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M nitorul
Servicii de ARAT ȘI FREZAT SOLUL
Grădini, locuri mici și înguste cu o gamă de utilaje
agricole performante.
RAPID ȘI IEFTIN! Tel. 0729593411

Situația serviciului de salubritate

2

În orașul Sânnicolau Mare

M nitorul
Consiliului Local S ânnicolau-Mare

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.

FEBRUARIE 2019 Anul XI Nr.137 Coordonator: primar Dănuț Groza Distribuit gratuit în fiecare locuință din Sânnicolau Mare

STAȚIE GPL - GAZ LICHEFIAT
cel mai bun preț!!!
ȘI BUTELII

FLORI PENTRU TOATE DOAMNELE ȘI
DOMNIȘOARELE DIN ORAȘ

SPORT
Memorialul “Florin
Constantinescu”de fotbal
pentru amatori, în sală

Str.Damșescu Nr.1 C
Sânnicolau Mare (lângă Hotel
Restaurant Luna)
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SPORT

Program:
Luni-Joi 05:30- 23:00
Vineri-Duminica NON - STOP

CUPA TRIPLEX la handbal
masculin
CS UNIREA pe podiumul
competiției

Puteți servi băuturi
răcoritoare, cafea
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Lume, lume!
Atențiune, atențiune!
Se dă de știre:

Duminică, 7 aprilie, la Sâmiclăuș îi mare sărbătoare!

MONITORUL
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www.sannicolau-mare.ro
Coordonator: Primar Dănuţ Groza
tel. 0726112828
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Muntean Cozmin
Foto: Istode Bogdan
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https://www.facebook.com/
Primaria.SannicolauMare/
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.

ISSN 1843 - 6781

Tipar executat de tipografia

Verossim

Sânnicolau-Mare, str. 13 Decembrie nr. 29
Tel. 0744642463

La noi să organizează a XIII-a Ediție a Festivalului-concurs “Lada cu
zestre”....sau..... cum i-ar spune la noi la Sânnicolau, “Cufăru’ cu
ștafir!”
Își vor da concursul artiști din orașul nostru: ansamblurile folclorice
românesc, nemțesc, unguresc, sârbesc și bulgăresc, soliști vocali
și instrumentiști, recitatori în grai, colecționari de artă populară,
specialiști în gastronomie!
Goștii noștri vor fi de la Checea și Dudeștii Noi!
Să fie sănătoși și voioși,
Să fie ascultați, lăudați,
Și dă voi, sâmiclăușeni, aplaudați!

Nu uitați: duminică, 7 aprilie, ora 14:00,
Sala Mare a Casei de Cultură!
Intrarea liberă!

ALIMORII - O tradiție redescoperită
la Sânnicolau Mare
Vă invităm pe data de 10 martie, ora 18:30, să
reînviem o veche tradiție cunoscută sub numele de
ALIMORII. Evenimentul va avea loc lângă capelă , mai
precis, la balta de lângă Capela Ortodoxă Română de
pe strada Crișan.
Alimorii, ciacimorii,
Trag un fir dă mătasă,
Pân la sâmiclăușeni în casă!
Ei vor, nu vor
Musai să vină la Alimor!
Haideți să nu uităm de tradițiile locale și să fim în
număr cât mai mare la „strigături frumoase și pă
sprânceană alease”!

https://www.facebook.com/
Primaria.SannicolauMare/
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M nitorul

Situația serviciului de salubritate

PASTILA DE SĂNĂTATE

În orașul Sânnicolau Mare

O situație mai puțin plăcută cu
care s-au confruntat sânmiclăușenii
în ultimele săptămâni, este aceea
colectării deficitare a deșeurilor de către
operatorul zonal Brai-Cata. Societatea
Brai-Cata SRL este operatorul care a
câștigat licitația organizată de ADID
și care a început să își desfășoare
activitatea în Sânnicolau Mare din
ianuarie 2018. Această firmă datorită
problemelor financiare nu a reușit să
achite taxele la stația de colectare a
deșeurilor din Jimbolia. Astfel s-a ajuns
în situația în care săptămâni la rând nu a
ridicat pubelele cu deșeuri din oraș.
În aceste condiții primarii din județ
s-au întâlnit de două ori în ședință la
Timișoara și au votat pentru rezilierea
contractului cu Brai-Cata. Pentru că

județul este împărțit în zone, Sânnicolau
Mare face parte dintr-o grupă cu alte
15 localități învecinate. Primarii acestor
localități s-au întâlnit la Sânnicolau Mare
cu primarul Dănuț Groza și au discutat
detaliile rezilierii acestui contract.
Până când problema să primească
o rezolvare birocratică, populația era
cea care suferea datorită deșeurilor
necolectate atâta timp. Astfel la
Sânnicolau Mare într-un comitet de
urgență, condus de primarul Dănuț
Groza, s-a luat decizia colectării
tuturor deșeurilor de către SC Gosan
Sânnicolau Mare. Efortul a fost unul
uriaș datorită cantității mari de deșeuri
acumulate atât la case cât și în cartierele
de blocuri.
Ca o glumă tristă, o anomalie a
societății contemporane din România,
putem menționa faptul că societatea
Brai-Cata care nu a fost în stare să își
respecte contractul cu cetățenii și a lăsat
deșeurile pe stradă, a făcut o sesizare
către Garda de Mediu împotriva Primăriei
Sânnicolau Mare, pe motiv că aceasta
nu ar avea dreptul să ridice gunoiul.

În timp ce primăria și SC Gosan
colectau deșeurile din oraș, atribuțiile de
colectare a deșeurilor au fost reluate de
Brai Cata SRL ca urmare a unui protocol
semnat la Ministerul Mediului. Acest
protocol a fost semnat între între Brai

Cata SRL (operatorul de salubritate) și
Polaris (firma care gestionează stația
de transfer), cu condiția ca Brai Cata
SRL să respecte graficul eșalonat de
achitare a datoriilor către Polaris. În urma
neînțelegerilor financiare între cele două
firme private, în mare parte din județul
Timiș, colectarea deșeurilor a fost
blocată timp de mai multe săptămâni.
Așa cum a făcut-o în ultimele luni,
administrația noastră locală susține în
continuare rezilierea contractului cu
Brai-Cata, primarul Dănuț Groza fiind
mandatat printr-o hotărâre a Consiliului
Local să voteze rezilierea, însă decizia
nu este în totalitate la noi. Brai-Cata, firma
adusă de ADID, deservește întreaga
„zonă Sânnicolau Mare”, nu doar orașul
nostru, astfel că, toate cele 15 localități
arondate acestui teritoriu trebuie să
susțină, în unanimitate, rezilierea
contractului. Intervenția de curățare a
orașului de la mijlocul lunii februarie a
fost o acțiune punctuală a Primăriei,
o soluție de criză, pentru protejarea
mediului și a sănătății populației.

Vă încurajăm să solicitați și să
monitorizați colectarea corectă și la timp
deșeurilor. Dacă firma Brai-Cata SRL nu
ridică gunoiul conform graficului stabilit,
vă rugăm sesizați situația, faceți poze
și anunțați-ne pentru a-i putea amenda.
Până acum, firma Brai-Cata SRL a

>> BENEFICIILE APEI ASUPRA
ORGANISMULUI

Vreau să le spun tuturor
sânmiclăușenilor că acest dezastru nu
se va opri aici și probabil această firmă
Brai-Cata nu va reuși să se redreseze
financiar și să își onoreze contractul
cu cetățenii. Angajații acestei societăți
deja se plâng nu își primesc salariile la
timp. Vă asigur că Primăria și Consiliul
Local Sânnicolau Mare, va face de
fiecare dată, tot ceea ce este posibil
pentru a nu mai rămâne cu pubelele
de gunoi în stradă săptămâni la rînd.
a declarat primarul
DĂNUȚ GROZA

cumulat amenzi din partea Primăriei
Sânnicolau Mare pentru nerespectarea
programului de colectare, în valoare
de peste 100.000 ron. Pentru fiecare
stradă pe care nu se ridică deșeurile,
operatorul de salubritate a fi amendat de
primărie cu 2.500 lei. Având în vedere
că angajații firmei, șoferi și lucrători, se
plâng de faptul că nu au primit din nou
salariile și că unele din utilaje ar putea
fi ridicate pentru neplata leasingului, vă
rugăm să fiți vigilenți și să ne asigurăm
că firma înțelege că la Sânnicolau nu
vom accepta neîndeplinirea obligațiilor
contractuale.
LL

SE POT DEPUNE CERERI PENTRU ATRIBUIREA DE AUTORIZAȚII DE TAXI
În urma solicitărilor din partea unor firme de transport autorizate, Primăria
Oraşului Sânnicolau Mare aduce la cunoştinţa celor interesaţi de a desfăşura
activitatea de transport în regim de taxi în conformitate cu prevederile Legii nr.
38/2003 cu modificările şi completările ulterioare, iniţierea unei noi proceduri de
atribuire a unui număr de 5 autorizaţii taxi.
Termenul până la care se pot depune cereri de participare la procedura de
atribuire a autorizațiilor taxi este 08.04.2019, ora 14:00.
Analiza cererilor şi documentelor depuse, aplicarea criteriilor de departajare,
stabilirea transportatorilor autorizaţi cărora li se vor atribui autorizaţii taxi se va face
în perioda 08.04.2019-17.04.2019. Afişarea listei cu autorizaţiile taxi atribuite se va
face în data de 19.04.2019.

Eliberarea autorizaţiilor taxi va începe din data de 22.04.2019.
În termen de 15 zile de la publicarea listei se pot depune contestaţii la Primăria
Oraș Sânnicolau Mare, cu privire la deficienţele semnalate în procedura de atribuire
a autorizaţiilor.
Documentele necesare în vederea eliberării autorizaţiei de transport şi
autorizaţiilor taxi în conformitate cu prevederile Legii nr. 38/2003, cu modificările
şi completările ulterioare şi a H.C.L. nr. 23/28.01.2016 pentru aprobarea
reglementărilor privind activitatea de transport în regim de taxi, precum și criteriile
de departajare în vederea obținerii autorizațiilor taxi, sunt prezentate detaliat pe
situl oficial al Primăriei Orașului Sânnicolau Mare și la avizierul din incinta instituției.

RAPORTUL ANUAL AL FINANŢĂRILOR NERAMBURSABILE DIN FONDURILE PUBLICE
ALE UNITĂȚII ADMINISTRATIV- TERITORIALE SANNICOLAU MARE PENTRU ANUL 2018

Raport cu privire la contractele de finanţare nerambursabilă încheiate în cursul anului 2018 între autoritatea contractantă Sannicolau Mare şi beneficiari, aşa cum sunt
definiţi de legea 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general:
Nr.

Beneficiar

Denumire Proiect

Rezultate

1.

Asociația Pensionarilor ”Seniorii
Sânmiclăușeni”
Sânnicolau Mare

Valoarea finanţării
de la bugetul local
cheltuită (lei)

Stimularea unor activități cultural-recreative prin participarea activă a membrilor
asociației Seniorii Sânmiclăușeni în anul 2018

97412,08

Finalizat

Stimularea activităților cultural-recreative prin participarea activă a membrilor
asociației crescătorilor de păsări și animale de blană “NAKO” în cursul anului 2018

58863,79

Finalizat

2.

Asociația Crescătorilor de păsări
și animale de blană ”Nako”
Sânnicolau Mare

3.

Asociația „Sveti Sava” Sânnicolau
Mare

„Spectacol Aniversar 25” și Seminar folcloric intercultural “Hai la joc în Sâmiclăuș”

4000

Finalizat

4.

Asociația “Revai Miklos”
Sânnicolau Mare

Tradițiile minorității maghiare ‘18

12000

Finalizat

Dezvoltarea comunității prin educație

120000

Finalizat

Tradiții ale minorității germane din Banat

10801,6

Finalizat

5.
6.

Asociația „San Didactica”
Sânnicolau Mare
Forumul Democrat al Germanilor
din Banat
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“Numele meu este Gheorghiu Laurentiu si sunt Nutritionist si Antrenor personal
si recomand sportul ca fiind cea mai mare necesitate a organismului!”
EVITAȚI DESHIDRATAREA!
Conform specialiștilor, necesarul MINIM de apă ar trebui să fie reprezentat
de 40 ml de apă pentru fiecare kilogram din greutate.
Dacă nu ne hidratăm, organismul își va refolosi rezervele de apă pentru
procesele metabolice, aa se va supraîncărca de toxine, acestea vor stagna în
corp în lipsa aportului suficient de lichide și astfel apar numeroase probleme.
Acordă atenție în permanentă eventualelor semne de deshidratare, precum
senzația de gură uscată și de urină concentrată.
Pentru femei, celulita și aspectul îmbătrânit al pielii sunt doar două dintre
neajunsuri. Un aport corect de apă mai are un avantaj: poate păcăli foamea.
De altfel, se știe că persoanele cu un apetit crescut au șanse mai mari să
evite excesele dacă beau apă înainte de a devora alimentele favorite. Astfel, pe
termen lung, acest lucru se poate traduce în reducerea aportului caloric și într-o
slăbire fără efort.
CÂND ESTE CEL MAI BINE SĂ BEI APĂ ?
- La trezire :
Bea un pahar de apă cum te rezesti, că să îți “restartezi” organismul. Acest
obicei va ajută la eliminarea toxinelor din corp și îți va pune în funcțiune organele.
- Cu 30 de minute înainte de masă :
Un pahar cu apă înainte de masă ajută la digestie, dar îți și păcălește
foamea, ajutându-te să nu mănânci foarte mult.
- Când te simți obosit/obosită :
Băutul unui pahar cu apă îți ajută creierul să funcționeze mai bine. Astfel,
bea apă când începi să te simți obosit/obosită la muncă
- Înainte și în timpul antrenamentului:
Apă contribuie la bună funcționare a articulațiilor și țesuturilor, la reglarea
temperaturii corpului și la transportul substanțelor nutritive.
Dacă nu consumi suficientă apă în timpul programului de antrenament,
„sângele devine mai gros din cauza conținutului mic de apă și inima ta lucrează
mai greu, fapt care duce la epuizare”.
- Înainte de culcare :
Un pahar de apă băut înainte de culcare micșorează posibilitatea apariției
infarctului miocardic sau al unui atac cardio-vascular.
- Dacă ești bolnav/bolnavă :
Dacă bei mai multă apă când ești bolnav/bolnavă, îți ajuți corpul să se refacă
mai rapid.
Totodată fructele și legumele, extrem de bogate în vitamine și minerale sunt
o sursă excelență de hidratare.
Câteva exemple de fructe și legume : castravetele, pepenele verde, pepene
galben, dovlecel, roșiile, ardei gras, căpșuni, ananas, portocale, țelină, merele,
perele, broccoli, grapefruit, și lista poate continuă.
IMPORTANT!
A nu se consumă apă în timpul sau imediat după masă. Apă băută în
timpul sau imediat după masă “diluează” acizii și enzimele din aparatul digestiv,
încetinind astfel procesul (a se consuma apă la 30 minute după masă). Fără o
digestie corespunzătoare, toxinele se acumulează în organism. Poți să bei în
timpul mesei un ceai cald. Acesta te va ajută în procesul de digestie.
Așadar indiferent de obiectivul tău, slăbire sau dezvoltare masă musculară,
nu uită să te hidratezi corespunzător.
Va doresc mult succes! Pe dată viitoare!
Cum poți afla nivelul de grasime viscerală? Cum poți afla raspuns la mai
multe întrebări? Foarte simplu:
- Nutriționistul și antrenorul personal Laurențiu Gheorghiu te poate ajuta prin
intermediul unui consult. El poate fi contactat la numărul de telefon 0764779111.
Mai multe detalii despre el puteți găsi pe www.laurentiugheorghiu.com

• Închiriez spațiu comercial ultracentral
Tel. 0726112828
• Închiriez spațiu comercial ultracentral
Tel. 0769046200
• 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
• Efectuez lucrări agricole de
primăvară cu tractor mic, potrivit
pentru spații înguste.
Tel. 0721334361.
• Vind casa in Valcani Nr 447-448
formata din 2 case si teren aproximativ
5000 Mp.
Tel. 0763558573 sau 0722393277
•Vând casă în Dudeștii Vechi, nr.
1163, 3700m2, grădină, 4 camere,
baie, bucătărie, preț 30000 Euro.
Tel. 0723193823
• Vând casă și căsuță în Sânnicolau
Mare, str. Calea lui Traian, nr.69,
525m2.
Tel. 0723193823
• Vând apartament cu 3 camere,
decomandat, str. Republicii nr.10,
BL.G, încălzire proprie, termopane,
boxă, bloc izolat, preț 43000 Euro,
negociabil.
Tel. 0723297451
• Subsemnatul Costan Sorin
Lucian am pierdut certificat de
autorizație în construcție pentru
PFA Constan Sorin Lucian
36445321. Declar nul.
• Schimb apartament cu o cameră
etaj 4 cu similar etaj inferior
+diferență.
Tel. 0729 661965; 0727 890464
• Vând apartament cu 3 camere
decomnadate, recent renovat, pe
strada Panselelor nr. 1, la etajul 4,
cu încălzire centrală pe gaz, climă,
parchet, gresie, faianță, 2 balcoane,
boxă subsol.
Tel. 0723585902 sau 0723171391

• 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
• Vând casă în Lovrin sau schimb cu
apartament în Sânnicolau Mare. Casa
are 2 dormitoare, bucătărie, living,
hol mare, gresing, pivniță, magazie,
bucătărie de vară, uscătorie de rufe,
uși și geamuri termopan, grădină,
situată central, 800 m2 suprafața
totală, casa izolată termic.
Tel. 0744333974
• Spațiu de închiriat str. Calea lui
Traian, nr.7.
Tel. 0722979435
• Vând casă în Igriș, nr.208.
Tel. 0722865142
• Vând loc de casă 4316m2, Cenad,
nr.313.
Tel. 0753027345
• 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
• Casă de vânzare + brutărie str. Oituz
nr.44 PRET NEGOCIABIL
Tel. 0723 358711
• Vănd 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
• Casă de vânzare zona centrală
str. Gh. Lazăr. Casă din cărămidă,
5 camere, bucătărie, baie încălzire
centrală pe gaz. Este renovată în
interior + geamuri și uși termopan.
Pret 58000 euro - negociabil.
Tel. 0785 596212

www.sannicolau-mare.ro

ITP la Agrotransport (ITSAIA)

VERIFICĂRI TEHNICE PERIODICE AUTO PENTRU
MAȘINI MICI ȘI MARI (persoane sau marfă)
Tel. 0730086114, 0724359585, 0758231207,
0256371648(tel+fax)
Drumul spre Timișoara(Str. GĂRII, nr. 10)
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CUPA TRIPLEX la handbal masculin

Trandafiri pentru toate doamnele și
domnișoarele din oraș

CS UNIREA pe podiumul competiției

În luna februarie a acestui an, sala de
sport “Ioan Morar“, a găzduit faza finală
a acelei de-a treia ediție a turneului
internațional, transfrontalier TRIPLEX
CUP. Acest turneu a devenit o tradiție și
marchează buna cooperare și înțelegere
și pe plan sprotiv între România, Ungaria
și Serbia. Turneul are trei faze, câte una
găzduită de fiecare țară participantă. La
fel ca și anul trecut, ultimul turneu a avut
loc la Sânnicolau Mare, organizat de
către Clubul Sportiv Unirea. Anul acest
a în competiție s-au înscris echipele:
RK Senta ( Serbia ), KC Mako, Pick
Szeged U23, P&P Kiskunfelegyhaza,
KC Hodmezovàsàrhely ( Ungaria ), CS
Unirea Sânnicolau Mare ( Romania ).
Clasamentul final a fost stabilit în
ultimele trei partide ale competiției:
Locurile 5-6
RK
Senta
26
28
KC
Hodmezovàsàrhely
Locurile 3-4
CS Unirea 40 - 26 KC Mako
Locurile 1-2
P&P Kiskunfelegyhaza 25 - 28 Pick
Szeged U23

Clasament final “Triplex Trophy 2019“:
1. Pick Szeged U23
2. P&P Kiskunfelegyhaza
3. CS Unirea Sânnicolau Mare
4. KC Mako
5. KC Hodmezovàsàrhely
6. RK Senta
Echipa noastră a reușit o frumoasă
clasare pe podium, într-un turneu cu
echipe foarte bine pregătite. Competiția
s-a dovedit un foarte util exercițiu de
pregătire pentru meciurile din campionat.
O performanță deosebită a avut-o
sportivul nostru, Roosz Suba Ralph
fiind desemnat cel mai bun jucător al
competiției internaționale.
Trofeele și medaliile au fost înmânate
sportivilor de către domnul primar Dănuț
Groza ca reprezentant al Primăriei și
Consiliului Local Sânnicolau Mare,care
inanțează integral activitatea clubului
Unirea.
CS Unirea Sânnicolau Mare, prin
vocea domnului președinte Sitaru
Flavius,
mulțumește
echipelor

participante,
publicului
spectator,
Primăriei și Consiliului Local Sânnicolau
Mare, precum și întregului colectiv de
antrenori ai secției de handbal pentru

buna desfășurare a evenimentului.
MCC

Memorialul “Florin Constantinescu”
Campionat de fotbal în sală pentru amatori

De peste cinci ani de zile, Primăria
orașului Sânnicolau Mare împreună
cu Clubul sportiv Unirea organizează
un turneu de fotbal dedicat sportivilor
amatori. Prin aceasta se înțelege
că nu este permisă participarea
jucătorilor legitimați la diverse cluburi
sportive. Excepție de la această
regulă fac, însă, cei trecuți de 40 de
ani. Competiția cunoscută în trecut
drept Cupa Sânnicolau Mare poartă
astăzi denumirea de “Memorialul Florin
Constantinescu”. Este, astfel, un omagiu
adus unui practicant al sportului, dar mai
ales unui iubitor și susținător al sportului
sânmiclăușean, plecat, din păcate, prea
devreme de lângă noi.
Anul acesta, la startul competiției
s-au înscris 14 echipe de câte maxim
10 jucători. În urma tragerii la sorți, ele
au fost repartizate în 4 grupe. În ziua de
duminică, 24 februarie, s-au desfășurat
toate jocurile competiției. Aceasta a
însemnat un regal fotbalistic de aproape
30 de meciuri care au adus în tribunele
sălii de sport numeroși spectatori.
După o serie de confruntări aprige,
dar încadrate în limitele sportivității și ale
fair-play-ului, s-au ales cele mai în forme

Locul III: echipa BLACK TEAM

echipe din acest an. Finala s-a disputat
între echipele Golden Boys I și Jandarmii
și a fost una foarte tensionată. Trofeul
s-a decis la loviturile de departajare
după ce echipa Golden Boys I a egalat
în ultimul minut. De altfel, a devenit un
fel de tradiție ca în acest turneu finala să
ajungă la loviturile de la 7m. Dar, cum
orice competiție are și un câștigător,
anul acesta, trofeul pentru locul I a fost
primit de echipa Golden Boys.
Întreaga competiție s-a bucurat de
organizare eficientă coordonată de
președintele Clubului Unirea, Sitaru
Flavius. La centru, meciurile au fost
conduse, de nu mai puțin de patru tineri
arbitrii și a fost, bineînțeles, asigurată
și asistența medicală. Așa cum este
și firesc, s-au acordat trofee, diplome
și premii din partea Clubului Unirea și
a orașului Sânnicolau Mare. Trofeele
au fost înmânate de către un invitat cu
totul special, și anume doamna Terezia
Constantinescu, soția regretatului Florin
Constantinescu. Felicităm
sportivii
participanți și organizatorii și le urăm
mult succes la edițiile viitoare!
Clasamentul final:

Locul I: echipa GOLDEN BOYS I

1. GOLDEN BOYS I
2. JANDARMERIA
3. BLACK TEAM
4. TIKI TAKA
Au mai fost acordate premii și
diplome pentru :
• Cel mai bun jucător: GRĂDINARU
BOGDAN
• Cel mai bun portar: GHILENCEA
IONEL
• Premiul
fair-play:
JOZSA
GABRIEL

Locul II: echipa JANDARMII

• Cel
mai
activ
HORODINCĂ ALEX
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antrenor:

În această serie de turnee,
următoarea oprire va fi cupa destinată
echipelor de junior, adică fotbaliștilor
cu vârste între 14-18 ani. Cu siguranță,
va fi un spectacol la fel de interesant și
cu toții sunteți invitați să participați ca
spectatori.
MCC

Anul acesta, primăvara în Sânnicolau
Mare a venit cu vreme frumoasă, așa
că, toate doamnele și domnișoarele din
oraș au putut să se bucure, nu numai de
mărțișoarele primite, ci și de plimbările
în aer liber.
Pentru noi toți, femeia reprezintă
cea mai nobilă și cea mai sensibilă
ființă de pe pământ. Ea este cea care,
cu răbdare, supravegează bunul mers
al familiei, ea are grijă de copiii ei, ea
muncește, iubește și dăruiește. Tocmai
datorită acestui fapt, în orașul nostru,
toate femeile sunt prețuite și răsplătite de
1 Martie cu un mic simbol al primăverii.
În urbea de pe malul Arancăi, luna
martie este sărbătorită așa cum se
cuvinte. Din inițiativa domnului primar
Dănuț Groza, toate reprezentantele
frumosului sunt răsplătite cu câte o
floare. Această activitate lăudabilă a
fost împământenită la nivel de oraș
în urmă cu mulți ani și, treptat, s-a
transformat într-o tradiție. Astfel, și anul
acesta, primăvara a debutat pentru
toate doamnele și domnișoarele din
Sânnicolau Mare, pentru mămici,
bunicuțe sau mătuși cu un trandafir
primit din partea reprezentanților
Primăriei și ai Consiliului local. Voluntarii,
tineri băieți și fete, plini de energie și cu

Pentru că respect femeia și
pentru că apreciez tot ceea ce face
ea, doresc să urez tuturor mamelor,
doamnelor
și
domnișoarelor
din orașul nostru o primăvară
frumoasă, cu multă sănătate! Să
aveți parte de mult soare, de bucurii
și realizări personale. La mulți ani,
dragi femei sânmiclăușene!
Doresc să mulțumesc tuturor
voluntarilor care au participat
la împărțirea florilor. Am avut
alături de mine aceeași echipă
extraordinară, ca și în fiecare an,
formată din tineri deosebiți și
dedicați acestui oraș.
primar
DĂNUȚ GROZA
zâmbetul pe buze, au umblat din casă în
casă, au bătut la toate porțile, au urcat
scările blocurilor pentru a vesti frumosul
anotimp. În câteva zile, s-au împărțit mii
de roze multicolore care au adus un
gram de fericire tuturor femeilor din oraș.
MR
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Retrospectiva activității secției de GO 2018

În perioada 13-15 aprilie, la Sibiu
s-a desfășurat Campionatul Național
Individual de Go pentru Copii și Juniori.
Din partea C.S. Unirea au participat
Ciontea Andrada, Aranghelovici Marco
și Zaharia Carla. Campionatul național
de Go la juniori se desfășoară în două
etape, prima este preliminară, de
calificare, iar în a doua etapă câte opt
jucători de la fiecare categorie de vâsrtă
joacă finala, în timp ce restul se întrec
într-un open general, cu categoriile
amestecate.
Ciontea Andrada a fost prima finalistă
pe care a dat-o tânăra secție de Go a
Clubului Sportiv Unirea din Sânnicolau
Mare. Din păcate Andrada, cu puțina
ei experiență, nu a putut fructifica mai
mult decât această calificare în finala
națională a categoriei U12. De menționat,
la Go nu există (deocamdată) categorii
separate pentru fete; altfel, Andrada ar fi
adus, probabil, o medalie.

(7 ani) și Nica Alexandru (6 ani) din
Dudeștii Noi. Pe locurile 8-9 s-au clasat
Comuna Șag și Orașul Recaș B, iar pe
10 a fost o a doua alianță a „bobocilor”
din Sânnicolau, Giroc și Dudeștii Noi.

ANDRADA CIONTEA
Am prezentat clasamentul în
întregime, pentru ca cititorii să-și facă o
idee, cam cine mai joacă Go în regiune.
Cel mai vechi club de Go din județ este
ACS Walter Schmidt din Timișoara, dar
este orientat mai ales spre activitatea
seniorilor. Un centru puternic de juniori,
la Go, a fost în Giarmata Mare, sub
conducerea profesorului de matematică
Gabriel Ciora. Din păcate, dumnealui nu
a mai avut timp să se ocupe, în ultimii
ani, dar sperăm că va reveni.
Aranghelovici Marco a participat, în
septembrie, la un turneu de Go în Vatra
Dornei, unde pe lângă concurs a avut
ocazia să se antreneze sub conducerea
marelui maestru Cătălin Țăranu. Turneul
B – „Speranțe”, la care a jucat, a fost
delimitat conform rangurilor, ceea ce
a dus la partide între juniori cu mari
diferențe de vârstă. Fiind între cei mai
mici (9 ani), Marco a realizat totuși 3
puncte din 6 posibile, inclusiv o victorie

La data de 17 iunie, la Dudeștii Noi
a avut loc Cupa Dudeșteană la Go pe
echipe (juniori). Au participat 10 echipe,
din întreg județul. Echipa din Sânnicolau,
formată din Aranghelovici Marco, Farcaș
Tudor și Stoica Sara, s-a clasat pe locul
2, după echipa Dudeștii Noi A, care
avea media de vârstă cu circa doi ani
mai mare. Pe locul 3 s-a clasat Dudeștii
Noi B, pe locul 4 echipa din Giroc, pe
locul 5 a venit Orașul Recaș A, pe locul
6 Dudeștii Noi C, având în componență

MARCO ARANGHELOVICI

și un localnic de naționalitate chineză,
Chen Weida, iar pe locul 7, surpriză,
s-a clasat o echipă mixtă formată din
„boboci”: Irhașiu Rareș din Timișoara
(6 ani), Ghilencea Mario din Sânnicolau

la un adversar în vârstă de 16 ani.
La un alt sport, cam cu aceeași
perfomanță, probabil că Marco s-ar
fi întors acasă cu o medalie. Dar în
Go prevalează încă mentalitatea că
principalele motivații în practicarea
jocului sunt factorul estetic și emoția,
eventual creșterea în rang. În loc să fie
locul 1 la categoria sa de vârstă, Marco
s-a întors cu locul XI în clasamentul
general, după mai mulți adolescenți.
Din păcate, sistemul competițional de
Go pentru juniori este sărac, nu numai în
România, dar și în Europa. Predomină
probele pentru seniori și tineret. Sperăm

Stoica (21) și Alexandru Dominte (22),
de la Sânnicolau Mare. Mario Ghilencea,
puștiul de 7 ani de la Sânnicolau, nu s-a
lăsat împins între codași și a terminat pe
locul 20. A fost un concurs concentrat,
cu mulți copii talentați.
În clasamentul pe categorii, Marco
Aranghelovici a ocupat locul 1 - B10
(băieți până în 10 ani); Carla Zaharia,
locul 1 – F8 (fete până în 8 ani); Farcaș
Tudor, locul 2 – B12; Ciontea Andrada,
locul 2 – F12; Stoica Sara, locul 3 – F12;
Ghilencea Mario, mențiune (3 victorii).

MĂRȚIȘOARE ÎMPĂRȚITE
DE ELEVI DOAMNELOR ȘI
DOMNIȘOARELOR DIN ORAȘ
Ca în fiecare an, conducerea Școlii
gimnaziale nr. 1, Theodor Bucurescu,
s-a gândit la doamnele și domnișoarele
din Sânnicolau Mare. Astfel, domnul
director Sitaru Flavius a organizat
grupuri de elevi pe care i-a distribuit în
toate părțile orașului, la Primărie, în
zona centrală, pe la magazine pentru
a dărui un mic simbol al primăverii.
Copiii au fost apreciați pentru gestul lor
frumos și răsplătiți cu cuvinte de laudă și
zâmbete de bucurie. Multe doamne au

Dar o confirmare plăcută a talentului
și atracției speciale pe care a arătat-o
de la început pentru Go a fost rezultatul
obținut de către Marco Aranghelovici,
locul 2 general, deci primul după Burzo
Diana. Alte rezultate bune: Tudor Farcaș,
locul 8 general, Carla Zaharia, locul 13
general, în timp ce Andrada Ciontea,
fosta finalistă de la Sibiu, a ocupat locul
15 din 34, ceea ce ar putea fi perceput
ca o ușoară contra-performanță, dacă
nu ar fi fost componența compactă a
turneului. De exemplu, locul 34 (ultimul)
a fost ocupat de către Borciu Luca, un
copil de 5 ani și jumătate de la Dudeștii
Noi, care însă face progrese uluitoare,
fiind la șah una dintre marile speranțe
ale clubului. Chen Weida, chinezul
de pe locul 11, a fost peste vară în
vacanță în China, de unde a venit cu
noțiuni noi despre Go și chiar o carte
de diagrame. Părinții săi mi-au arătat
că puștiul, în vârstă de 9 ani, jucase din
proprie inițiativă peste 600 de partide
de Go online, în ultimele câteva luni.
Și exemplele pot continua: pe locul 16,
după Andrada, a fost Denis Pușchiță, un
mare talent șahist de la Giroc. Octavian
Stancea, un girocean pasionat de Go, de
la care aș fi așteptat un rezultat mai bun,
s-a clasat abia pe locul 24, după Sara

Concurs de pescuit la feeder
"CUPA DALLAS", ediția a IV-a
30.03.2019, Balta Buciuman

rămas de-a dreptul surprinse, fiind oprite
pe stradă pentru a le fi dăruit un mărțișor.
“Pentru că în aceste zile am
sărbătorit ziua femeii, aș vrea pe
această cale să doresc colegelor mele
de la Școala gimnazială nr.1, dar și
tuturor doamnelor și domnișoarelor
din Sânnicolau Mare multă sănătate
și o primăvară fericită!La mulți ani!”
a declarat domnul director Sitaru Flavius.
MR

Program:
• ora 6.30 prezența pe baltă și tragerea la sorți
• ora 7.00 intrarea în standuri și pregătirea
• ora 7.50 nădirea grea
• ora 8.00 start concurs
• ora 16.00 sfârșitul concursului și începerea cântăririi
• ora 16.30 premierea și masa
Concursul se va desfșura pe mai multe sectoare, în funcție de numărul
concurenților (maxim 10 persoane/sector). Se vor premia cu medalie și cupă
primele 3 locuri din fiecare sector, și cea mai mare captură din concurs. Taxa
de participare este de 100 lei și include la prânz un “Meniu hot dog” și suc, iar
la final un “Meniu pui la grill” și suc. Pentru înscriere este obligatorie achitarea
taxei pană în data de 23.03.2019. Pentru înscrieri și alte informații puteți suna la
numerele de telefon 0727883364 sau 0787785399.
În acest concurs se vor respecta următoarele reguli:️
• Se pescuiește cu o singură lansetă feeder cu un singur cârlig.
• Este permis method, coșulet sau momitor cu spiră.
• Cantitatea de nadă folosită sau nădirea în timpul concursului nu sunt
limitate.
• Este obligatorie folosirea unui juvelnic de minim 2,5m, spray antiseptic
și saltea de primire.
• Dacă peștele aflat în drill intră in standul vecin și scoate firul acestuia,
peștele SE PUNCTEAZĂ!
• Pentru orice comportament sau acțiune nesportivă față de colegul
de concurs, după aplicarea unui avertisment, se trece la eliminarea din
competiție.

GHILENCEA MARIO

DORMINTE ALEX și
MUNTEANU IULIA

CARLA ZAHARIA

STOICA SARA

ca, inclusiv sub presiunea comunității de
Go din județul Timiș, Federația Română
de Go să înființeze mai multe competiții
naționale pentru copii și juniori, chiar
dacă succesele seniorilor români și
ale câtorva juniori care au dovedit
o tenacitate ieșită din comun par să
reprezinte o compensație.
În perioada 1-4 noiembrie s-a
desfășurat Cupa Viorel Arsinoaia, ediția
II, dedicată copiilor cu vârste până în 12
ani. Concursul a avut loc la Dudeștii Noi,
iar participanții au avut ocazia să audieze
câteva lecții ale campionului național en
titre, Burzo Cornel (rangul 6 Dan).
Pentru participanții de vârste mai mari,
inclusiv seniori, s-a organizat în paralel
Cupa Dudeșteană la Go, individual. La
aceasta din urmă, invitatul special a fost
timișoreanul Ionuț Arsinoaia, rangul 2
Dan, fost campion european la categoria
U12. De asemenea, Ciora Ruxandra, din
partea clubului de la Giarmata Mare, a
fost prezentă la acest turneu.
Concursul copiilor a adunat 34 de
jucători, între care Burzo Diana, fiica
marelui maestru prezent la eveniment. O
prezență pitorească, afișând seriozitate
dar și bună dispoziție, a fost Chen Weida,
juniorul dudeștean de origine chineză.
Burzo Diana s-a impus, adjudecând
trofeul Viorel Arsinoaia pentru Kisei Go
Club din Baia Mare.
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Viorel Arsinoaia, regretatul maestru
timișorean de Go care ne-a părăsit
prematur în 2016, obișnuia să spună că
este nevoie de cât mai multe concursuri
pentru juniori și a avut mai multe
intervenții în acest sens, pe forumurile
românești de Go. El s-a implicat în tot
felul de proiecte, promovând Go-ul
între cei mici de câte ori a avut ocazia.
Cupa Viorel Arsinoaia, un concurs de
Go pentru copii, care s-a bucurat de o
frumoasă participare încă de la prima
ediție, îi onorează memoria. Secția de
Go de la C.S. Unirea Sânnicolau Mare,
cu elevii talentați care s-au atașat de
acest joc, este unul dintre lucrurile
frumoase care îi continuă spiritul.

PRIMĂRIA ORAȘULUI SÂNNICOLAU MARE - STAREA CIVILĂ

NAȘTERI

TUDOR FARCAȘ
În numărul viitor vom continua cu
retrospectiva secției de șah!
antrenor
ZAMFIR MOLDOVAN

IANUARIE 2019
• HODAN-GINJU DAVID-ANDREI
• BEJINARIU ALBERT-IOAN
• MICLUT VALENTIN-VLADIMIR
• CONSTANTIN IULIA-RODICA
• TCACI LUCAS-STEFAN
• NICOLA DAMARIS-LACRAMIOARA
• LECKLER FLAVIA-IONELA
• FANEA MELANIA-IOANA
• PUSCAS DANUT-FLAVIUS
• GIUCHIN NAOMI-REBECA
• MICLUT RARES-SEBASTIAN
• GIAFIR DOMINIK-IOHAN
• GIAFIR PATRIC-IONUT
• HAIDU RENATA-IZABELA
• TAMAS AMALIA-IONELA
FEBRUARIE 2019
• NOVAC ANDREI-ALEXANDRU

•
•
•
•
•

MANEA DAMARIS
GRIGORE ANDREI-ALEXANDRU
PIELE LARISA-IONELA
OROS ALEXANDRU-FLORIN
VISOINA COSMIN-STEFAN

CĂSĂTORII

IANUARIE 2019
•
MARCU COSMIN-CONSTANTIN ♥ JURCOI
BIANCA-ADINA
• TALOS –SECOSAN VALER ♥ ANDRECA
DANUTA
• BABLIOV RAFAEL-NICOLAE ♥ CIZMIC JELENA
FEBRUARIE 2019
• TURCAN ALEXANDRU ♥ TRAIN ANCA
• HOJDA IONUT ♥ LASCU PAULA-MARIA

DECESE

IANUARIE 2019
• STOICA ELITA-84 ANI
• LOCH MARGARETA-85 ANI
• STAMATE ROZALIA-82 ANI
• SPATARU CALINA-82 ANI
• SECOSAN STEFAN-80 ANI
• MANITA SABINA-84 ANI
• BUTUL ECATERINA-72 ANI
• NEMES FLOAREA-89 ANI
FEBRUARIE 2019
• STEFAN ILEANA-85 ANI
• DAMIAN DOINA-69 ANI
• MEZO LADISLAU-66 ANI
• LEBER ANA-77 ANI
• GAIER PARASCHIVA-84 ANI
• SABO MARIA-92 ANI
• GHETES IOAN-80 ANI
• CALIN ELENA-86 ANI

