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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
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4 Regal folcloric de excepție la Sânnicolau Mare
Festivalul concurs “LADA CU ZESTRE“ - ediția a XIII-a

Toți cetățenii care împlinesc anul 
acesta 50 de ani de căsătorie sau 
mai mult (cu excepția celor care 
au fost premiați în anii trecuți) 
sunt așteptați să se înscrie la 
secretariatul domnului primar 
pentru a fi premiați pe scena 

teatrului de vară cu ocazia zilelor 
orașului în luna septembrie.

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)

• Vând casă în Sânnicolau Mare cu 
3 camere, 1 bucătărie mare(loc de 
gătit+loc pentru luat masa), 1baie, 
1dressing, 1hol, 1 cămară, 1 beci, 
2 cotețe mici, 1 magazie+ anexe 
pentru lemne si unelte agricole, curte 
mare în față(loc pt o casă)+ grădină 
de mărime medie in spate, încălzire 
cu teracota pe lemne, gaz la butelie, 
casa este din pământ bătut în afară 
de bucătărie. Casa este tencuită pe 
dinafară și renovată înăuntru.
Tel.  0722451299 

•  Închiriez spațiu comercial,25mp, 
situat central, strada Decebalnr.2.
Tel.  0768267529

•  Vând casă pe str. Calea lui Traian, 
2 dormitoare, living, beci de 33mp, 2 
băi, spațiu comercial.   
Tel.  721769393

• Vând casă în zona centrală pe str. 
Decebal nr.1. Casa este formată din 
două apartamente! Sunt 7camere, 
două bucătării, două holuri, două băi, 
beci amenajat hidroizolatie, terasă 
în curte, cuptor cu grătar si pentru 
copt pâine, podul are posibilitatea de 
mansardare, încălzire termoficata pe 
gaz, toate utilitățile (apa-canal, UPC), 
1000 mp curte, 260 mp construcții.
Tel.  0726240187 Ana Vințan

• Închiriez spațiu comercial ultracentral
Tel.  0769046200

• Închiriez spațiu comercial ultracentral
Tel.  0726112828

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

Servicii de ARAT ȘI FREZAT SOLUL 
Grădini, locuri mici și înguste cu o gamă de utilaje agricole performante.

RAPID ȘI IEFTIN! Tel. 0729593411

ZIUA EUROPEI 2019
programul evenimentelor

DUMINICĂ 12 MAI - CONCERT DE ZIUA EUROPEI
ÎNCEPÂND CU ORA 1930 LA TEATRUL DE VARĂ

• Dansuri populare cu: 
• Ansamblul folcloric “Doina” 
• Ansamblul folcloric german “Buntes Sträußchen”
• Ansamblul folcloric maghiar “Kekibolya”
• Ansamblul folcloric sârbesc “Sveti Sava” 
• Ansamblul folcloric bulgăresc “Mladâ sărța”

• Muzică populară  și tradițională 
germană cu formația “Banater 
Musikanten “

• Concert de muzică populară pe teatrul de vară. Vor urca pe scenă 
artiștii:

SÂMBĂTĂ 11 MAI - CONCERT DE ZIUA EUROPEI
ÎNCEPÂND CU ORA 2030 LA TEATRUL DE VARĂ

• Super concert la  teatrul de vară. Vor urca pe scenă artiștii: 

LIVIU TEODORESCU

RADU ILLE VETA BIRIȘ

WHAT’S UP

• ora 1400 la sala de sport 
“IOAN MORAR“. Tradiționala 
întâlnire de Paște a membrilor 
Asociației Seniorii Sânmiclăușeni 
va avea loc anul acesta în data de 
25 aprilie. La fel ca în anii anteriori 
la întâlnire va paticipa domnul 
primar și se vor discuta problemele 
specifice asociației, dar și ale 
orașului.  Ca de obicei, Iepurașul va 
oferi participanților și un mic cadou.  

PROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR 
ORGANIZATE DE PRIMĂRIE CU 

OCAZIA SĂRBĂTORILOR PASCALE

25 APRILIE 2019

• IEPURAȘI,  CĂSUȚE ȘI 
EXPOZIȚIE DE PĂSĂRI  
Ca în fiecare an, toți locuitorii 
Sânnicolaului Mare, părinți, bunici și 
copii sunt invitați să viziteze căsuțele 
amplasate în fața Castelului Nako 
pentru a cumpăra câte un suvenir 
specific sărbătorii pascale care 
se apropie. De asemenea, sunt 
bineveniți în fața Primăriei, unde 
în așteptarea copiilor stau cuminți 
iepurașii și mielușeii. Pentru bucuria 
copiilor și nu numai Asociația 

Crescătorilor de Păsări Nako 
va organiza în fața primăriei și o 
expoziție de păsări. Vă așteptăm!  

APRILIE 2019

• ora 1600 PIESĂ DE TEATRU 
PENTRU COPII CU TRUPA 
MERLIN - Anul acesta, de Paști, 
cei mici și nu numai, pot asista  la un 
spectacol de teatru al trupei “Merlin”. 
Toți copiii sunt așteptați la acest 
eveniment special unde vor avea 
parte și de alte surprize.

• ora 1700 CAMPIONATUL DE 
CIOCNIT OUĂ.  Mult așteptatul 
Campionat De Ciocnit Ouă Roșii 
se va desfășura și anul acesta. 
Toți cei care doresc să participe 
sunt așteptați să se înscrie în ziua 

consursului în holul primăriei până la 
ora 1600. Se vor acorda, bineînțeles, 
și o mulțime de premii. Detalii 
despre regulament în pag.2

29 APRILIE 2019

★ WHAT’S UP                                       ★ LIVIU TEODORESCU
★ ALESSIA                                                     ★ KAIRA

★ RADU ILLE                                ★ VETA BIRIȘ RIDICAREA INVITAȚIILOR PENTRU 
BALUL PENSIONARILOR 2019

Invitațiile pentru BALUL 
PENSIONARILOR 2019, care va avea 
loc în data de 22 mai se ridică începând 
de marți 7 mai și până în ziua de 
vineri 17 mai inclusiv, în zilele de 
marți, miercuri, joi și vineri între orele 9 
și 13,  de la sediul asociației, în incinta 
castelului Nako. Pentru ridicarea 
invitațiilor, membrii se vor prezenta cu 
carnetul de membru vizat la zi. 

Vă așteptăm!

ÎN ATENȚIA MEMBRILOR ASOCIAȚIEI 

SENIORII SÂNMICLĂUȘENI

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

ANGAJĂM PERSONAL LA SPĂLĂTORIE
Tel. 0765993495

• Vând 3 costume populare, cărți, 
bibelouri, radio, lămpi, steaguri, 
monede, ceasuri, tablouri pictate și 
goblen, rochii, farfurii, muzică rock 
anii 80, casete, muzică greacească, 
covoare, mașini de scris, blănuri 
Tel. 0036303509607

https://www.facebook.com/
Primaria.SannicolauMare/
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INSTITUȚII
ACTIVITĂȚI 
DEMONSTRATIVE ALE 
JANDARMILOR
Cu ocazia Zilei Naționale a 
Jandarmeriei
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S-A APROBAT BUGETUL
ORAȘULUI SÂNNICOLAU MARE PENTRU ANUL 2019

continuare din numărul anterior

Ca o consecință a ieşirii României 
din coaliția antisovietică cu Germania 
la 23 august 1944, ruşii au putut înainta 
mai repede în zona frontului sudic, astfel 
primele lor patrule de recunoaştere au 
apărut deja la sfârşitul lunii septembrie 
1944 la Sânnicolau Mare. Ca urmare 
au început şi primele încăierări armate 
cu unitățile germane care s-au aflat 
aici, înregistrându-se şi primele victime 
pe partea germană. Dar şi grupe de 
partizani sârbi s-au înfiltrat în câmpia 
bănățeană. În luptele cu aceştia a 
căzut în apropiere de Biled şi generalul 
german dr. Werner Heidemann, care 
a fost dus la Sânnicolau unde a fost 
înmormântat pe cimitirul romano-
catolic din strada Stadionului. Această 
soldare cu victime pe partea germană – 
aşa se spunea – ar fi fost motivul pentru 
care cei doi agenți al Gestapoului 
ar fi ordonat drept act de răzbunare, 
executarea a multor bărbați sârbi din 
Sighet şi Kindăreşti. Locul execuției 
a fost stabilit în Sighet lângă Aranka. 
Deja au fost date ordinele respective 
de recrutarea viitoarelor victime, care 
urmau să se prezinte fiecare cu un 
hârleț. Printre cei mobilizați a fost şi tatăl 
prof. Irina Stankov (născ. Roțkov) din 
Sighet.

Primarul sârb al Sânnicolaului de 
atunci, Velimir Pavlov, însărcinat cu 
mobilizarea victimelor, l-a înştiințat pe 
notarul Hans Hansinger din Comuna 
germană de această măsură de 
represalie cu totul nejustificată. Acesta 
din urmă se adresează locotenentului-
major Kurt Waldheim dela care află, 
precum că acțiunea nu este ordonată 
de Wehrmacht, ci de Gestapo. Cei 
doi agenți în cauză se aflau la sediul 
Grupului Etnic German în Castelul 
Nákó. Notarul Hansinger prin pledoaria 
sa în fața celor doi agenți, susținând şi 
explicând nevinovția bărbaților sârbi, 
reuşeşte să obțină revocarea ordinului 
dat de aceştia. Un alt argument susținut 
de Hansinger, ce-i drept, a fost şi 
urmările răzbunării populației sârbe 
din către populația germană din oraş 
după retragerea armatei germane. 
Prin angajamentul personal, purtat 

de un umanism fără de pildă, notarul 
Hans Hansinger a reusit să împiedice 
această tragedie şi să salveze un număr 
neestimabil de vieți omeneşti dela 
masacru. Un ajutor substanțial în acest 
angajament, Hansinger l-ar fi primit şi 
din partea lui Kurt Waldheim; asta după 
raportul martorului, care multe din cele 
relatate le-a aflat dela bunicul lui.

Dar o cu totul altă tragedie s-a 
petrecut în vara anului 1941. În capitala 
Moldovei, la Iaşi, poliția română, 
sprijinită de Contraspionajul german, a 
avut loc um pogrom împotriva populației 
evreieşti din Iaşi. Acest pogrom s-a 
soldat cu peste 13.000 de victime. 
Unele familii de evrei au fugit din Iaşi, 
ajungând chiar până la Sânnicolau, ca 
familia cunoscutului dentist Samuel 
Landau şi încă o pereche conjugală, 
al cărei nume raportorul nu-l la reținut. 
Acesta era la Iaşi posesorul unei 
turnătorii de clopote. Soția lui era 
o româncă, numindu-se Petrescu. 
Această perche locuia inkognito întro 
cameră camuflată la bunicii raportorului 
acestor evenimente. O negustoriasă 
din vecinătatea al adăpostului evreilor 
s-a simțit stânjenită de prezența acestei 
perechi, reclamând chiar pierderi 
comerciale din cauza lor. Ea se plângea 
pentru acest motiv la sediul Grupului 
Etnic German dela Castelul Nákó. 
Agenții Gestapoului aflând vestea, 
au dispus pe loc ridicarea evreului 
turnător de clopote şi executarea lui. 
Doi SS-işti l-au condus până la capătul 
străzii Drumul Comloşului, unde într-
una din acele trei case izolat pe partea 
stângă, aproape extravilan, victima a 
fost împuşcată. La rugămintea soției 
victimei, martorul ocular al acestor 
relatări, în vârstă de numai 13 ani, a 
însoțit-o la locul execuției, găsindu-l pe 
clopotarul evreu mort într-o băltoacă de 
sânge. O pățanie, care i s-a imprimat 
adânc în constiința tânărului martor pe 
viață. Victima a fost înmormântată pe 
cimitirul evreiesc din cartierul Slatina. 
După război cadavrul a fost exhumat şi 
transferat la Bucureşti.

În luna ianuarie a anului 1945 a avut 
loc regretabila deportare a 75.000 de 
femei si bărbați germani din România în 
Rusia, la muncă forțată de reconstrucție.  

Din Sânnicolau Mare au fost ridicați 

140 de persoane, femeile între 18 şi 
35 ani, iar bărbații între 17 şi 45 ani. 
Ridicarea lor forțată din familiile lor 
s-a făcut de către soldații români şi 
sovietici, asistați şi de civili din alte 
etnii sânmiclăuşene, care ştiau în care 
familii germane sunt astfel de tineri. 
Persoanele afectate de deportare au 
fost adunate la Şcoala Română de 
Stat din colțul străzilor V. Babeş/Calea 
lui Traian. Şi iarăşi a căutat să intervină 
notarul Hansinger pentru unele cazuri 
de forță majoră (bolnavi, mame cu copii 
mici etc.). 

 Dar cum de Notarul Hansinger s-a 
aflat în acel timp la Sânnicolau, când 
aproape toți bărbații combatanți se 
aflau înrolați pe front? Odată cu ieşirea 
României din coaliția antisovietică şi 
declarând război Germaniei, toți militari 
germani cu cetățenia română înrolați 
în armata română, au fost excluşi din 
unitățile lor şi lăsați la vatră. Astfel în 
acele luni ale anului 1944 locotenetul 
român Hans Hansinger, lăsat la vatră, 
se afla în acel timp acasă la familia 
sa la Sânnicolau (Str. 18 Decembrie 
1989, nr. 14). Ca un fost locotenent al 
armatei regale române, Hansinger ar 
fi fost scutit şi exclus dela deportare în 
Rusia. Dar entusiasmat şi copleşit de 
angajamentul său social şi intervenind 
la cei responsabili cu deportarea pentru 
unele cazuri extreme, Hans Hansinger 
a fost arestat şi el, fiind deportat cu toți 
ceilalți în Rusia. Se spune, cu o anumită 
reținere, că primarul oraşului de atunci 
ar fi omis să-l salveze. În lagărele ruseşti, 
Hansinger s-a angajat din nou pentru 
uşurarea condițiilor muncii forțate din 
lagăr, interveniind şi mijlociind între 
deportați şi conducerea lagărului. A dat 
si acolo dovadă de un înalt spirit social 
şi uman, alinând suferințele deportaților.

Astăzi, oraşul Sânnicolau Mare 
aduce un omagiu unor personalități cu 
merite deosebite pentru comunitatea 
oraşului, înzestrând în mod foarte estetic 
centrul oraşului cu busturile lor. Locul 
bustului Hans Hansinger, cu regret, 
încă a rămas gol. Pentru angajamentul 
său social şi mai ales umanitar fără de 
pildă din partea unui reprezentant al 
etniei germane  să-i rezervăm notarului 
Hansinger în constiința noastră un loc 
de cuvință şi de merit pentru mijlocirea 

sa în salvarea atâtor vieți omeneşti şi 
în general pentru angajamentul său 
pentru o bună conviețuire a minorităților 
oraşului. Asta, atât în ceeace priveşte în 
mod deosebit minoritatea sârbească, 
dar şi cea germană. Până şi atitudinea 
şi comportamentul său fără prejudecăți 
şi resentimente în societate după 
reîntoarcerea sa din deportare în anul 
1950, au rămas desigur încă neşterse 
în amintirile generației mai vârstice.

Aceste evenimente proprii oraşului 
Sânnicolau Mare, despre care în 
diversele monografii şi publicații 
respective nu s-a vorbit, ar fi de dorit 
să nu ajungă pe făgaşul unei eliminări 
memoriale, adică, să fie uitate. Şi ele fac 
parte din istoria Sânnicolaului pe care 
să le luăm la cunoştință şi să le reținem, 
dacă nu vrem să ne pierdem identitatea 
istorică. Până şi vremea cunoaşte zile 
cu soare şi zile cu nori. Să nu ne ferim 
nici de evenimentele zilelor cu soare, 
dar nici de cele ale zilelor înorate. Asta 
le suntem dator atât victimelor, cât şi 
adevărului istoric.

Pro veritate, contra mendacium!  -  
Pentru adevăr, împotriva minciunii!

 HANS HAAS

Evenimente din toamna anului 1944 la Sânnicolau Mare
„Cazul Kurt Waldheim şi notarul Hans Hansinger“

Descrierea unor evenimente trăite de un martor ocular al timpului, reținute şi comentate de Hans Haas - PARTEA a II-a

Notarul Hans Hansinger (1901-1969) 
în uniformă de locotenent al armatei 
regale române cu ocazia unui concediu 
în anul 1942.

A început sezonul de pescuit, 
drept pentru care, doi împătimiți în ale 
pescuitului au organizat un concurs 
mult așteptat. Deian Malatcov și Olivian 
Torsin s-au ocupat ca toate lucrurile 
să meargă ca la carte. Pentru o reușită 
sigură, au dat startul înscrierilor și au 
constatat că nu puțini sunt aceia care își 
doresc să urce pe podiumul concursului 
numit “Cupa Dallas“. 

Cei 22 de concurenți au fost împărțiți 
pe două secțiuni. Trebuie precizat faptul 
că la start s-au prezentat numai adulți. 
Competiția strânsă ce s-a desfășurat la 
balta Buciuman a avut loc la finele lunii 
martie, pe o vreme numai bună de stat 

în aer liber. 
Participanții și-au întins de dimineață 

undițele și au așteptat cu mare răbdare 
să prindă cea mai mare captură. După 
câteva ore bune, cei mai norocoși au 
urcat pe podium în aplauzele celor 
prezenți. Merită din plin felicitați următorii 
: CMMC - Dumitru Raimund Darius, 9800

Sector B
Locul III - Ursuleac Fabi, 5030
Locul al II lea - Mirel Toth, 6100
Locul I - Fabian Constantinescu, 

10090
Sector A
Locul al III lea - Grigore Petru;, 17120
Locul al II lea - :tefan Betegh, 17430

Locul I - sector și  general  Malatcov 
Deian, 20285

Premiile s-au achiziționat din banii de 
înscriere și au constat în cupe și medalii. 
În plus, fiecare concurent, pe durata 

competiției a beneficiat de o masa. 
Până la următorul concurs, dorim 

tuturor pescarilor “FIR ÎNTINS!“
MR

Programul sfintelor slujbe ale 
sărbătorilor pascale

BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ 
• Joi, 25 aprilie:  ora 1000 - Liturghia Sf. Vasile cel Mare, ora 1900 - Denia celor 

12 evanghelii
• Vineri, 26 aprilie:  ora 1000 - Slujba ceasurilor, ora 1900 - Prohodul 

Mântuitorului 
• Sâmbătă, 27 aprilie:  ora 2400 - Slujba de Înviere a Domnului Iisus Hristos.
• Duminică, 28 aprilie: ora 1000 - Sfânta Liturghie de Paşti 
• Luni, 29 aprilie: ora 1000 -Sfânta Liturghie din a doua zi de Paşti

BISERICA ORTODOXĂ SÂRBĂ
• Joi, 25 aprilie: ora 1000 - Sfânta Liturghie ora 1800 - Denia
• Vineri, 26 aprilie: ora 1800 - Denia
• Sâmbătă, 27 aprilie: ora 2400 - Slujba de Înviere cu ocolirea centrului 

orașului alături de enoriașii Bisericii Ortodoxe Române
• Duminică, 28 aprilie:  ora 1000 - Sfânta Liturghie
• Luni, 29 aprilie: ora 1000 -Sfânta Liturghie din a doua zi de Paşti

BISERICA GRECO-CATOLICĂ
• Joi, 25 aprilie: ora 1800 - Slujba sfintelor şi mântuitoarelor patimi – Denia 

celor 12 Evanghelii
• Vineri, 26 aprilie: ora 1800 - Prohodul Domnului nostru Iisus Hristos
• Sâmbătă, 27 aprilie:  ora 2350 - Luarea Epitafului ora 2400 - Slujba Învierii
• Duminică, 28 aprilie: ora 1000 - Sfânta Liturghie
• Luni, 29 aprilie: ora 1000 - Sfânta Liturghie

BISERICA ORTODOXĂ UCRAINEANĂ
• Joi, 25 aprilie:  ora 1800 - Denia celor 12 evanghelii
• Vineri, 26 aprilie:  ora 1900 - Vecernia urmată de Prohodul Domnului 
• Sâmbătă, 27 aprilie:  ora 2330 - Slujba de Înviere urmată de Sfânta Liturghie.
• Duminică, 28 aprilie: ora 1100 - Vecernia (a doua Înviere)
• Luni, 29 aprilie: ora 1000 -Sfânta Liturghie

Cea mai importantă ședință a 
Consiliului local Sânnicolau Mare 
din acest an a avut loc în data de 16 
aprilie în sala mare a Castelului Nako. 
Este, bineînțeles vorba despre ședința 
de aprobare a bugetului orașului 
Sânnicolau Mare pentru anul 2019. În 
prezența domnului primar Dănuț Groza 
și a unui public numeros format din 
reprezentanți ai instituțiilor din oraș, dar 
și simpli cetățeni, consilierii au aprobat 
în unanimitate propunerea de buget. 

Bugetul orașului Sânnicolau 
Mare pentru anul 2019 a fost votat în 
unanimitate de către Consiliul Local în 
urma prezentării punct cu punct de către 
primarul Dănuț Groza. Consilierii locali și 
cei prezenți în sală au avut posibilitatea 
să adreseze întrebări și chiar să facă 
sugestii sau propuneri. Cea mai mare 
pondere în buget o au investițiile în 
reabilitarea de străzi, reabilitarea școlilor 
și susținerea spitalului. Activitățile deja 
tradiționale, din Agenda Culturală a 
orașului, vor fi implementate și în acest 

an, vor fi susținute ong-urile locale și 
bisericile din oraș. 

În umătorul următor al ”Monitorului” 
vom reveni cu o prezentare detaliată a 
bugetului.  

LL

Mulțumesc consilierilor locali 
pentru votul acordat dezvoltării 
orașului, mă bucur că la noi nu există 
vreun conflict politic care să afecteze 
bunul mers al administrației. Am 
convingerea că am propus o listă 
de priorități corectă, care să vină în 
întâmpinarea nevoilor existente. Timp 
de trei ore am dezbătut problemele 
orașului și s-a votat cel mai bun buget 
pentru Sânnicolau Mare.

a declarat domnul primar 
Dănuț Groza

Paștele este sărbătoarea iubirii lui 
Dumnezeu pentru noi, iar în sfânta 
noapte, fie ca lumina Învierii să ne 
aducă sănătate, mângâiere și mai ales 
speranță!

Nu se află doi oameni în aceeași 
situație, de aceea, Paștele ne va găsi 
pe unii mai mulțumimiți, iar pe alții mai 
îngrijorați. Indiferent de momentele 
prin care trecem fiecare, am încredere 
că vom găsi cu toții înțelepciunea și 
demnitatea de a ne respecta pe noi și 
comunitatea din care facem parte. 

Doresc tuturor locuitorilor să treacă 
peste săptămâna Patimilor cu gândul 
la suferințele Mântuitorului, și, în acest 
gând, să fie mai înțelegători și să dea 
dovadă de mai multă bunătate. Să 
încercăm să punem mai mult preț pe 
sufletul nostru și să ne gândim mai 
puțin la cele materiale. Să ne încărcăm 
în această perioadă spiritual și să 
întâmpinăm așa cum se cuvine marele 
praznic al Învierii Mântuitorului nostru.
Hristos a înviat! Paște fericit! 

Al dumneavoastră primar, 
DĂNUȚ GROZA

 „HRISTOS A ÎNVIAT!”

Concurs de pescuit
Campionatul de ciocnit 

ouă roșii

REGULAMENT

• Concursul se desfășoară pe 
două categorii de vărstă: copii 
(concurenți între 3 și 14 ani) și adulți 
(concurenți trecuți de 14 ani)

• Concursul se desfășoară în sistem 
cupă cu eventuale etape de 
calificare. Meciurile se stabilesc 
prin tragere la sorți. Un meci se 
desfășoară între doi concurenți 
și câștigă cel care rămâne cu oul 
întreg. 

• Competiția are un arbitru care 
arbitrează toate meciurile și 
validează câștigătorul competiției. 
După fiecare meci, oul este predat 
comisiei de organizare.

• Câștigătorul este acel concurent al 
cărui ou rămâne întreg după ultimul 
meci. Comisia va verifica și valida 
oul. Numai atunci este desemnat 

câștigătorul. 
• Locul doi este ocupat de către 

concurentul care a pierdut în finală. 
Locul trei este ocupat de învinsul 
din semifinală cu câștigătorul. În 
cazul în care oul nu este validat, 
concurentul va fi descalificat, iar 
câștigătorul va fi desemnat cel de 
pe locul doi, după același procedeu 
de verificare. Ceilalți concurenți urcă 
un loc. Concurentul care se sustrage 
verificărilor va fi descalificat. 

La ediția din acest an a 
campionatului de ciocnit ouă vă 
puteți înscrie în holul primăriei în 
ziua concursului, dar nu după ora 
16. 

CURSĂ DE CROS LA SÂNNICOLAU MARE 
detalii pe internet la adresa: crosulsnm.ro

Pentru a putea asigura o experiență 
de alergare cât mai plăcută și sigură 
participanților la Cros, suntem nevoiți ca, 
timp de câteva ore, sa instituim restricții 
de circulație prin plasarea de garduri, 
pentru a delimita traseul de alergare.

Traseul a fost gândit însă și pentru 
a putea oferi variante ocolitoare 
conducătorilor auto și – în general – 
pentru a crea cât mai putin “deranj” 
posibil traficului din oraș.

Astfel, ieșirile din punctele cu trecere 
controlată vor fi asigurate de voluntari și 
echipaje de poliție rutieră. Aceștia vor 
permite trecerea, în momentele în care 
nu se apropie alergători pe traseu. Vă 
rugăm să le respectați indicațiile, sunt 
acolo ca să vă ajute.

Lista punctelor de ieșire din 

traseu:
• TC 1: Nistor Oprean & Andrei 

Saguna
• TC 2: Barnutiu & Calea lui 

Traian
• TC 3: Marasesti & Closca
• TC 4: 9 Mai & Oravita
• TC 5: Cluj & Caransebes
• TC 6: Cluj & Alba-Iulia
• TC 7: Cluj & Lugoj
• TC 8: Paul Iorgovici & Bela 

Bartok
• TC 9: Victor Babes & 9 Mai

Sperăm să vedeți în acest 
eveniment o sărbătoare a orașului 
dumneavoastră, și vă invităm să luați 
parte, ca alergători sau ca voluntari. 
Mulțumim!

Harta completă și toate informațiile le găsiți: crosulsnm.ro
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La Sânnicolau Mare a devenit o 
tradiție ca în luna aprilie,cu prilejul 
sărbătorii Zilei naționale a Jandarmeriei 
să fie organizate activități ce implică 
unitățile școlare din oraș. Dacă în ultimii 
ani, Unitatea de Jandarmi Sânnicolau 
Mare a vizitat cu acest prilej Liceul 
Teoretic Ioan Jebelean, anul acesta, a 
venit rândul elevilor de ciclul gimnazial 
să asiste la prezentările făcute de 
jandarmi. A fost aleasă în mod potrivit o 
zi din “Săptâmâna altfel”și au fost invitați 
elevii claselor V-VIII și cadrele didactice 
de la ambele Școli gimnaziale din oraș. 
La întâlnirea cu elevii, au participat 
jandarmi ai Unității din Sânnicolau Mare 

împreună cu domnul comandant Toma 
Marian, jandarmi invitați de la Timișoara, 
domnul primar Dănuț Groza și domnul 
director al Școlii nr.1, Sitaru Flavius. 
În curtea Școlii gimnaziale Theodor 
Bucurescu a fost delimitat un careu cu 
garduri de protecție în interiorul căruia 
s-a desfășurat prezentarea. Mai întâi, au 
fost rostite câteva cuvinte introductive 
în care s-a subliniat însemnătatea 
momentului și buna conlucrare a Unității 
de Jandarmi cu autoritățile locale din 
Sânnicolau. 

Au urmat trei momente savurate la 
maxim de publicul spectator. Primul 
moment a fost unul cu dresaj canin la care 

elevii au fost invitați să interacționeze. 
Unul dintre câini, însoțit de antrenorul 
său, a ocupat locul III pe țară la un 
concurs specific. A urmat o demonstrație 
a echipelor de intervenție cunoscute 
în mod popular sub denumirea de 
“mascați”. A fost prezentat un moment 
în care mașinile jandarmilor au reușit să 
oprească un autoturism cu infractori. Al 
treilea moment a presupus un scenariu 
în care un individ în stare de ebrietate și 
înarmat cu un cuțit a pătruns în școală. 
Doi jandarmi și câinele lor, chiar dacă 
atacați, au reușit să-l imobilizeze și să 
asigure protecția copiilor. 

La finalul evenimentului, elevii au 
putut vedea de aproape echipamentul 
din dotare al Jandarmilor. Au putut 
lua în mână armamentul, stațiile de 
comunicare și au admirat mașinile de 
intervenție. Nu în ultimul rând, elevii au 
vizitat un stand de prezentare cu pliante 
în vederea alegerii unei posibile cariere 
în jandarmerie. 

Evenimentul a fost unul foarte reușit, 
deosebit de interesant pentru copii și, cu 
siguranță, va fi repetat în anii următori. 

MCC

În data de 29.04.2019 se împlinesc 
doi ani de la dispariția fulgerătoare a 
colegului nostru, plutonier adjutant 
Mucuța Florin. Plecarea prematură 
dintre noi a fost o pierdere grea atât 
pentru colegi cât şi pentru familie.

A fost alături de noi la bine, dar mai 
ales la greu. A participat la numeroase 
misiuni, dintre care multe dificile. A 
fost camaradul nostru, simplu, onest, 
curajos şi plin de viață. A fost omul pe 
care te puteai baza în orice clipă. Afost 
omul în care puteai avea încredere. Un 
om adevărat!

Dumnezeu să te odihnească în 
pace!

Colectivul Detașamentului 5 
Jandarmi Sânnicolau Mare

In Memoriam

ACTIVITĂȚI DEMONSTRATIVE ALE JANDARMILOR la 100 de ani de la înființarea Jandarmeriei în Banat 

Trecerea de la viața civilă la viața 
militară nu se face ușor , profesia 
militară trebuie făcută pur si simplu 
din plăcere , se știe că nu este uşor să 
răzbați în această meserie grea, însă 
prin ambiție, disciplină şi perseverență 
poti fi sigur ca vei reuși. 

Dar nu te speria, începutul poate fi 
mai greu ,însă cu ajutorul colegilor poți 
sa treci peste orice obstacol aparut in 
calea ta. De altfel, o calitate de bază 
a militarului este spiritul de echipă 
adică sa împărtășești împreună cu 
ceilalți colegi valori comune (onoare,  
demnitate, mândrie, disciplină, loialitate 
etc... ) 

O carieră militară de succes incepe 
intr- un mediu al disciplinei , al valorilor și 

normelor militare acestea se regăsesc 
în școlile militare pentru subofițeri și/
sau academiile militare pentru ofițeri . 

Cariera militară inseamna mai mult 
decât un loc de munca stabil , militarii 
sunt in serviciul națiunii . Practic noi 
militarii suntem legați de țara noastră 
prin jurământul militar care ,de altfel 
,este un moment deosebit de important 
din viața unui militar. 

De asemenea, pot spune ca 
schimbarea din viata civila în cea 
militara este un pas înainte, practic 
începi un alt capitol al vieții cu noi 
provacari în cariera militara.

Sergent major Dănilă Alexandru
Sergent major Ilinca Alexandru 

Trecerea de la viața civilă la viața militară nu se face ușor...

Elevii secției germane de la Școala 
Gimnazială „Nestor Oprean“ nr. 2 din 
Sânnicolau Mare participă deja pentru 
a treia oară gratuit la examinarea 
pentru Atestatul de limba germană 
DSD I (Deutsches Sprachdiplom der 
Kultusministerkonferenz I), secția 
germană a școlii fiind una din peste 50 
de școli în care se organizează acest 
examen. În cadrul școlii noastre se 
pot înscrie la acest examen doar elevii 
secției germane, deoarece, pentru a 
putea participa la acest examen, elevii 
au nevoie de un număr minim de ore de 
germană, număr care nu poate fi obținut 
de către elevii claselor care studiază 
germana ca limbă modernă.

În cadrul examenului sunt testate 
toate cele patru competențe, examenul 
fiind împărțit în două părți. Prima 
parte conține o probă de înțelegere 
a textelor scrise (Leseverstehen) şi 
audiate (Hörverstehen), precum şi de 
producere de mesaje scrise (Schriftliche 
Kommunikation). Este important de 
știut că lucrările sunt corectate în 
Germania. În partea a doua sunt testate 
competențele de comunicare orală 
(Mündliche Kommunikation), și anume 
elaborarea unei prezentări orale pe baza 
unor elemente date la prima vedere 
urmată de prezentarea proiectului 
(mapei) conceput în prealabil.

Anul acesta sunt înscriși 19 elevi, 
care provin atât din clasa a VIII-a a 
secției germane, cât și din rândul celor 
care sunt deja în clasa a IX-a. Prima 
parte a examenului a avut loc în data de 
14 martie și cea de a doua în data de 10 
aprilie. În urma examinării competențelor 
de comunicare orală toți elevii au obținut 
nivelul B1, nivel maxim posibil la această 
probă. Rezultatele de la prima parte a 
examenului se vor afla la sfârşitul lunii 
mai. Îi felicităm pentru efortul depus și 
sperăm că și anul acesta rezultatele să 
fie la fel de bune ca până acum. 

Acest atestat certifică cunoștințele 
pentru nivelul european A2-B1 conform 
Cadrului European de Referință 
pentru limbi străine, iar atestatul 

este recunoscut la nivel național şi 
internațional. La nivel global conform 
Serviciului Central pentru Educația 
Școlară în Străinătate (Zentralstelle für 
Auslandsschulwesen) în anul 2016 de 
exemplu au fost organizate 75000 de 
astfel de examene, numărul fiind de la 
an la an unul în continuă creștere. 

În cadrul Școlii Gimnaziale „Nestor 
Oprean“ nr. 2 din Sânnicolau Mare 
examenul  a fost organizat pâna acum 
din doi în doi ani, urmând ca, în funcție 
de numărul de candidați, examenul 
să fie organizat chiar și anual. Trebuie 
menționat aici, că efortul și timpul investit 
pentru pregătirea în vederea susținerii 
acestui examen este considerabil, 
atât pentru elevi, cât și pentru cadrele 
didactice care îi pregătesc. Elevii sunt 
întotdeauna pregătiți în prealabil de către 
cadrele didactice care predau germana 
în aceste clase. Acest lucru este necesar 
pentru că din păcate cerințele de la 
Evaluarea Națională sunt foarte diferite 
de cele de care este nevoie pentru a 
promova examinarea pentru Atestatul 
de limba germană DSD I.

Organizarea acestui examen 
în Sânnicolau Mare este posibil și 
datorită suportului din partea d-nei 
Birgit Söldenwagner, consultant de 
specialitate din partea guvernului 
Germaniei pentru învățământul în 
limba germană maternă şi modernă 
din afara granițelor (Fachberaterin für 
Deutsch seitens der Zentralstelle für das 
Auslandsschulwesen), pentru care îi 
mulțumim și pe această cale. Examenul 
DSD I, cum este numit de obicei pe scurt, 
pare să fie bine venit, având în vedere 
faptul că aproape toți elevii secției 
germane, care au avut posibilitatea să 
se înscrie la acest examen, au profitat de 
această șansă și, cel puțin până acum, 
marea majoritate a acestor elevi (adică 
aproape 100%) au obținut atestatul B1. 
Îi felicităm încă o dată și sperăm să le fie 
de folos pe viitor.

KAPPEL ANDREAS

ATESTATUL DSD I 
LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NESTOR OPREAN" 

NR.2 SÂNNICOLAU - MARE

Un grup de suporteri inimoși ai CS Unirea ne-au reprezentat cu mândrie pe 
Camp Nou, stadionul celebrei FC Barcelona. Conducerea Clubului Unirea le 
mulțumește pe această cale!

Trebuie să ne bucurăm de viață 
și de tot ceea ce ne oferă ea din plin, 
deoarece zilele ne sunt scurte, iar 
soarta ne joacă feste. Așa s-a întâmplat 
zilele trecute cu unul dintre cei mai iubiți 
colegi. Nimeni nu credea vreodată că 
Albert va pleca de lângă noi fără să 
își ia rămas bun. Ne-a părăsit, însă, 
fulgerător, fără drept de replică într-un 
moment în care își făcuse atât de multe 
planuri de viitor. Dar pe noi, muritorii, 
cine ne întreabă, oare, când vrem să 
plecăm într-o altă lume?! Nimeni, căci 
dacă s-ar fi întâmplat asta, Albert ar fi 
răspuns răspicat “NU, eu mai am de stat 
aici pentru a aduce bucurie celor dragi 
mie!“ Din păcate, mult înainte de vreme 
și într-un fel fulgerător, a trecut în lumea 
celor drepți prietenul și colegul nostru 
Albert Mollnar. Un spirit viu, o fântână 
nesecată de umor, Albert va rămâne în 
memoria tuturor ca o persoană activă, 
implicată în toate activitățile pe care 
societatea le-a oferit. A știut ca în orice 
moment, oricât de greu ar fi fost, să 
vadă partea bună a lucrurilor să inspire 
optimism și încredere. Vei rămâne 

pentru totdeauna în memoria noastră 
ca un coleg de nădejde și un prieten 
adăvărat. Școala va fi goală fără tine, 
Albert, colegii nu vor mai fi întâmpinați 
cu zâmbetul tău cald, și nici ziua lor 
nu le va fi una mai bună la serviciu 
datorită veseliei tale. Ne vei lipsi mult! 
Dumnezeu să te aibă în paza Lui și să 
sprijine în durerea nemărginită întreaga 
familie rămasă cu sufletul pustiu în 
urma ta. Zbor lin, dragă Albert!

colectivul Școlii Gimnaziale nr.1 
Theodor Bucurescu Sânnicolau Mare

...mult prea devreme plecat dintre noi
Albert Mollnar (27.02.1963-17.04.2019)

Unirea pe Camp Nou !

Anul 2019, are o dublă semnificație 
pentru noi jandarmii, deoarece în urmă 
cu 169 de ani, luminatul domnitor al 
Moldovei, Grigore Alexandru Ghica, 
semna la data de 03 aprilie 1850, actul 
de naștere al Jandarmeriei Române. 
Aceasta s-a înfăptuit când s-a votat 
Legiuirea pentru reformarea Corpului 
slujitorilor în Corp de jandarmi. Această 
lege conferea un statut juridic noii 
instituții, cu care se legitima în fața 
celorlalte arme. Totodată în acest an se 
împlinesc 100 de ani de când au fost 
înființate primele formațiuni românești 
de jandarmi în Banat. La data de 01 
august 1919 au sosit în gara de nord 
din Timișoara două contingente de 
jandarmi. Primirea acestora s-a făcut de 
către primul prefect român al județului 

Timiș-Torontal, Aurel Cosma, unul dintre 
artizanii unirii Banatului cu România. 

Anterior cestui moment, în luna 
decembrie 1918, în baza aprobării 
consiliului Dirigent, pe teritoriul Banatului 
a luat ființă Regimentul 3 Jandarmi, cu 
reședinta la Deva, apoi la Arad. Acest 
regiment s-a transformat, mai târziu, în 
Regimentul 9 jandarmi Timișoara 

În data de  01 august 1919,  la comanda 
Regimentului 9 jandarmi Timișoara se 
gasea locotenent colonel Paplica, fostul 
pretor al Comandamentului trupelor din 
Transilvania, care avea în subordine 
un batalion de instrucție la Arad, două 
batalioane teritoriale și 6 companii de 
jandarmi. Din acest regiment făcea parte 
și Compania de Jandarmi Torontal, cu 
reședința în Sânnicolau Mare, condusă 

de capitanul Crișan. Această companie  
avea în compunere 4 secții și 29 de 
posturi de jandarmi. Începand cu luna 
martie a anului 1929 a fost demarată cea 
mai amplă reorganizare a Jandarmeriei. 
Din acest proces a rezultat un aparat 
jandarmeresc puternic, eficient și unitar, 
pe întreg teritoriul României. Astfel în 
Banat a luat ființă Inspectoratul 7 de 
jandarmi Timisoara, din care facea parte 
si Legiunea de Jandarmi Timiș Torontal. 
În 1942 , la data de 1 aprilie, Jandarmeriei 
i s-a încredințat și misiunea traseelor 
feroviare în județul Timiș, prin înființarea 
Legiunii de jandarmi CFR Timisoara. 
În anii e au urmat jandarmeria a suferit 
numeroase modificări atăt din punct de 
vedere organizatoric cât și legislativ, 
până în anul 1949, când Inspectoratul 

general al jandarmeriei, practic s-a 
desființat, separându-se pe două direcții. 
Batalioanele de jandarmi și centrele de 
instrucție au format Comandamentul 
Trupelor de securitate, un continuator 
al principalelor misiuni ale jandarmeriei 
cu privire la paza unor obiective, lucrări 
de artă, instituții publice, ambasade, 
demnitari, etc. 

Crearea Comandamentului Trupelor 
de jandarmi, la 05 iulie 1990 și apariția 
Legii 40 din decembrie 1990 au marcat 
reînființarea jandarmeriei. 

Subunitatea de jandarmi, din 
Sânnicolau Mare este o parte integrantă 
a comunității locale și este permanent în 
slujba cetățeanului.

Mr. TOMA MARIAN
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Festivalul concurs “LADA CU 

ZESTRE“ - ediția a XIII-a
continuare din pagina 4

Etnia sârbă s-a prezentat cu toate 
cele trei ansambluri care activează 
în oraș: Ansamblul Folcloric “Sfântul 
Sava”, sub îndrumarea doamnei Natalia 
și Gheorghe Mândran, Grupul vocal-
instrumental “Biserii” condus de Darco 
Vlașcici, și orchestra de tamburași 
“Batini Beciarii” pregatătiți de Marko 
Bugarin. Copiii din cele două grupe 

mici au interpretat dansuri din Banat și 
Șumadia, iar seniorii au interpretat un 
dans din Sânnicolau Mare și unul din 
zona orașului Negotin. Soliștii dansatori 
Anca Lăcătușu și Deian Milicici au 
strălucit pe scenă, scenă pe care au 
dansat și băieții din zona Niș. La fel 
ca și românii, și sârbii și-au prezentat 
generațiile de dansatori: bunici, părinți, 
copii. Aici a fost și orchestra care 
a intrepretat o suită sârbească și a 
acompaniat soliștii vocali Natașa Raicici, 
Nada Luchin, Tania Vlașcici. La fluier, s-a 

înscris Radici Zoran iar o interpretare 
deosebită la acordeon a fost ce a lui 
Alexandru Lavrenschi. 

Etnia bulgară și-a urcat pe scenă 
costumele inconfundabile și ritmurile 
specifice.  Ansamblul “Mladâ sărța” ne-a 
purtat prin Bulgaria, iar solista vocală 
Maria Muntean, solistul instrumentist 
în acordeon Daniel Muntean, solistul 
instrumentist în muzicuță Ștefan Budur, 
recitatoarea Alissia Mirciov și creatorul 
de proză dialectală Ioan Carabenciov 
au surpins frumusețea folclorului local 

palten. La secțiunea expoziții s-a 
remarcat Becker Ecaterina și Maria 
Muntean, aceasta din urmă fiind și 
coorodnatoarea etniei.

La sectiunea “Gastronomie” a fost 
surprinsă masa bănățană de duminică 
cu zupă, carne fiartă sau friptă, cu 
sosurile și ciușpaisurile delicioase, carne 
de golumb, limba de vită umplută, sau 
masa de toată ziua: păpricașul, șmoara, 
curechiu, crumpii cu tărhană, sarmele în 
foi de viță, prospăta de porc, patiseria 

sărată, încheind cu dulciuri și torturi 
de tot felul. Fiecare etnie a contribuit la 
această categorie, concluzionându-se 
că avem o bucatărie diversă, dar totuși 
comună, fiecare preluând de la celălalt 
feluri de mâncare. 

De asemenea, la intrare, publicul 
a fost întâmpinat de colțul etnografic 
cu colecțiile: Ovidiu Crista, cu superba 
colecție de costume populare din 
Subzona etnografică Sânnicolau Mare, 
Alina Micșa, Doina Iezan și Alina 
Petrașcu. Tot aici au fost amenajate și 
standuri ale etniilor. 

Staful organizator dorește să aducă 
mulțumiri Primăriei Orașului Sânnicolau 
Mare, care a susținut acțiunea, și 

să mulțumească  în mod deosebit 
Alinei Petrașcu și Liviei Miloș, familiei 
Meszaros Sorin, Anett și Sanda, fraților 
Livi și Iuli Stoica și lui Borco Bojin.

Evenimentul a implicat circa 300 de 
artiști care au urcat pe scenă sau au 
contribuit la eveniment, atrăgând după 
ei părinți, bunici, prieteni, rude, aproape 
întreaga suflare a Sânnicolaului. A fost 
o duminică memorabilă, cu “imaginea 
plăcută a oamenilor de toate vârstele, 
îmbrăcați în porturi populare ale tuturor 
naționalităților, oameni fericiți că vor urca 
sau tocmai au coborât de pe scenă”, ca 
în Sânnicolaul de acu 100 de ani… și 
azi…la fel! 

 
ADRIANA LUCHIN (MÂNDRAN) 

Reprezentanții etniei sârbe

Reprezentanții etniei bulgare

Seniorii Ansamblului Doina

În ultima sâmbătă din luna martie, la 
biserica română unită din orașul nostru, 
s-a desfășurat o activitate agreabilă în 
curtea bisericii. Mai precis, s-au plantat 
arbori ornamentali și fructiferi. Pornind 
de la ideea că, arborii sunt un simbol 
al grijii fata de natură, fata de mediu, 
un simbol al grijii pe care omul trebuie 
sa o aibă față de locul în care trăiește, 
s-au plantat peste 30 de copaci. La 
această activitate au participat copii, 

părinți, membri ai bisericii şi nu numai. 
Pentru tineri şi copii a fost o activitate 
foarte interesanta, deoarece fiecare şi-a 
plantat copacul său, care va rămâne tot 
timpul al său cu o condiție: să țină minte 
pomul şi locul unde l-a plantat. Mai mult, 
după câteva zile de la această activitate, 
un băiat a venit la ora de religie pregătit 
să își ude copacul.  Astfel, putem spune 
că această activitate a fost benefică din 
2 motive: părinții copiilor spuneau că s-a 

rezolvat un aspect important din axioma: 
Omul în viața sa trebuie să ridice o casă, 
să sădească un pom şi ... iată, pomul 
a fost sădit; iar al doilea motiv este 
unitatea sociala, deoarece, datorită 
acestui eveniment au fost împreună 
copii, părinți, bunici si prieteni, iar curtea 
bisericii a devenit mult mai frumoasă si 
mult mai curată!

Concluzia acestei activități a fost:

In gradina [bisericii] e copacul
Care-mi spune sa fiu mândru cum e el
Care-mi spune sa-mi țin fruntea dreapta tot mereu
Fie ploaie, fie soare, fie nori,
Tot ca el.       

preot  
SERGIU SOICA

 Copiii și adulții au plantat copaci
În curtea bisericii române unite din Sânnicolau Mare 

Duminică, 7 aprilie, în Sala de 
Spectacole a Casei de Cultură, s-a 
desfășurat ultima etapă a Festivalului-
concurs “Lada cu zestre”, editia a XIII-a, 
categoria “Laureați”.

Sânnicolaul Mare a pregătit un 
spectacol de excepție având un parcurs 
de 6 ore, memorabil pentru analele 
orașului, spectacol prezentat de Bianca 
Vințan.

Ansamblul folcloric “Doina” al 
Casei de Cultură a revenit în forță, 
repoziționându-se alături de cele 
mai valoroase ansambluri foclorice 
românești din Banat. Spectacolul a 
debutat cu corurile de copii cu vârsta 
cuprinsă între 8 și 14 ani din cele două 
grupe care însumează peste 90 de 
copii. Copiii au continuat apoi cu dansuri 
din pusta bănățană, în care primează 
“sorocu”, “întoarsa” și “pă loc”, sub 
atenta supraveghere a îndrumătorilor 

Natalia și Gheorghe Mândran. 
La categoria orchestre folclorice, a 

fost înscris taraful de tineret format din 
Chiu Cristian, Cipoș Alexandru și Daniel 
Munteanu la acordeon, Bican Cristian la 
saxofon, Paul Hiticaș la chitară și Fabian 
Mureșan Tetila la broancă. Primașii au 
interpretat o suită de orchestra și câte o 
piesă solo, programul deschizându-se 
cu “Sorocu lu Bobală”. A urmat apoi unul 
dintre cele mai mari proiecte orchestrale 
ale orașului din ultimii ani, orchestra 
mare a Ansamblului “Doina” formată 
din: Dragoș Biaș (Bobală) și Cristian 
Bălteanu la viori, Fabian Mureșan 
la basprim și Valentin Sapianu celo, 
Auroaică Leonard și Claudiu Dorobanțu 
la saxofon, Gheorghe Mândran, Darco 
Vlașcici și Răzvan Nuțaș la acordeoan, 
Nenad Luchin la contră și Slaven 
Pavlovici la bas. Această orchestră, 

sub privirile juriului atent, dar totodată 
încântat și mirat, a readus la viață 
muzica din câmpie, lăsată undeva în 
negura timpului. Ochestra a interpretat 
o suită de orchestra, cât și piese solo 
la instrumente și a acompaniat soliștii 
vocali: Nada Luchin, Alessia Lavrenschi, 
Tania Vlașcici, Aurelian Goia, Adriana 
Giurici Pugna și Liubomir Petrov, 
aceștia la rândul lor abordând exclusiv 
repertoriu de pustă. Pe scenă a pășit 
grupul vocal instrumentale “Doina”, sub 
îndrumarea lui Darco Vlașcici și cel al 
Liceului Teoretic Ioan Jebeleanu, sub 
îndrumarea profesorului de muzică 
Radu Gheorghe. 

Nici la categoria recitatori în grai 
nu am rămas fără reperezentanți. Aici 
au fost cei mici: Alexandru Bărăntici 
și Darius Bora dar și “ăi copț’ ”, model 
pentru cei mici: Dragoș Biaș și Tiberiu 
Comloșan. 

La categoria coregrafie, Ansamblu 
“Doina” a marcat toate categoriile 
concursului, prezentând în premieră un 
dans din Pustă precum și un dans de 
băieți (sorocarii), în coregrafia maestrului 
coregraf de talie internațională, Marius 
Ursu. De asemenea, “sarea și pierul” a 
fost punera în scenă a obiceiul de Alimorii 
bazat pe fapte reale.  Aici au fost și 
soliștii dansatori Alina Pătrașcu și David 
Kovaci. Un moment emoționant pentru 
auditoriu a fost dansul pe generații, dans 
care a adus în scenă foștii dansatori din 
generațiile anilor 1980, alături de copii 
sau nepoți. 

Coordonarea coregrafică și muzicală 
cât și atenta selecție a repertoriului 
abordat de Ansamblul “Doina” a fost 
asigurată de Adriana și Nenad Luchin 

Etnia germană  prin Ansamblul 
“Buntes Sträußchen”, ne-a facut să ne 
fixăm secundarul, ca odinoară, încercând 
să aducă pe scenă ceva din atmosfera 
specifică Kirweih-ului.  Dansatorii 
celor două grupe au prezentat două 
dansuri germane specifice  zonei, sub 
îndrumarea doamnei Helen Comloșan, 
cei mici, și în coregrafia domnului Hansi 

Müller, cei mai mari. Francesca Kataro 
a prezentat o poezie și proză în grai 
șvăbesc, iar Larisa Timoce și Mario 
Mateas au fost soliștii momentului. 
Coordonatorul programului artistic a fost 
doamna Dietlinde Huhn, ajutată fiind de 
doamnele Ramona Roosz-Suba, Erna-
Elisabeth Toth și Helen Comloșan la 
toate secțiunile din concurs. 

Etnia maghiară ne-a invitat la 
șezătoare unde, ca în vremurile de 
demult, am ascultat recitatori populari: 
Benjamin Kercso, soliști vocali: Irisz 
Balint și Eniko Lepuș, rapsozi populari: 

Cristian Lepuș, tineri care încep jocu’: 
Mario Kerekeș și Delia Mureșan, ca, mai 
apoi întreaga comunitate, Ansamblul 
Kekibolya, să ridice “praful din pustă” …și 
spectatorii în sală. Pe parte expozițională 
s-a implicat Olariu Melinda, iar pe partea 
gastronomică, ungurii au făcut un tur 
de forță sub supravegherea doamnei 
Marika Keresturi. Partea coregrafică 

a fost semnată de Adorjanyi Szabo 
Nora, Papp Mate, precum și de către 
doamna Eniko Lepuș și Bela Bartok, 
coordonatorii etniei.
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