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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

Reclame -Anunțuri12

Consiliului  Local  S ânnicolau-Mare
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2PROIECTE MAJORE
ale Primăriei Sânnicolau Mare pentru anul 2019

ITP 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)

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!!! ȘI BUTELII

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

 Peste câteva zile, intrăm 
împreună într-un an nou, sperăm la 
fel de bun ca  2018 sau, de ce nu, 
cu mai multe realizări și obiective 
realizate pentru orașul nostru.

Mirosul cozonacilor cu nucă și 
urările colindătorilor  ne amintesc 
că sărbătorile de iarnă ne bat la ușa 
sufletului. Aș vrea să mulțumesc pe 
această cale întregii mele echipe 
și în special consilierilor locali 
din echipa mea pentru  sprijinul 
acordat în acest an, pentru faptul 
că, de fiecare dată, au răspuns 
solicitărilor mele, fiind prezenți la 
toate evenimentele de peste an.

Cetățenilor orașului Sânnicolau 
Mare, aș vrea să le doresc să aibă 
parte de multă sănătate, de liniște 
în suflete, de realizări pe toate 
planurile și un Crăciun fericit alături 
de cei dragi !

Anul Nou să vă facă parte de 
bine, de împliniri și noroc în tot ce 
vă propuneți!

La mulți și frumoși ani!

Al dumneavoastră primar, 
DĂNUȚ GROZA

LA MULȚI ANIMAGIA SĂRBĂTORILOR DE CRĂCIUN
Moș Crăciun i-a vizitat pe copiii de la 

grădinițe și ciclul primar

pag. 8

Moș Nicolae a adresat luna 
trecută o invitație membrilor asociației 
pensionarilor din Sânnicolau Mare, 
“Seniorii sânmiclăușeni”. Ca în fiecare 
an, acestora li s-a transmis prin 
intermediul ziarului local că își pot ridica 
invitația pentru participarea la tradiționala 
întâlnire cu domnul primar Dănuț Groza, 
întâlnire ce are loc, întotdeauna, în 
preajma sărbătorilor de iarnă. Conform 
regulamentului, au avut dreptul de a fi 
prezenți la amplul eveniment numai cei 
cu cotizația plătită la zi. Prin bunăvoința 
și răbdarea doamnei președintă a 
asociației, Szep Margareta, cei peste 
700 de pensionari s-au pregătit, 
așa cum se cuvine pentru această 
zi de sărbătoare sufletească.

continuare în pagina 5

Tradiționala întâlnire din luna decembrie 

a “Seniorilor Sânmiclăușeni“ 

EVENIMENTE
SÂNNICOLAU MARE 
TĂRÂM DE POVESTE 
Aprinderea iluminatului 
festiv

pagina 4
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PROIECTE MAJORE
ale Primăriei Sânnicolau Mare pentru anul 2019 
Anul acesta se împlinesc 10 ani de 

când am obținut mandatul de primar 
al Sânnicolaului Mare. Mi-am dat 
toată silința în această perioadă să 
mă ridic la înălțimea încrederii pe care 
dumneavoastră cetățenii acestui oraș 
mi-ați acordat-o. Primăria Sânnicolau 
Mare a implementat foarte multe proiecte 
de dezvoltare în acești ani, schimbând 
radical infrastructura orașului și aspectul 
ubanistic. Am înțeles încă de la început 
că pentru dumneavostră, locuitorii 
frumoasei noastre urbe, prioritară este 
reabilitarea străzilor și a drumurilor. 
Iată că acum în prag de 2019 suntem 
pregătiți ca pe parcursul anului viitor să 
finalizăm modernizarea tururor străzilor 
din oraș. Acest principal obiectiv fiind 
atins, ne putem îndrepta atenția către 
alte proiecte majore pentru orașul nostru.

PROIECT DE 
MODERNIZARE A ZONEI 

CENTRALE
O schimbare pe care cu toții o 

așteptăm de mult timp este cu siguranță 
reabilitarea zonei pietonale din centrul 
orașului. Vă putem prezenta acum în 
premieră un proiect pentru modenizarea 
centrului orașului.     

Acest proiect presupune lucrări de 
amploare care vor moderniza, atât zona 
centrală, cât și zonele adiacente.

În zona pietonală centrală 
proiectul presupune crearea de:

• Zonă pietonală
• Zonă destinată evenimentelor 

în fața Primăriei
• Terase în aer liber destinate 

restaurantelor, cafenelelor 
sau barurilor din zona centrală

• Parcaje biciclete
• Spații verzi
• Relocarea statuilor existente 

astfel încât să se încadreze în 
peisaj

• Mobiler urban modern
• Fântâni arteziene
• Cișmele pentru apă
• Instalații iluminat arhitectural
• Irigații spații verzi
• Instalații iluminat arhitectural
• Wi -fi și sonorizare

În piața 1 Mai, proiectul cuprinde 
crearea de: 

• O piațetă modernă
• Spațiu interacțiune socială
• Zonă pentru evenimente de 

dimensiuni reduse
• Restructurarea drumurilor și 

parcărilor
• Mobilier urban
• Instalații de iluminat, irigare 

spații verzi, wi -fi și sonorizare
 
Intervenții în cadrul proiectului pe 

străzile Nistor Oprean și Republicii:
• Restructurarea zonelor 

carosabile, pietonale și a 
spațiilor verzi 

• Parcări autovehicule, inclusiv 
parcări destinate persoanelor 
cu dizabilități 

• Pista de biciclete
• Mobilier urban
• Iluminat stradal

Intervenții în cadrul proiectului pe 
strada Mihai Viteazul:

• Refacerea marcajelor în 
vederea optimizării locurilor 
de parcare

• Mobilier urban 
• Iluminat stradal

Intervenții în cadrul proiectului 
pe strada Calea lui Traian și Piața 30 
Decembrie:

• Mobilier urban 
• Iluminat stradal

În total ,acest proiect presupune 
amenajarea a peste 400 de locuri 
de parcare și ne dorim ca astfel să 
rezolvăm această problemă. De 
asemenea, se pune accentul pe 
spațiile verzi și pe zonele de plimbare 
pentru cetățenii orașului. În zona din 
fața primăriei proiectul presupune 
amenajarea unei piețe largi care să 
poată fi folosită și la organizarea unor 
evenimente publice. Acest model a fost 
preluat din marile orașe europene.

În acest moment , ceea ce puteți 
vedea în imaginile realizate de o echipă 

de arhitecți în format digital, este un 
proiect pe care l-a comandat Primăria 
Sânnicolau Mare. Eu îmi doresc foarte 
mult ca lucrările efective să demareze în 
anul 2019. Întregul proiect va fi finanțat 
din bugetul local al orașului Sânnicolau 
Mare. 

PROIECTE DE 
CONSTRUIRE A UNEI 

CREȘE ȘI A DOUĂ 
GRĂDINIȚE NOI

Primăria orașului Sânnicolau Mare 
a reușit realizarea de proiecte tehnice, 
nu doar pentru zona centrală a orașului, 
ci și pentru două grădinițe și o creșă. 
În ceea ce privește grădinițele, este 
binecunoscut faptul că la Grădinița PP1 
de pe strada Calea lui Traian plătim 
de ani de zile chirie. Mai mult decât 
atât, clădirea nu a mai fost renovată 
de foarte mult timp. Astfel, primăria a 
achiziționat un teren pe strada Decebal 
, lângă actuala grădiniță, unde ne dorim 
construcția unei clădiri noi. Tot aici va fi 
construită și creșa, un deziderat vechi al 
meu și al cetățenilor acestui oraș. Pentru 
creșă și grădinița de pe strada Decebal 
am depus un proiect pentru obținerea 
de fonduri europene. Sperăm că aceste 
fonduri vor fi acordate și că vom începe 
construcția.

Pe strada Petru Maior, la grădinița 
cu program normal, avem o clădire 
foarte veche și care nu mai corespunde 
standardelor moderne. Astfel, am 
realizat  un proiect și pentru construcția 
unei clădiri noi în locul celei actuale. 
Pentru această grădiniță căutăm în 
prezent surse de finanțare. 

Vă pot prezenta în continuare câteva 
detalii despre proiectele celor două 
grădinițe și despre creșă.

continuare în pagina 
următoare

•Vând teren str. Simion Bărnuțiu,nr.51, 
720 mp.
Tel. 0256371016 sau 0736224245

•  Vând casă în Valcani, renovată 
total, cu 2 dormitoare, sufragerie, baie 
și bucătărie. 3600 mp de grădină și 
anexe. Preț 25000 euro negociabil.   
Tel.  744128067

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

•Vand pomi de scoruș, strada Crișan, 
nr. 20 
Tel.  0724652079

• Vând apartament cu 2 camere, etaj.
III, str. Panselelor, P5, complet mobilat.
Tel.  0726126078

• Vând porci.
Tel.  0727366703

• Execut lucrări de arat și frezat teren, 
grădini.
 Tel.  0763782966

• Execut servicii de arat și frezat solul 
(grădini)locuri mici și înguste, cu o 
gamă de utilaje agricole performante, 
într-un scurt timp și ieftin.
Tel.  0729593411

• Vând apartament cu 3 
camere,decomandat, str. Republicii, 
nr.10, bl.G, etaj II, încălzire proprie, 
termopane, boxă, bloc izolat, preț 
45000 Euro negociabil.
Tel. 0723297451

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

Proiect modernizare zona centrală - vedere spre Biserica Catolică

Proiect modernizare zona centrală - spațiul din fața Bisericii Sârbe

Proiect modernizare zona centrală - ona din fața Primăriei

HEIM EDUARD, cu ultimul domiciliu în SÂNNICOLAU MARE, este chemat 
la Judecătoria Sânnicolau Mare, cu sediul în SÂNNICOLAUL MARE str. 16 
Decembrie 1989, nr.8, în dosar nr. 1627/295/2014*, în ziua de 23.01.2019, 

ora 9:00, camera SALA CIVIL, Completul C1-civil, minori și familie, în 
calitate de Pârât, în proces cu COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR A 

ORAȘULUI SÂNNICOLAU MARE, în calitate de Reclamant, pentru anulare 
titlu de proprietate.

ANUNȚ PUBLIC

Cei care iubesc să își petreacă timpul 
în bucătărie gătind au la dispoziție 
o emisiune televizată care satisface 
în această direcție toate gusturile. 
Și cum sânmiclăușenii și mai ales 
sânmiclăușencele noastre știu să facă 
mâncare gustoasă, avem de această 
dată cu ce ne mândri și în ale artei 
culinare.

Cu certitudine că mulți împătimiți ai 
televizorului au urmărit-o pe doamna 
Maria Dosan Gilorteanu în cadrul 
concursului difuzat la un post de 
televiziune, Chefi la cuțite. Extrem de 
ambițioasă, doamna Maria a hotărât 
să își încerce norocul, mergând la 
preselecțiile de la Timișoara. De această 
probă a trecut cu succes datorită unei 
farfurii frumos aranjate și, bineînțeles, 
datorită gustului. Astfel, somonul cu 
legume și ruloul de morcovi cu dovlecel 
i-au asigurat sânmiclăușencei noastre 
drumul deschis înspre capitală. Deși nu 
a fost ușor, extrem de ambițioasă și mai 
ales optimistă, concurenta din orașul de 
pe malul Arancăi a demonstrat încă o 
dată că poate să impresioneze papilele 
gustative ale celor trei chefi cu o farfurie 
de paste. Povestea doamnei Maria a 
fost făcută cunoscută în întreaga țară, 
dar numai noi, sânmiclăușenii am fost 
mândri să o știm acolo. Chefii au fost 
impresionați și de felul în care doamna 
Maria și-a prezentat orașul, un oraș 
extrem de frumos, cu oameni harnici și 
buni la suflet, un loc fără șomeri!

Cuțitele de la sfârșitul probei 
i-au asigurat și de această dată 
succesul. Doamna Maria a continuat 
să ne demonstreze că e o luptătoare 
curajoasă, demonstrându-și calitățile 
culinare și în alte două probe la care s-a 

calificat.
Felicitări, doamna Maria și mult 

succes în continuare! Sperăm să 
ajungeți cât mai departe în arta gătitului 
pentru a purta numele Sânnicolaului 
nostru drag cu mândrie așa cum numai 
Dumneavostră știți!  

MR

O sânmiclăușeancă la “Chefi la Cuțite”

Centenarul Marii Uniri nu a rămas 
nemarcat nici la Liceul Teoretic Ioan 
Jebelean. Astfel, în cadrul orelor de limbă 
și literatură română, sub îndrumarea 
doamnei profesoare Muntean Raluca, 
au avut loc multiple activități educative. 
Elevilor li s-a trasat sarcina de a pregăti 
ceva specific acestei zile speciale 
înainte cu o lună, fără ca această sarcină 
să fie una obligatorie. Toate materialele 
adunate de copii au fost expuse în cadrul 
orelor de română din 26 noiembrie. 
Cadrul a fost unul festiv. Cu mândrie, 
liceeni ai claselor a IX a A, a X a B, a 
XII a A și D au purtat costume populare 

românești, au scris poezii și compuneri 
cu conținut istoric, au desenat planșe 
sau au prezentat imagini specifice Zilei 
Naționale a României. Cel mai apreciat 
moment a fost cel al scenetei pregătită 
cu multă dăruire de eleve ale clasei a XI 
a D. 

Pentru efortul depus, toți elevii au fost 
răsplătiți cu note, iar clasele au primit din 
partea doamnei profesoare o diplomă 
de participare și un tricolo, în semn de 
prețuire a sărbătorii încărcate de emoție 
vădită. 

 MCC

Emoționantul moment al sărbătoririi 
unui secol de la Marea Unire de la 1918 
a fost marcat la Școala Gimnazială 
nr. 1 Theodor Bucurescu prin diverse  
evenimente specifice. Cadrele didactice 
au pregătit cu atenție activități care să 
transmită elevilor importanța deosebită 
a acestui moment. Astfel elevii școlii au 
pus în scenă un program de scenete și 
cântece patriotice, menite să reliefeze 
faptul că istoria se învață cu emoție și 
mare bucurie. Portul popular a fost purtat 
cu mândrie, cântul popular a alinat 
sufletele, iar acest lucru s-a văzut în 
interpretarea firescă a elevilor. Privindu-i,  

specattorii au fost cu toții de acord, că pe 
scenă nu au fost elevi, ci chiar înaintașii 
noștri în urmă cu un secol, la Alba Iulia.

Mai mult decât atît un grup de elevi 
însoțiți de cadrele didactice au ieșit în 
fața școlii unde echipați cu tricouri la 
fel au realizat un dans pe o melodia a 
formației Voltaj. Melodia a fost aleasă 
în așa fel încât dansul să fie unul care 
marchează momentul de sărbătoare 
națională.

colectivul de cadre didactice al Școlii 
Gimnaziale nr. 1 Theodor Bucurescu 

LICEUL TEORETIC IOAN JEBELEAN

Activități organizate cu ocazia 
Centenarului Marii Uniri

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 THEODOR BUCURESCU

Sărbătorirea unui centenar 
de la Marea Unire

Doresc să o felicit pe doamna  
Maria pentru parcursul la această 
emisiune și mai ales vreau să 
îi mulțumesc pentru cuvintele 
frumoase, rostite la televizor, despre 
orașul Sânnicolau Mare. Îi doresc să 
își urmeze cu încredere pasiunea și 
mult succes în carieră!  

a declarat domnul primar 
Dănuț Groza
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Construire CREȘĂ  
pe str. Decebal 

Creșa va putea primi un număr de  
aproximativ 40 de copii. Clădirea va 
cuprinde două săli pentru grupele de 
copii cu vârstele cuprinse între 1și 3 ani. 
Va mai exista și un dormitor pentru copiii  
cu vârstele cuprinse între  3 luni și  1an. 
În afara celor trei săli,vor fi amenajate 
saloane de consultații, oficiu, bucătarie, 

spațiu multifunctional, vestiare, birouri 
administrative, zone depozitare, holuri, 
grupuri sanitare și anexe tehnice.

Construire GRĂDINIȚĂ  
pe str. Decebal 

Grădinița va putea primi un număr 
de  aproximativ 100 de copii. Clădirea 
va avea etaj și parter va cuprinde 
următoarele zone de socializare și 
recepție : 5 săli de clasă, bucătărie, 
saloane de consultații, oficiu, sală servire 

masă, vestiare, birouri administrative, 
zone depozitare, holuri, grupuri sanitare, 
anexe tehnice.

 
Construire GRĂDINIȚĂ 

pe str. Petru Maior 

Grădinița va putea primi un număr 
de  aproximativ 60 de copii. Clădirea 
va cuprinde următoarele zone de 
socializare și recepție : 3 săli de clasă, 
saloane de consultații, oficiu, vestiare, 
birouri administrative, zone depozitare, 

holuri, grupuri sanitare, anexe tehnice.

Planurile Primăriei pentru dezvoltarea  
orașului  nostru sunt ambițioase, dar 
perfect realizabile. Sunt convins că 
împreună cu colegii din primărie, cu 
echipa mea din Consiliul Local și ca 
întotdeauna cu suportul dumneavoastră, 
al cetățenilor acestui minunat oraș, 
vom reuși să ducem la bun sfărșit toate 
aceste proiecte.

primar, DĂNUȚ GROZA

Proiect creșă și grădiniță pe strada Decebal (grădinița în prim plan) Proiect grădiniță pe strada Petru Maior

UN AN CU NUMEROASE REALIZĂRI
LA SPITALUL ORĂȘENESC SÂNNICOLAU MARE

Spitalul orășenesc din Sânnicolau 
Mare deservește, nu doar cetățenii 
orașului nostru, ci și toate localitățile din 
zonă. Este, astfel, o instituție ce își asumă 
o responsabilitate enormă față de câteva 
zeci de mii de oameni. În anul 2018, la 
cea mai importantă instituție sanitară 
din orașul nostru a continuat procesul 
de dezvolatare, demarat cu câțiva ani 
în urmă. Printre cele mai semnificative 
realizări, putem aminti dotarea cu 
aparatură nouă a blocului alimentar. Aici 
se gătește pentru peste 100 de oameni 
de trei ori pe zi. Noua aparatură ajută 
foarte mult angajații, având în vedere 
că se prepară numeroasă meniuri 
speciale pentru bolnavii ce suferă de 
diverse afecțiuni. Este, astfel, necesar 
un meniu special pentru diabetici, altul 
pentru hipertensivi , altul pentru situațiile 
postoperatorii, altul pentru copii etc. 

Tot anul acesta a fost renovat 
parterul clădirii unde funcționează 
secția de chirurgie. Au fost înlocuite 
toate instalațiile, s-au schimbat ușile 
și pardoseala, s-a zugrăvit. Pe lângă 
aceste renovări, secția a fost dotată cu 
mobilier și aparatură nouă. 

Și la secția interne au fost înlocuite 
paturile vechi cu paturi și noptiere noi. O 
investiție majoră în aparatură s-a făcut 
la secția ginecologie, unde există acum 
o masă de operație nouă și numeroase 
dispozitive noi specifice secției, care nu 
au existat până acum.

Tot în anul 2018, spitalul a trecut 
și prin procesul de acreditare, care 
are, conform legii, o dată la 5 ani. În 
urma verificărilor făcute, autoritățile 
au constatat că spitalul corespunde 
tuturor standardelor moderne. Cu ocazia 
acestei acreditări, s-au achiziționat 
numeroase resurse ce țin de mobilier, 
procesul de curățenie sau hrană. 

Desigur că, eficiența unei instituții 
nu depinde doar de dotări, ci mai ales 
de echipa care își desfășoară aici 
activitatea. În toți acești ani, de când 
conduce instituția, doamna manager 
doctor Claudia Luca a reușit să formeze 
o echipă din ce în ce mai mare de medici 
specialiști care, deși uneori foarte 
tineri, au dat dovadă de o pregătire 
excepțională și un profesionalism 
deosebit. În prezent, echipa de medici a 
spitalului este formată, pe secții, astfel :

• Chirurgie - 4 medici
• Ginecologie - 4 medici
• Interne - 5 medici
• Pediatrie și Neonatologie -  3 

medici
• ATI(anestezie) - 1 medic
• Diabet - 1 medic
• Oftalmologie - 1 medic
• Boli infecțioase - 1 medic
• Ortopedie - 1 medic
• ORL - 1 medic
Profesionalismul întregii echipe și 

un management foarte bun au făcut ca 
în acest an, numărul de pacienți să fie 

unul în creștere, astfel că și posibilitățile 
materiale ale instituției au fost mai mari. 
Acest lucru a făcut posibil ca toate 
investițiile din anul curent să fie realizate 
din bugetul propriu al spitalului. 

Ca proiect pentru viitorul foarte 
apropiat, este amenajarea curții 
interioare care va fi realizată cu sprijinul 
Primăriei orașului Sânnicolau Mare. 

MCC

Mulțumesc tuturor colegilor pentru o foarte bună colaborare și îi felicit pentru 
toate realizările din acest an! Mulțumesc, de asemenea, pentru tot sprijinul 
Primăriei și Consiliului local Sânnicolau Mare, care au fost, ca întotdeauna, alături 
de noi. Vă doresc să aveți parte de multă sănătate și de Sărbători de iarnă fericite! 

manager dr., Claudia Luca

UNIREA PE LOCUL SECUND 
ÎN DIVIZIA A CAMPIONATULUI 

NAȚIONAL

Așadar, s-a tras cortina pe 
anul calendaristic și-n handbalul 
competițional intern.

După apariția ultimului număr al 
“Monitorului”, echipa masculină de 
seniori Unirea a mai disputat și ultima 
etapă din divizia A, câștigând cu 23-20 în 
deplasare la CSU Politehnica Timișoara. 
Astfel ,băieții noștri au acumulat la finalul 
primei jumătăți de sezon (tur-retur) 15 
puncte, situându-se pe locul secund, 
în urma liderului neînvins CSM Școlar 
Reșița.

Clasamentul la finalul jumătății de 
sezon:        

1. Reșița 271-210   24 pct.
2. UNIREA SM  220-217   15 pct.
3. Craiova 265-242   13 pct.
4. Tg.-Jiu 229-253    7 pct.
5. CSU Poli TM  186-249  0 pct.

 Faza a doua a campionatului se reia 
la începutul lui februarie 2019.

PRIMUL MECI TRANSMIS DE 
TELEVIZIUNEA NAȚIONALĂ A UNEI 

ECHIPE DIN SÂNNICOLAU MARE

Ultima partidă a sezonului s-a 
încheiat pentru băieții noștri la Craiova 

în cadrul optimilor Cupei României. 
Meciul s-a desfășurat împotriva echipei 
gazdă Universitatea Craiova. Partida din 
păcate s-a încheiat la mare luptă, dar 
cu o infrangere pentru noi, la limită 26-
27 (11-16). A fost o nouă provocare, o 
nouă experiență pentru băieții pregătiți 
de Roosz Suba Jozsef, care au fost 
foarte aproape de o mare performanță 
în istoria clubului și a sportului din orașul 
nostru în general.

Ca o premieră absolută, meciul a 
fost transmis în direct pe TVR2. Astfel 
,seniorii Unirii, au fost prima echipă din 
Sânnicolau Mare al cărei meci a fost 
transmis în direct pe unul din posturile 
naționale de televiziune.

Pe aceasta cale, conducerea 
clubului și a secției de handbal dorește 
să mulțumească tuturor celor care au 
sprijinit, atât financiar, cât și moral echipa 
de seniori. Transmitem, de asemenea, 
felicitari întregului lot și acordăm o notă 
de 10 publicului, care a susținut băieții în 
momentele de suspans, pe tot parcursul 
campionatului și în confruntările din 
cadrul Cupei României.

Sărbători fericite și multă sănătate 
tuturor iubitorilor de handbal și sport din 
Sânnicolau Mare!

organizator competiții club Unirea
MUNTEAN TIBERIU

Unirea Sânnicolau Mare - HANDBAL MASCULIN SENIORI

LA UN PAS DE PRIMELE OPT ECHIPE ALE ȚĂRII

Sportul în Sânnicolau Mare a devenit 
foarte important pentru multe persoane 
care adoptă un stil de viață sănătos. 
Pentru Dana Miculescu, însă, alergatul 
s-a transformat într-o adevărată pasiune 
în ultimul an. Din nevoia de a se relaxa în 
urma unui program solicitant la serviciu, 
Dana a început să alerge câte puțin, 
pentru ca, treptat, să ajungă să reziste 
chiar și la zeci de km. Pentru că merită 
tot respectul nostru și datorită pasiunii 
ei, dar mai ales datorită performanțelor 
obținute în anul 2018 la diverse 
concursuri de cross, ne-am gândit că 
ar fi interesant pentru toți iubitorii de 
sport și mișcare din orașul nostru să ne 
ofere câteva detalii din ceea ce a reușit 
să facă în acest an ce se încheie peste 
câteva zile. 

“Pentru început, cred că aș putea 
spune celor interesați de acest sport 

de ce îl recomand. Pot spune, de 
asemenea,  cum am apărut pe această 
pistă și cum a devenit alergatul pentru 
mine ceva indispensabil. 

Nu mă consider nicidecum  o 
campioană, deoarece am luat un 
singur loc II la concursurile la care am 
participat.  Sunt doar un amator și am 
ajuns sa fac ceea ce îmi place foarte 
mult. 

Practic, cred că toți alergătorii, mai 
ales cei de cursa lungă, suntem ca  niște 
copii bucuroși că putem alerga,că ne 
putem petrece puținul nostru timp liber 
de care dispunem în natură, la aer curat. 

SNM, aceste însemne pe care 
prietenii le-au văzut pe rețelele 
de socializare, au  plecat de la 
SanNicolauMare si au ajuns să 
sugereze  SănătateNaturăMișcare.

Personal, prefer cursa de marathon, 
adica 42.2 km, considerată “regina 
curselor de alergare” . În această 
direcție, am reușit să parcurg un singur 
Ultramaraton, dar nu mă voi opri aici, 
căci îmi doresc din tot sufletul să particip 
și la ultramaratoane mai lungi.

Cei cu mai multă experiență în acest 
domeniu recomandă că, dacă vrei să 
alergi cât mai mult, adică pe o perioadă 
a vieții cât mai lungă, nu ai voie să 
depășesti  două maratoane anual. 

Anul acesta, eu am depășit cele 
două maratoane, poate din puțin exces 
de zel, dar am simțit că pot și de aceea 
mi-am impus să mă bucur de faptul că 
am fost în formă și în forță. 

Doresc tuturor cititorilor ziarului 
Monitorul să aibă parte de multă 
sănătate și îi invit să mi se alăture în 
alergatul pe străzile orașului pentru o 
viață liberă și sănătoasă! “, a declarat 
doamna Dana Miculescu pentru 
Monitorul.

MR

Sâmbătă 8 decembrie, ApocalipS au 
încheiat prima parte a turneului Danger! 
Tour, cu un concert de gală la Timișoara 
în Refloktor Venue, o locație deosebită 
pentru orașul de pe Bega, în compania 
renumitei formații Altar.

Pe lângă piesa Danger!, cântată 
pentru prima dată în fața publicului 
timișorean, generos cu aplauze și 
ovații, au mai fost prezentate pe lângă 
“Imnul Unirea”, și piesele de pe ambele 
materiale discografice lansate până 
acum. La finalul concertului, în aplauzele 
publicului a fost cântată la bis piesa 

“Danger!”, cu promisiunea revenirii 
la anul, cu noul material discografic 
ApocalipS!

Formația Altar, înființată la Cluj-
Napoca în 1991, cu 5 albume la activ 
(The Last Warning,Respect, Born 
Again, Atitudine și Mantra), se aflau în 
turneul de promovare a noului single 
“Povestea noastră”. Acest turneu a mai 
inclus orașele: Brașov, Sibiu, Zalău, 
Baia Mare, Reșița, Târgu Mureș, Cluj, 
Oradea. Altar: Andy Ghost (voc), Teo 
Peter (bass), Damian (chit), Allen (tobe).

Mulțumim frumos echipei noastre 

(Ștefan Rankov și Hannelore Schreyer), 
Dianei Blajovan, Bilianei Pavlov, 
Primăriei Sânnicolau Mare, și tuturor 
celor care au contribuit la acest an reușit 
(2018) și vă dorim multă sănătate și 
regăsirea bucuriei în lucrurile simple în 

anul ce urmează!
ApocalipS: Flavius BUDA (voc, chit), 

Leontin VIȘAN (chit), Florin ACSINTE 
(bass), Daniel IAKSO (tobe). 

FLAVIUS BUDA

ALERGATUL - UN STIL DE VIAȚĂ
pentru Dana Miculescu

ApocalipS și Altar la Timișoara
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APRINDEREA ILUMINATULUI FESTIV 
ATMOSFERĂ DE BASM PE MELODIILE LUI FUEGO

Sfântul Nicolae, patronul spiritual 
al Sânnicolaului Mare, oraș ce îi 
poartă cu mândrie numele, a adus 
sânmiclăușenilor o mare bucurie. În 7 
decembrie, într-o seară rece de început 
de iarnă, toți locuitorii orașului de pe 
malul Arancăi au fost invitați să participe 
la mult așteptata sărbătoare de aprindere 
a luminițelor. Podoabele au fost așezate 
cu mare grijă și din timp, pentru ca totul 
să fie magic în această zi minunată. 

Momentul a fost precedat de un 
concert extraordinar susținut de Paul 

Surugiu, Fuego, cel care a fost invitat 
special, atât la întâlnirea domnului 
primar cu pensionarii, cât și la aprinderea 
beculețelor. Fuego și-a început recitalul 
după ora 17, în fața Primăriei, înconjurat 
de zecile de copii care au ținut să îi fie 
aproape. Colindele au răsunat în tot 
centrul orașului, iar vocea minunată și 
duioasă a talentatului interpret a umplut 
sufletele celor prezenți de o imensă 
bucurie. Pe la mijlocul concertului, 
pentru ca atmosfera să fie într-adevăr 
una desprinsă din basme, domnul primar 

Dănuț Groza, împreună cu sutele de 
sânmiclăușeni prezenți la eveniment au 
numărat pentru aprinderea beculețelor. 
În 10 secunde, orașul nostru a îmbrăcat 
straiele de iarnă. Ghirlandele de becuri 
colorate, steluțele, căsuțele cu suveniruri 
au făcut ca totul să fie impresionant.

Printre noutățile din acest an, se 
numără tricolorul din becuri plasat pe 
clădirea Primăriei, în semn de prețuire și 
respect  față de  Centenarului Marii Uniri.

Concertul de colinde a continuat 
până la lăsarea întunericului, când 
Fuego, după ore minunate petrecute în 
Sânnicolau Mare, s-a îndreptat înspre 
un alt spectacol, la Timișoara.

Ca în fiecare an, angajații Primăriei 
au stat la dispoziția celor prezenți, 
oferindu-le un pahar de ceai dulce sau 
un pahar de vin fiert cu scorțișoară. 

MR

Dimineața zilei de 09 decembrie a fost 
prilej de sărbătoare pentru comunitatea 
greco-catolică din Parohia Sânnicolau 
Mare, şi anume serbarea hramului 
Sfântului Ierarh Nicolae. Sărbătoarea 
Hramului a început în seara zilei de 5 
decembrie cu împodobirea bradului de 
Crăciun, împodobirea a fost făcută, în 
special, de către copiii de la ora de religie. 
În ziua de 6 decembrie, de sărbătoarea 
Sfântului Nicolae, după Sfânta Liturghie 
fiecare credincios al bisericii care a 
participat la Sfânta Liturghie a primit 
cadou de la Sântul Nicolae „ceva dulce”. 

În dimineața zilei de 30 noiembrie 
s-a oficiat Sfânta Liturghie urmată de 
părăstas pentru pomenirea tuturor 
Episcopilor noştri morți în faimă de 
martir, evocându-se mare activitate 
a Bisericii Române Unite de-a lungul 

timpului, cu ocazia Anului Centenar al 
României. Următoarea dimineață, 1 
decembrie, parohia noastră a participat 
la manifestările organizate de Primăria 
Oraşului Sânnicolau Mare cu ocazia 
zilei naționale a României şi anume 
la: dezvelirea în fața Castelului Nako 
a monumentului Regelui Ferdinand I 
şi al Reginei Maria, busturi dedicate 
Centenarului Marii Uniri; la ceremonialul 
de omagiere și comemorare a făuritorilor 
unității, independenței și suveranității 
statului român; la depunerea de coroane 
în fața Şcolii Gimnaziale nr. 1 Theodor 
Bucurescu şi la Parada de defilare a 
unităților militare din Sânnicolau Mare şi 
nu în cele din urmă la fasole cu cârnați, 
pregătită la cazan de cei mai buni 
bucătari din Sânnicolau.

Duminica nouă decembrie la ora 11.00 a început Sfânta Liturghie 
a hramului, la masa altarului pe 
lângă preotul paroh a participat şi 
preotul Alexandru Ploştinaru – Vicar 
Judecătoresc al Episcopiei Române 
Unite Lugoj, iar răspunsurile au fost date 
de către corul bisericii. Sfânta Liturghie 
s-a încheiat cu o rugăciune de sfințire a 
steagului Ţării, precum şi cu rugăciunea 
„Tăierii colacului” de hram. Steagul a fost 
adus în biserică de către Detaşamentul 
de Jandarmi din Sânnicolaul Mare, 
cu ocazia Anului Centenar. La aceste 
manifestări au participat consilieri ai 
Consiliului Local Sânnicolau Mare, 
domnul Viceprimar al oraşului, care a 
transmis salutul domnului primar Dănuț 
Groza tuturor credincioşilor bisericii 
noastre. 

În final am mulțumit bunului 
Dumnezeu pentru această sărbătoare 

a hramului dedicată Sfântului Ierarh 
Nicolae şi a Anului Centenar, apoi 
tuturor celor care au făcut posibilă 
această sărbătoare de hram: Domnului 
Primar Dănuț Groza, preotul Alexandru 
Ploştinaru, Domnului Viceprimar Radu 
Asaftei, Domnilor consilieri ai oraşului, 
Domnului Marian Toma Comandant al 
Detaşamentului de Jandarmi Sânnicolau 
Mare, domnișoarei Diana Bucur care a 
interpretat Imnul Național al României, 
corului bisericii noastre, precum şi celor 
care s-au implicat în buna organizare a 
sărbătorii.

Programul zilei s-a încheiat cu o 
agapă în curtea bisericii, pregătită cu 
generozitate de credincioşii parohiei 
noastre.

Pr. Dr. SERGIU STOICA

Sărbătoarea Hramului bisericii și a Anului Centenar 
în parohia greco-catolică

Deşi anul şcolar a început de doar 
trei luni, elevii şcolii Gimnaziale nr. 2 
“Nestor Oprean” din localitatea noastră, 
au început sa culeaga roadele pregătirii 
lor ,prin rezultatele deosebite obținute în 
cadrul concursurilor la diferite discipline 
şcolare.

În ziua de 20 octombrie 2018, 
CENTRUL JUDEŢEAN DE EXCELENŢĂ 
TIMIŞ a organizat selecția elevilor pentru 
desfăşurarea activităților de înaltă 
performanță, în anul şcolar 2018-2019 
la MATEMATICĂ.Cu acest prilej,  IULIA 
GEAMBAZU și DARIANA MILICICI, 
eleve în clasa a V-a A la școala noastră, 
au participat la acest test obținând 
rezultate frumoase. Eleva IULIA 
GEAMBAZU a fost admisă pe locul al 
V-lea. Tot Iulia Geambazu, şi-a continuat 
parcursul bunelor rezultate, prin 
participarea la ediția a III-a a concursului 
interjudețean de matematică “ Valeriu 

Alaci - Junior” destinat elevilor claselor  
V-VIII,desfăşurat la la Școala Gimnaziala 
nr.30 din Timișoara. Concursul a fost 
sprijinit de către Inspectoratul Școlar 
al județului Timiș, Departamentul de 
Matematică din cadrul Universității 
Politehnica din Timișoara, Școala 
Gimnaziala nr. 30 din Timişoara și 
Societatea de Științe Matematice din 
România - filiala Timiș. 

De menționat că la acest concurs, 
au participat doar elevi cu rezultate 
deosebite la concursurile și olimpiadele 
de profil, în anul școlar 2017-2018.Cu 
această ocazie, Iulia a obținut LOCUL I, 
cu un total de 115 puncte.

În data de 8 noiembrie, a.c .şcoala 
noastă a participat alături de alte 20 
de şcoli, în localitatea Dudeştii Vechi, 
la faza pe zonă a Olimpiadei Sportului 
Şcolar, prilej cu care elevii şcolii noatre 
au obtinut urmatoarele rezulate :

La concursul de ŞAH- locul I a fost 
obținut de eleva CIONTEA ANDRADA 
din clasa a VII-a

La concursul de TENIS DE MASĂ 
• locul I - elevul, BUDEANU DAN 

din clasa a VII-a
• locul al III-lea, elevul CUCOV 

IANI din clasa a VI-a!
În perioada 10-13 noiembrie, a.c. 

eleva Şcolii Gimnaziale nr.2 „Nestor 
Oprean”, ISAC ANCA AMALIA, 
a paricipat în calitate de sportivă, 
legitimată la clubul SPORT4 FUN din 
Timişoara, la un puternic turneu de tenis 
de câmp, rezervat juniorilor până in 14 
ani, la Oradea. Cu acest prilej, sportiva 
a obținut locul al II-lea în proba de dublu, 
alături de partenera, Muşat Giulia din 
Arad şi locul al III-lea în proba de simplu. 

Sfârșitul lunii noiembrie, aduce noi 
premii pentru elevii școlii noastre, prin 
participarea la Concursul Intejudețean 

de Chimie ”Memorialul OCTAVIAN 
LARIONESCU”, ajuns la ediția a X-a. La 
acest concurs au participat peste 200 
de elevi ai claselor VII-VIII. Rezultatele 
obșinute de elevii școlii noastre au fost:

• Locul al III-lea : ALECU RADU 
CĂTĂLIN, clasa a VII-a

• Mențiune : PREDESCU MARIA 
AMALIA calsa a VII-a și FARCA 
FABIAN, clasa a VIII-a       

• Mențiune specială : BORA 
DARIUS și KATARO 
FRANCESCA, clasa a VII-a

Conducerea școlii felicită elevii 
laureați ai acestor concursuri școlare 
precum și pe coordonatorii lor, profesori 
ai Școlii Gimnaziale nr.2 ”Nestor 
Oprean”, dorindu-le noi succese in 
continuare.

Prof. SBÎRCIOG CĂLIN

SFÂRŞIT DE AN, CU REZULTATE DEOSEBITE, PENTRU ELEVII
 ŞCOLII GIMNAZIALE NR.2 “NESTOR OPREAN”

Începând cu luna octombrie, în 
cadrul Școlii Gimnaziale nr. 1 ”Theodor 
Bucurescu” din Sânnciolau Mare 
funcționează Centrul educațional ”Să 
creștem împreună!”, care oferă servicii 
și sprijin copiilor vulnerabili și familiilor 
lor.

Centrul a fost deschis de către 
Organizația Salvați Copiii Filiala 
Timișoara cu ajutorul financiar oferit de 
Aptiv - Technology Services & Solutions 
SRL din Sannicolau Mare, în cadrul unui 
proiect mai amplu de sprijin pentru copiii 
aflați în diverse situații de risc, părinții și 
reprezentanții legali ai acestora, precum 
și specialiștii care lucrează în domeniul 
de protecție și educație a copiilor.

Proiectul va fi implementat pe 
parcursul următoarelor 12 luni și vizează 
reducerea impactului negativ asupra 
copiilor, impact ce este asociat abuzului 
parental și migrației părinților pentru 
munca în străinătate, prin dezvoltarea 
serviciilor de intervenție directă, care 
să conducă la o mai bună protecție a 
copiilor aflați în risc de abuz, rămași 
singuri acasă sau cu o situație socio-
economică precară.

Beneficiarii proiectului au fost 
selectați cu sprijinul direct al școlii și al 
Primăriei Sânnicolau Mare.

Centrul educațional ”Să creștem 
împreună” este frecventat de luni până 
vineri de 25 de copiii, care beneficiază 
de sprijin educational: ajutor la teme, 
recuperare și remediere pentru elevii 
cu dificultăți de învățare, pregătire 
suplimentară la principalele materii 
de studiu. Activitățile educaționale 

sunt desfășurate de către un cadru 
didactic de la școală. Pe lângă acestea, 
specialiștii din cadrul Organizației Salvați 
Copiii Filiala Timișoara desfășoară cu 
acești copii activități de educație pentru 
sănătate, igienă si nutriție sănătoasă, 
precum și alte activități extra-curriculare.

În cadrul acestui proiect, Organizația 
Salvați Copiii Filiala Timișoara impreuna 
cu Aptiv România își propune să ofere: 
sprijin psihologic direct pentru copii cu 
părinți plecați la muncă în străinătate, 
pentru copii cu o situație socio-
economică precară, pentru copiii cu 
risc de a dezvolta o traumă psihologică 
etc. În acest context, în cadrul școlii 
a fost amenajată și dotată o sală de 
consiliere în care se desfășoară într-
un mediu prietenos și sigur activitățile 
de consiliere psihologică individuală și 
de grup pentru copii și părinții lor. Acest 
serviciu este oferit de către specialiștii 
Centrului de Consiliere pentru Părinți 
și Copii din cadrul Organizației Salvați 
Copiii Filiala Timișoara.

Cei 25 de copiii care frecventează 
Centrul educational primesc câte o 
masa caldă la care se adaugă rechizitele 
necesare pentru școală, îmbrăcăminte 
și încălțăminte corespunzător nevoilor 
individuale identificate.

Părinții copiilor și reprezentanți 
legali vor beneficia, la rândul lor, de 
asistență socială și psihologică, precum 
și de programe de parentalitate pozitivă, 
care au drept scop de a-i ajuta să-și 
îmbunătățească nivelul de cunoștințe 
și abilități în ceea ce privește drepturile, 
protecția și dezvoltarea copilului. Atât 

părinții, cât și profesioniștii din domeniu 
(100 de persoane) vor fi informați și 
sensibilizați despre procedurile legale 
privind copiii cu părinți plecați la muncă 
în străinătate și protecția copiilor aflați 
în risc de abuz sau neglijare. În plus, 40 
de profesioniști din sistemul de protecție 
și educare a copiilor vor beneficia de 
formare și capacitare ca să fie mai bine 
pregătiți pentru identificarea, referirea 
și / sau intervenția în situațiile copiilor 
victime ale abuzului și neglijenței.

Cu toate că în primă fază finanțarea 
proiectului a fost prevăzută pentru un 
an de zile, în acest moment, alături 
de partenerul și finanțatorul nostru 
Aptiv România, analizăm posibilitatea 
prelungirii proiectului și în anul școlar 
2019-2020 în beneficiul copiilor și a 
comunității din Sânnicolau Mare.

Aptiv România
“Echipa Aptiv România este 

mândră să se alăture acestei inițiative 
valoroase, intrucat ne angajăm să 
construim și să menținem relații 
importante în comunitatea în care 
trăim și lucrăm. Îmbunătățirea 
calității vieții a făcut parte din cultura 

și valorile noastre organizaționale și, 
în acest sens , implicarea activă în 
societate prin proiecte educaționale 
sau de responsabilitate socială 
este o parte importantă a activității 
noastre. Această inițiativă face parte 
din parteneriatul nostru pe termen 
lung cu Organizatia „Salvați Copiii, 
România “, a declarat Delia Izvernari, 
Manager Resurse Umane - Aptiv 
Sannicolau Mare.

Responsabilitate Socială la Aptiv: 
Aptiv continuă să creeze relații puternice 
cu comunitățile și autoritățile locale 
pentru a fi perceput ca un partener de 
baza și un bun cetățean corporativ. Prin 
colaborarea cu comunitatea locală, 
Aptiv continuă să identifice modalități de 
a “da înapoi” și de a investi în expertiza 
generațiilor viitoare.

Mulțumim comunității din Sânnicolau 
Mare pentru că ne-a primit în sânul său și 
Aptiv - Technology Services & Solutions 
SRL pentru că ne-a oferit posibilitatea 
să implementăm acest proiect.

Echipa Organizației Salvați Copiii 
Filiala Timișoara

“Să creştem împreună!”
Centru educațional deschis de SALVAȚI COPIII si APTIV la Școala Gimnazială nr.1 Theodor Bucurescu
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continuare din prima pagină 

Întâlnirea cu domnul primar a avut 
loc în sala mare de sport a orașului, 
într-o locație încăpătoare și confortabilă. 
Locurile s-au umplut repede, dat fiind 
faptul că, pe lângă schimburile de 
opinii, prietenii și tot felul de discuții 
constructive, membrii asociației Seniorii 
sânmiclăușeni au beneficiat de o mare 
surpriză. Gazda evenimentului a fost de 
data aceasta Paul Surugiu, Fuego cu 
numele de scenă, un interpret de o mare 
valoare, cunoscut datorită talentului său 

artistic, atât în țară, cât și în străinătate. 
Fuego, cu vocea-i caldă, cu melodiile 

lui line, a creat în sală o atmosferă de 
neuitat. Paul a interpretat un colaj de 
cântece din diverse genuri muzicale, 
din Banat, din Ardeal sau din Moldova. 
Pentru că se apropie sărbătoarea 
Nașterii Domnului, nu au lipsit, 
bineînțeles, colindele. Pensionarii, cu 
mare bucurie în suflete, au primit aceste 
cântece ca pe o binecuvântare, simțind 
cu adevărat spiritul sfânt al Crăciunului. 
Fuego le-a transmis o stare de bine 
și pace interioară, i-a ajutat, măcar 

pentru mai bine de o oră, să uite de 
toate grijile vieții și să își amintească 
cu nostalgie de trecut, de copilărie, de 
cetele de colindători de pe vremurile de 
demult apuse, de satul natal și de casa 
părintească.  Împreună cu Fuego, care 
mereu s-a aflat în mijlocul celor prezenți, 
pensionarii au fredonat și, atunci când 
muzica a permis-o, au încins și câte o 
horă. 

Lacrimi vizibile s-au prelins pe chipul 
brăzdat de vreme al celor care ne-au  
crescut și ne-au făcut oameni, semn 
că invitatul de anul acesta s-a ridicat la 
nivelul tuturor așteptărilor.

În semn de prețuire, Paul Surugiu a 
primit din partea Primăriei un tort și mere 
sănătoase din fermele sânmiclăușene. 

În finalul evenimentului,fiecare 
membru al asociației pensionarilor a 
primit un cadou de la Moș Nicolae. 

MR

Tradiționala întâlnire din luna decembrie a 
“Seniorilor Sânmiclăușeni“ 

Mă bucur nespus de mult că și anul 
acesta am reușit să aduc zâmbetul pe 
buze și bucurie în sufletul celor dragi 
nouă. Evenimentul a fost pregătit 
din timp, dar faptul că toată lumea 
s-a simțit bine în această zi magică, 
înseamnă pentru mine totul. Aș vrea 
și de această dată să îi mulțumesc 
pentru ajutor doamnei președintă 
a asociației, Szep Margareta, care, 
întotdeauna face ca toate lucrurile să 
fie perfecte. 

De asemenea, doresc tuturor 
pensionarilor din orașul Sânnicolau 
Mare multă sănătate, bucurii 
sufletești, pace interioară și Sărbători 
de iarnă fericite!

  
a declarat domnul primar 

Dănuț Groza

Scrisoare de mulțumire către ASOCIAȚIA 
ALTENHILFE GROSS-SANKT-NIKOLAUS din 
Burgkirchen, Germania, reprezentată de către domnul 

JOHANN SCHUSSLER

Stimați colaboratori,
La finalul anului 2018, vă transmitem mulțumirile noastre ca semn de respect 

pentru implicarea dumneavoastră în acțiunile Asociației Seniorii Sânmiclăușeni 
din Sânnicolau Mare, România. Datorită generoasei dumneavoastre contribuții 
financiare, am avut posibilitatea să îmbunătățim activitățile oferite de asociația 
noastră, fondurile fiind folosite în totalitate pentru creșterea calității evenimentelor 
organizate în beneficiul seniorilor. Membrii noștri, precum și comunitatea orașului 
Sânnicolau Mare, cunosc și apreciază sprijinul pe care ni l-ați oferit, sunteți 
prezenți în gândurile noastre și vă invităm cu drag să ne fiți alături și în anul care 
vine. 

Sfârșitul anului, fiind deopotrivă moment de bilanț și de planificare, vă anunțăm 
că am respectat întreg calendarul de activități pentru 2018 și în anul care vine, 
dorim să ducem mai departe evenimentele devenite deja tradiție. 

În speranța unei colaborări la fel de frumoase și plină de inspirație, conducerea 
asociației noastre, cât și cei peste 900 de membri, vă salută și vă urează Sărbători 
Fericite alături de un An Nou Minunat!

Cu aleasă considerație,
     Margareta SZEP

După, lungul drum prin lume,
Ce-l străbate Moș Crăciun,
Ajunse târziu acasă,
Înainte de… ajun.

Disperat, că timpul trece
Si producția vrea s-o crească,
S-a gandit profund “la rece”,
Cum să mai managerească?
I-a venit atunci ideea,
Să mai facă o plimbare,
Unde lucră spiridușii
În producție, la ambalare.

Și-a văzut că-n sala asta,
Spiridușii “iscusiți”,
Stau la masa de discuții…
Și manâncă biscuiți.

Nu a stat prea mult pe gânduri,
Și -a cerut, să îi răspundă:
De ce nu-i producție mare?
Și cu ce se mai confruntă?

-Știi șefu, producția scade,
Că-s tot mai puțini copii….
Iar părinții stau pe site-uri
Și-și comandă…. jucării.
De noi, cam încep să uite,
Că n-avem bani de promovat,
Iar reclama aceea cu tine,
Tocmai ce a expirat.

-N-ai văzut la concurența,
Din octombrie a ofertat,
De Crăciun, mii de produse….
Ăsta nu e plagiat???

Ar cam trebui, știi bine,
Să ne adaptăm puțin…,
Să-i facem să creadă-n tine,
Cum cred rusii, în Putin.

Ce să mai vorbim de leafă,
Că demult nu s-a schimbat.
Banca ne cam sulfă-n ceafă,
Conturile ni le-au blocat.
Și acum stăteam de vorba,
Gândindu-ne neîncetat…,
Ca așa nu merge treaba.
Ăsta nu-i manageriat!

A căzut Moșul pe gânduri…
Și dreptatea El le-a dat.
Ar fi vrut să se școleze…
Dar… prea mult este plecat.

Că el umblă-n lumea toată,
Pe la case cu copii,
Ca să vadă, cum se poartă…
Să le ducă jucării...

Nu e chip să piardă timpul,
Și urgent a anunțat,
C-a scos postul de manager,
La concurs organizat.
Și ar vrea, ca de la anu’
Mulți în El iarași să creadă
Și copii și parinții….
Că de-acum… s-a pus pe treabă.

de DRAGOȘ BIAȘ

...și pentru că ne aflăm în perioada sărbătorilor de iarnă, 
vă oferim căteva versuri specifice momentului, trimise de un cititor al Monitorului

Sărbătoarea Crăciunului e magică, 
e încărcată de emoție, de bucurie, 
de amintiri, de momente de neuitat 
petrecute în familie. Și pentru că toți cei 
care trăim în Sânnicolau Mare suntem ca 
într-o mare familie, cu ocazia sărbătorilor 
de iarnă, sânmiclăușenii au ales, de 
multe ori, cu ocazia numeroaselor 
evenimente organizate de Primărie și 
Consiliul local, să fie împreună. Așa, 
împreună, cu mic cu mare,s-au aprins 
luminițele pentru ca orașul nostru să 
îmbrace haine de sărbătoare și tot așa a 
fost primit bătrânul moș Crăciun în urbea 
de pe malul Arancăi.

A devenit deja o tradiție bine 
împământenită în Sânnicolau Mare ca 
elevii din ciclul primar ,dar și copiii de 
grădinițe, însoțiți de cadre didactice, 
să se pregătească de Crăciun așa 
cum se cuvine. Și anul acesta, toți 
copiii au fost invitați la sala de sport în 
data de 18 decembrie, dar din cauza 

condițiilor meteo nefavorabile, data 
a fost schimbată. Cum școlile și-au 
redeschis porțile în 19 decembrie, pe 
rețelele de socializare s-a anunțat că 
elevii și preșcolarii se vor bucura de un 
spectacol magic miercuri, 19 decembrie, 
păstrându-se aceleași ore.

Evenimentul din acest an a fost 
unul plin de bucurii pentru cei mici. 
Spectatorii au avut locurile pregătite. 
Unii s-au așezat pe băncuțe, iar alții în 
tribune. Pentru ca toată lumea să poată 
vedea programul, Primăria a construit o 
scenă. 

 Așteptați și îndrumați înspre locurile 
lor de personaje din povești, copiii au 
intrat repede într-un tărâm miraculos, 
prin magie. Numerele extrem de bine 
pregătite au fost prezentate de către 

Christianis . Fericirea s-a putut citi pe 
chipurile celor mici care au interacționat 
foarte bine cu magicianul lor îndrăgit. 

După aproape o oră de spectacol , 
magicianului Christianis  i s-a alăturat 
domnul primar Dănuț Groza care, 
împreună cu copiii, l-a întâmpinat pe 
moș Crăciun. Deși obosit din cauza 
drumului lung și înzăpezit, moșul a oferit 
tuturor celor prezenți daruri, urându-le 
„Un Crăciun fericit!”

MR

MAGIA SĂRBĂTORILOR DE CRĂCIUN
În sala de sport a orașului, Moș Crăciun i-a vizitat pe copiii de la grădinițe și ciclul primar

Vreau să mulțumesc și de această 
dată cadrelor didactice care au avut 
bunăvoința de a însoți copiii și anul 
acesta la sala de sport pentru a le 
fi alături într-un moment de neuitat. 
Mulțumesc, de asemenea, directorilor 
de școli și grădinițe pentru buna 
colaborare, dar și părinților. Vă doresc 
să aveți  parte de un Crăciun Magic, 
cu bucurii și sănătate!  

a declarat domnul primar 
Dănuț Groza

La fiecare sfârșit de an, Primăria 
orașului Sânnicolau Mare împreună 
cu conducerea Clubului sportiv 
Unirea organizează o întâlnire la care 
participă toți sportivii clubului alături 
de antrenorii lor. La întâlnirea de anul 
acesta, domnul primar Dănuț Groza 
și domnul președinte al CS UNIREA, 
Sitaru Flavius, au prezentat rezultatele 
tuturor celor șapte ramuri sportive ale 
clubului. De asemenea, s-au acordat 
câteva distincții de apreciere celor care 
au sprijinit activitatea clubului, prin 
sponzorizări sau alte servicii, în anul 
2018:

• ALEXANDRU IOAN HERDEA - 
manager SC Carrefour

• TEREBENȚ MANUEL - manager 
SC Terravia 

• MARTON CSABA ȘIMON - 
Manager János Hungar Food

• CIUCUR PAUL FILIP - Avocat FRF
• CĂLIN PAVEL UZUN - pentru 

întreaga activitate desfășurată in 
cadrul secției de fotbal.

Și pentru că ne aflăm în preajma 
sărbătorilor de iarnă, Moș Crăciun nu 
i-a uitat nici pe sportivii Clubului Unirea, 
dăruindu-le câte un mic pachet cu 
dulciuri, sucuri și cozonac. Cadourile au 
fost asigurate printr-un proiect finanțat 
de Primăria Sânnicolau Mare.

 
 MCC

Anul acesta, pentru Subunitatea 
de pompieri din Sânnicolau Mare luna 
decembrie a venit cu câteva surprize de 
bun augur. Este bine știut că echipa de 
pompieri din Sânnicolau Mare condusă 
de domnul comandant Simic Zoran, 
deservește un număr mare de localități 
și ajunge la peste 1500 de intervenții 
pe an. În aceste condiții, primirea a  trei 
autovehicule noi de intervenție a fost cu 
adevărat un lucru binevenit.

De acum, în dotarea pompierilor 
sânmicăușeni ,se află o ambulanță 
nouă marca Volkswagen cu toate 
dotările moderne. Ea va deservi echipa 
SMURD. De asemenea, s-a primit și o 
autospecială  cu multiple funcționalități, 
având un bazin de 5000 de litri dar 
și un modul de descarcerare. În plus 
acum unitatea poate folosi și un camion 
de transport al accesoriilor la locul 
intervenției. 

Dacă pentru pompierii noștri anul 
2018 a fost unul cu mari realizări, 
această tehnică nouă ne asigură că 
și în anii următori pompierii și echipa 
SMURD vor intervenii cu promtidudine 
acolo unde va fi nevoie de ei.         MCC

Sunt foarte mândru de rezultatele 
unității noastre din acest an. Cu 
siguranță nouă tehnică de intervenție 
primită va fi utilizată cu mare pricepere 
de către unitatea noastră în folosul 
cetățenilor. Și pentru că ne apropiem 
de sfărșitul acestui an, doresc în 
numele meu și al colegilor mei să 
urez tuturor un an nou cu bucurii și 
sănătate! La mulți ani!  

comandant subunitate pompieri 
SIMIC ZORAN

TREI AUTOUTILITARE NOI
LA  STAȚIA DE POMPIERI DIN SÂNNICOLAU MARE

MOȘ CRĂCIUN A VENIT ȘI LA 
SPORTIVII CLUBULUI UNIREA
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Nu există în România zi națională 
fără mâncare tradițională. Dacă în unele 
orașe se organizează târguri culinare 
cu mâncăruri delicioase, cu sarmale, cu 
mămăligă, cu poale-n brâu sau varză 
călită cu ciolan, în Sânnicolau Mare, 
de ani de zile, se gătește românește în 
piața agro-alimentară. Și anul acesta, 
s-au mobilizat zeci de oameni harnici 
pentru ca sânmiclăușenii să se bucure 
de gustul delicios al fasolei cu cârnați 
ca la Sânnicolau. S-au curățat zeci 
de kg. de ceapă, morcovi, pătrunjei 
și păstârnaci pentru ca în ziua de 1 
Decembrie cazanele să sfârâie ore în șir 
pentru a satisface gusturile pofticioșilor. 
Și cum să nu îți dorești să mănânci o 
astfel de bunătate, când fasolea e gătită 
la ceaun cu atâta bucurie și iubire de cei 
mai pricepuți bucătari sânmiclăușeni?!

După ore multe de lucru, porțile 
pieței s-au deschis larg pentru sutele 
de cetățeni care au venit să petreacă 
românește Ziua Națională. Fasolea a 
fost îmbunătățită cu cârnați delicioși și 
murături asortate. Frigul mare nu i-a oprit 
pe oameni să se oprească măcar pentru 
o jumătate de ceas la cazanele cu fasole 
și la un pahar de vin fiert aromat cu 
scorțișoară, dulce și numai bun pentru a 
te încălzi într-o zi geroasă de iarnă. 

Atmosfera a fost una de veselie, toți 
cei prezenți simțindu-se așa cum se 
cuvine într-o zi de mare sărbătoare. Ca 
în fiecare an, evenimentul tradițional a 
fost pregătit pentru cetățenii orașului de 
către Primăria Sânnicolaului Mare,iar 
angajații acestei instituții au servit 
porțiile, fiind voluntari.   

MR

Tradiție respectată de 1 
Decembrie la SânnicolauMare

Cu ocazia împlinirii a 100 de ani 
de la Mare Unire de la 1918, Primăria 
Sânnicolau Mare a organizat diverse 
evenimente de natură culturală, specifice 
momentului. Cum însă clipele noastre 
sunt efemere în imensitatea timpului, 
ceva trebuia ridicat care să reziste în 
fața trecerii anilor și care să amintească 
peste generații, sânmiclăușenilor, de 
acest moment memorabil. 

Astfel, primăria a organizat dezvelirea 
unui monument dedicat Marii Uniri. 
Este vorba despre busturile Regelui 
Ferdinand I și al Reginei Maria. Cum 
cele două capete încoronate au stat 
în fruntea statului român la momenetul 
acela istoric din 1918, alegerea nu 
putea fi una mai potrivită. 

Poate mai mult decât solemnitatea 
momentului a impresinat măiestria cu 
care grupul statuar este realizat. Purtând 

semnătura aceluiași Aurel-Gheorghe 
Ardelean, lucrarea se remarcă printr-o 
expresivitate ce transcende deceniile 
și ne înfățișează parcă imaginile de la 
Alba Iulia de acum 100 de ani.

La inaugurarea ce  s-a desfășurat în 
dimineața zilei de 1 decembrie 2018, 
au participat domnul primar Dănuț 
Groza, domnul viceprimar Asaftei 
Radu, consilieri locali, reprezentanți 
a bisericilor, dar și ai unor instituții și 
asociații. Nu au lipsit nici cetățenii de 
rând care în ciuda unui ger năprasnic au 
asistat la dezvelire.

Cu  acest superb monument, nu 
doar imaginea centrului Sânnicolaului 
Mare este mai frumoasă, ci și sufletele 
noastre, a celor care trecem zilnic pe 
lângă el, sunt mai liniștite și mai senine. 

MCC 

Grup statuar dedicat Marii Uniri
Au fost dezvelite busturile Regelui Ferdinand I și al Reginei Maria

În fiecare an, cu ocazia zilei de 1 
decembrie, reprezentanții societăților 
comerciale din oraș, dar și cei ai 
instituțiilor publice și ai asociațiilor, sunt 
invitați la o întâlnire festivă organizată 
de Primăria Orașului. Ca de obicei, la 
această întâlnire a oamenilor de afaceri, 
gazdă a fost domnul primar Dănuț Groza 
care i-a primit pe invitați în sala mare a 
Castelului Nako, într-un decor super 
specific Zilei Naționale a României. 

Anul acesta, participanții la întâlnire 
au avut ocazia să afle numeroase 
informații despre planurile de dezvoltare 
ale orașului. Mai întâi, cei prezenți au 
putut viziona un film de prezentare al 
orașului realizat în mod profesionist, atât 
în limba romănă, cât și în limba engleză. 
Apoi, domnul primar a prezentat 
proiectul de amenajare a zonei centrale 
a orașului, dar și proiectele pentru 
grădinița și creșa de pe strada Decebal, 
precum și grădinița de pe strada Petru 
Maior. 

Un alt proiect inedit care a fost 

dezvăluit celor prezenți este aplicația 
oficială a Primăriei Sânnicolau Mare, 
disponibilă în versiune de test pe 
sistemul de operare Android.

Și pentru că a fost o seară cu totul 
specială și cu foarte multe surprize, 
la finalul prezentărilor domnul primar 
Dănuț Groza a lansat o propunere celor 
prezenți. Este vorba despre inițiativa 
înființării unei asociații a antreprenorilor 
din Sânnicolau Mare. Această 
asociație, dacă va lua ființă, va avea 
rolul de a coagula mediul de afaceri 
din orașul nostru, va facilita sprijinirea 
antreprenorilor de către Primărie, dar 
va da și posibilitatea membrilor de a 
transmite prin intermediul autorităților 
locale propunerile lor către parlament 
sau guvern.

Cu siguranță, întâlnirea de anul 
acesta a antreprenorilor din oraș a 
fost una de mare efect și cu un impact 
profund asupra celor prezenți.       

MR

Întâlnirea anuală a 
antreprenorilor sânmiclăușeni

Ziua Națională a României este 
sărbătorită, an de an, la Sânnicolau 
Mare așa cum se cuvine. 1 Decembrie 

2018, însă, a oferit tuturor  românilor 
de pretudindeni șansa de a  se 
bucura  de Centenarul Marii Uniri, deci 

evenimentele închinate acestei zile 
deosebite pentru neamul românesc au 
fost unele pregătite din timp, cu multă 
seriozitate. 

Marea Unire și respectiv Ziua 
Națională a țării noastre nu au trecut 
neobservate în micul oraș de pe malul 
Arancăi. Evenimentul marcant a fost 
anunțat prin intermediul Monitorului și 
al rețelelor de socializare pentru ca toți 
sânmiclăușenii să poată participa la 
depunerea de coroane, la sfânta slujbă 
și la defilarea din fața monumentului 
eroilor plasat în fața Școlii gimnalizale nr. 
1, Theodor Bucurescu.

Imediat după dezvelirea statuii din 
fața Castelului Nako, cetățenii, într-
un număr foarte mare, s-au îndreptat 
înspre Monumentul Eroilor neamului 
nostru. După cuvântarea domnului 
primar Dănuț Groza care a evidențiat 
importanța și solemnitatea momentului, 
s-a făcut o scurtă slujbă. S-a intonat 
imnul, s-au interpretat cântece patriotice 
și s-au depus coroane din partea celor 
mai însemnate instituții sau asociații din 
oraș.

Deși termometrul arăta sub 0 grade, 
mulțimea adunată cu emoție nu s-a 
lăsat nici anul acesta învinsă de gerul 
năpraznic de afară. Cu tricolorul în mână 
și pe piept,primite din partea Primăriei, 
românii sânmiclăușeni și-au serbat Ziua 
Națională și Marea Unire așa cum se 
cuvine. 

Ca de fiecare dată, invitatul special 
a fost domnul Nicolae Pesecan, 
singurul veteran de război, cetățean 
al orașului nostru. Domnul primar i-a 
mulțumit domniei sale în mod special 
pentru efortul depus de a fi prezent la 
monumentul eroilor alături de cetățenii 
Sânnicolaului Mare, în ciuda vârstei 
avansate.

Evenimentul a fost unul marcant 
mai ales prin defilarea echipajelor 
Jandarmeriei, Poliției de frontieră, 
Poliției și Pompierilor din Sânnicolau 
Mare. Cadre militare, instruite cu atenție 
pentru astfel de momente, au îndurat cu 
strășnicie aerul rece și vântul pătrunzător 
pentru a se închina și a-și pleca capul 
în fața curajului eroilor neamului nostru. 
Defilarea a fost una plină de o vădită 
emoție. Echipajele au fost urmate de 
o defilare a mașinilor aflate în dotare. 
Pentru a da culoare manifestației, au 
fost invitați membrii ai asociației Eugeniu 
de Savoya, costumați corespunzător. 
Domniile lor s-au alăturat procesiunii. Un 
element în plus l-a  constituit tunul expus 
în centrul orașului admirat mai ales de 
cei mici, tun cu care, ca pe vremurile de 
demult apuse, s-a tras în mod simbolic. 

Evenimentul s-a încheiat după 
aproape două ore de clipe unice ce vor 
rămânde îndelung întipărite în memoria 
celor prezenți la serbarea celor 100 de 
ani de la Marea Unire. 

MR

1 DECEMBRIE – ZIUA NAȚIONALĂ A TUTUROR ROMÂNILOR
Un secol de la Marea Unire, sărbătorit cu mare respect la Sânnicolau Mare 

Anul acesta, ziua de 1 decembrie a avut pentru noi românii o însemnătate 
profundă. Am sărbătorit împlinirea unui secol de la Marea Unire din 1918. Ţin să 
mulțumesc tuturor cetățenilor care au participat la evenimentele organizate de 
primăria orașului cu ocazia Zilei Naționale. În mod special, doresc să mulțumesc 
unităților militare din Sânnicolau Mare care au participat la paradă. Defilarea 
organizată cu acest prilej a fost un moment unicat în orașul nostru și s-a ridicat cu 
adevarat la înălțimea momentului. La mulți ani ,România!  

a declarat domnul primar, Dănuț Groza

În ultimii ani,estetica urbană 
a orașului nostru s-a îmbunătățit 
considerabil. La acest aspect au 
contribuit decisiv statuile ce au fost 
inaugurate în divesre momente festive. 
Toate aceste statui reprezintă pesonaje 
marcante al istoriei și culturii micului 
nostru oraș. Un lucru pe care poate 
nu toți l-am conștientizat este că toate 
aceste superbe lucrări de artă pe care 
le admirăm zilnic sunt munca aceluiași 
om: artistul Aurel – Gheorghe Ardelean. 

Deși experiența lui de viață 
depășește cu bine opt decenii, din 
mâinile neobosite ale sculptorului 
Gheorghe Ardelean încă se nasc lucrări 
superbe în fața cărora se vor minuna 
generații de aici în colo.

Pentru toată munca lui și serviciile 
aduse orașului Sânnicolau Mare, 
la inițiatova domnului primar Dănuț 
Groza, Consiliul Local a hotărât să 
acorde domnului Aurel – Gheorghe 
Ardelean titlul de cetățean de onoare al 
Sânnicolaului Mare.  

Astfel, ca o totală surpriză pentru 
domnul Ardelean, la ceremonia de la 
Monumentul Eroilor, i-a fost acordat titlul 
de cetățean de onoare. Într-un moment 
unic, în care am sărbătorit un secol de 
la Marea Unire,  s-a acordat acest titlu 
pentru aducerea în atenția publică a 
istoriei orașului Sânnicolau Mare și 
îmbogățirea patrimoniului cultural al 
acestuia.
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Sculptorul Aurel – Gheorghe Ardelean
CETĂȚEAN DE ONOARE AL ORAȘULUI SÂNNICOLAU MARE


