind o exprimare 
limpede a voinței bănățenilor de Unire 
cu România. Un criteriu esențial privind 
starea populației din Banat se remarcă 
printr-o majoritate relativă a românilor,în 
jurul valorii de 37%,așa că la începutul 
lunii noiembrie nu era foarte clar ce se va 
alege de Banat.

Guvernul maghiar începuse 
tratativele de pace cu Antanta și a 
încheiat armistițiul cu aceasta la Belgrad, 
iar dilema părea că va fi rezolvată. 
Situația se complică odată cu ocuparea 
Banatului de către  trupele sârbe,care 
au trecut la fapte fără să mai stea pe 
gânduri. O mişcare controversată 
survine la data de 1 decembrie 1918 
când românii de-abia proclamau unirea 
Banatului cu România, la Belgrad a fost 
înființat Regatul Sârbilor, Croaților și 
Slovenilor, ulterior-Iugoslavia, care ar 
fi avut interese ascunse privind soarta 
Banatului. Pentru a restabili ordinea 
în Banat, treptat,trupele sârbe vor fi 
înlocuite de către trupele franceze.

Promisiunile realizate de către 
Antanta la începutul războiului sunt 
revendicate de către români,dar situația 
de la sfârșitul războiului era cu mult 
diferită de momentul inițial. La Conferința 
de Pace de la Paris, devenise clar că 
Banatul nu putea rămâne în întregime 
Iugoslaviei, la fel cum nu putea trece 
în întregime în posesia României. Dar 
nici una dintre părți nu era dispusă 
deocamdată să renunțe la pretenții. Ca 
să tranșeze problema, Conferința de la 
Paris a impus o împărțire a Banatului 
după criteriul etnic. Un argument al 
sârbilor a fost poziția geografică a 
capitalei Belgrad, aflată exact la granița 
cu Banatul și, prin urmare, vulnerabilă 
din punct de vedere strategic și 
militar,precum şi nevoia de a avea o 
zonă defensivă, ca să nu mai repete 
înfrângerea din Marele Război.

Autoritățile sârbe și franceze au 
evacuat părțile obținute de România, 
iar pe 3 august 1919 trupele române 

au intrat în Timișoara,în uralele mulțimii 
entuziasmate. În piața din centrul orașului, 
care de atunci se numiește„Piața Unirii”, 
armata a fost primită de oficialitățile 
locale și de reprezentanți ai minorităților. 
Pentru a pecetlui actul unirii Banatului 
cu România, au sosit la Timișoara de 
la Arad prim-ministrul Ion I.C. Brătianu 
și ministrul Consiliului Dirigent,Ștefan 
Cicio-Pop. În ziua următoare Regatul 
României a încheiat tratatul cu Puterile 
Aliate în urma căruia Banatul intra în 
granițele României Mari.

După ce au răsuflat ușurați că a 
putut fi evitat un conflict armat cu sârbii, 
datorită arbitrajului Marilor Puteri (și 
Franței, în special), românii puteau 
sărbători în voie.O dată cu unirea 
Banatului, România Mare devenea 
întreagă!

       
 elev clasa a XII-a A Liceul Teoretic 

Ioan Jebelean
 ADRIAN COȘA

Toamna este anotimpul în care 
membrii asociației cadrelor didactice 
din Sânnicolau Mare, San Didactica, își 
concentrează atenția asupra activităților 
propuse la început de an. 

Pentru că lectura  este extrem de 
importantă pentru copii, unul dintre 
obiectivele îndeplinite în luna octombrie 
de către această asociație a fost acela 
de a oferi fiecărui elev din ciclul primar 
și gimnazial câte o carte de povești. 
Activitatea s-a aflat deja la a doua ediție 
și, cu siguranță, va deveni o tradiție în 
orașul nostru datorită succesului de care 
s-a bucurat. 

Evenimentul, unul amplu, a fost 
pregătit cu mare atenție din timp. 
Profesori de limba română au selectat 
lecturile potrivite pentru vârsta fiecărui 
copil. Pentru că ne aflăm în anul 
Centenarului Marii Uniri, nici acest 
eveniment nu putea trece nemarcat. 
Astfel, în această direcție, s-au realizat 
semne de carte personalizate cu 
informații legate de Marea Unire de la 
1918. 

Cu câteva zile înainte, s-a amenajat 
corespunzător sala de sport Ioan Morar, 
a fost aleasă în urma unei ședințe cu 
domnii directori ziua evenimentului și  au 
fost anunțați învățătorii și diriginții. 

Și în acest an, evenimentul a fost 
organizat în parteneriat de către Primăria 
Sânnicolau Mare și Asociația San 

Didactica. Finanțarea a fost asigurată 
printr-un proiect de către primărie. Dacă 
asociația cadrelor didactice s-a ocupat 
de organizarea elevilor și donația de cărți. 
primăria a venit cu o surpriză deosebită 
pentru copii. Elevii s-au bucurat de un 
concert special pe gustul lor, susținut de 
cunoscuta interpretă Iuliana Beregoi. 

Copiii au fost primiți în sala de 
sport și așezați, fiecare, pe locuri, fie în 
tribune, fie pe teren. După ce domnul 
primar Dănuț Groza le-a adresat câteva 
cuvinte, în fața elevilor a apărut, în 

aplauzele lor furtunoase mult așteptata 
cântăreață. Aceasta, însoțiță de un grup 
de dansatoare, a prezentat un concert 
foarte apreciat de copii. Din reacția 
copiilor prezenți s-a putut constata cu 
ușurință bucuria nemăsurată la vederea 
unei interprete pe care o cunoșteau și 
admirau din videoclipuri și seriale TV. 
Cu siguranță, mulți copii au avut o șansă 
unică să se intâlnească cu o vedetă pe 
care o admiră.

La finalul spectacolului, într-o ordine 
desăvârșită, cei peste 1200 de elevi 

din ciclul primar și gimnazial ai Școlilor 
Theodor Bucurescu și Nestor Oprean 
din Sânnicolau Mare au primit o carte 
potrivită pentru vârsta lor. 

Evenimentul s-a încheiat la ora 12 și 
copiii au plecat încântați. 
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Vreau să mulțumesc domnilor 
directori Vasile Istode și Flavius Sitaru, 
dar și tuturor cadrelor didactice care 
s-au implicat în bunul mers al acestui 
eveniment. Am admirat și de această 
dată felul în care copiii, însoțiți de 
dascălii lor, s-au comportat exemplar. 
Vă asigur că, ori de câte ori am 
ocazia, mă voi afla alături de instituțiile 
de învățământ din Sânnicolau Mare, 
deorece este foarte important, la nivel 
local, să promovăm cultura și lectura. 

Am rămas impresionat de reacția 
elevilor la apariția tinerei interprete 
și cu siguranță vom organiza și alte 
evenimente de acest gen.

Să aveți, în continuare, dragi elevi 
și profesori, un semestru cu multe 
note bune și realizări profesionale!  

primar 
Dănuț Groza

O carte pentru fiecare...
Donație de cărți pentru toți elevii de ciclu primar și gimnazial din oraș
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