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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

Diverse8

Consiliului  Local  S ânnicolau-Mare
nitorulM

MARTIE 2019  Anul XI Nr.138 Coordonator: primar Dănuț Groza  Distribuit gratuit în fiecare locuință din Sânnicolau Mare

3CURĂȚENIA DE PRIMĂVARĂ 2019
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.

Lume, lume! 
Atențiune, atențiune!

Se dă de știre:

 Duminică,  7 aprilie, la Sâmiclăuș îi mare sărbătoare!

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!

ÎNTREȚINEREA ȘI DEZVOLTAREA 
SPAȚIILOR VERZI DIN ORAȘ
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SPORT
CURSĂ DE CROS LA 
SÂNNICOLAU MARE 
Înscrieri și detalii pe internet 
la adresa: crosulsnm.ro

Numele lui Hans Haas, a devenit 
unul marcant pentru cultura orașului 
Sânnicolau Mare datorită celor două 
volume scrise de acesta, având 
ca subiect istoria orașului nostru. 
Deși locuiește de foarte mulți ani în 
Germania, domnul Haas are o legătură 
sufletească cu aceste locuri, ceea 
ce l-a motivat în munca dificilă de a 
colecta informații și a se documenta 
temeinic pentru ca cele două volume 
să vadă lumina tiparului. Pentru 
publicarea cărților, el a fost susținut de 
Primăria Sânnicolau Mare și de domnul 
primar Dănuț Groza, cu care a păstrat o 
permanentă legătură.

Ca o încununare a eforturilor sale și 

pentru contribuția adusă patrimoniului 
cultural sânmiclăușean, domnul Haas 
a primit și titlul de Cetățean de Onoare 
al orașului nostru. Cu această ocazie, 
domnul primar și-a exprimat susținerea 
pentru un viitor volum scris de Hans 
Haas, care să continue abordarea 
temelor din trecutul acestor locuri. 

Ca un prim pas în acest sens, 
domnul Haas a pregătit un material 
deosebit de interesant, ce relatează 
evenimente din jurul anului 1944. 
Întregul material îl puteți citi în paginile 
Monitorului în cîteva părți, începând cu 
acest număr. 

Continuare în pag. 7

Evenimente din toamna anului 1944 la Sânnicolau Mare
descrierea unor evenimente trăite de un martor ocular 

al timpului, reţinute şi comentate de Hans Haas

JOI 25 APRILIE ora 1400 va 
avea loc la sala de sport “Ioan Morar” 
tradiționala întâlnire de Paști a 
membrilor ascociației. Vor fi discutate 
probleme ale asociației și ale orașului. 
De asemenea, participanții vor primi 
un cadou de la iepuraș.

Participarea este doar pe bază de 
invitație. Invitațiile se pot ridica  de la 
sediul asociației din Castelul Nako, 
în zilele de  Marți, Miercuri, Joi și 
Vineri, între orele 900  și 1300 din 
data de miercuri 10 aprilie până 
în data de marți 23 aprilie. Pentru 
a putea ridica invitația, trebuie să 
aveți la dumneavoastră carnetul de 
membru vizat la zi.

VĂ AȘTEPTĂM!

ÎN ATENȚIA MEMBRILOR ASOCIAȚIEI 

SENIORII SÂNMICLĂUȘENI
RIDICAREA INVITAȚIILOR PENTRU 

ÎNTÂLNIREA DE PAȘTI
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Am îndrăznit sa aducem conceptul TO GO
pentru că toți vrem ceva bun dar care sa nu coste mult, însă ne și grăbim. 

Ne găsești pe strada Nistor Oprean, în fata imobilului cu nr 
5. (în stația de autobuse).

Calitatea ne caracterizează dar pentru 
realizarea produsele  oferite o combinam 
cu foarte multa pasiune. Folosim aparate 

profesionale, și produse proaspete și de 
calitate ca să va  oferim ce e mai bun. Cafea 

de cea mai bună calitate, patiserie caldă 
pe tot parcursul zilei și gamă largă de 

răcoritoare făcută chiar de noi. 

• Vând 14 ari de grădină în Vale la 
Puta, terenul este întabulat.
Tel.  0769654800

• 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 

•  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

•Cumpăr garsonieră confort redus, 
neamenajată. Ofer 5000 Euro. 
Tel.  0725184168

• Cumpăr în Sânnicolau Mare 
apartament cu 2 sau 3 camere, etaj 1, 
eventual parter înalt sau casă mică, 
amenajată confortabil. Zona centrală, 
condiții parcare auto.  
Tel. 0744172715 

•  Vind casa in Valcani Nr 447-448 
formata din 2 case si teren aproximativ 
5000 Mp.   
Tel.  0763558573 sau 0722393277

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

• Vând teren intravilan în zone 
limitrofe. Tel.  0739356102

• Vând casă în Sânnicolau Mare, 
str. Gh. Barițiu, nr29, 4 camere, 2 
bucătării, 2 băi. Tel.  0733546732

• 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.   

• Vând casă str. Andrei Șaguna, 
nr.9, 5 camere, 1 bucătărie, 1 baie, 2 
magazii, 1396mp Tel.  748645627

† Familia celui care a fost 
MICULESCU DEIAN vă mulțumește 
cu sinceritate tuturor acelora care 
ați fost alături de noi prin prezența 
fizică, flori, coroane, mesaje, prin viu 
grai sau E-mail, SMS-uri, messenger 
sau trimise prin puterea gândului sau 
lumina unor lumânări aprinse oriunde 
în lume la greaua încercare pentru 
noi, muritorii, la trecerea sufletului 
răposatului pe un alt plan al existenței. 

• De vânzare casă și brutărie str. Oituz 
nr.44. Preț negociabil. 
Tel. 0723 358711

• Vând casă în Nerău, nr.44. 
Tel. 0729 934683

• Vând 14 ari de grădină în vale la 
puta. Intabulat. Tel. 0729 934683

• De vânzare casă și brutărie str. Oituz 
nr.44. Preț negociabil. 
Tel. 0723 358711

• Vând casă în Sânnicolau Mare str. 
Crișan nr.41.
 Tel. 0747 012088 

• Vând casă în Cheglevici.
Tel. 0722 427307

• Vând  apartament  cu  3  camere  
decomandate, bucătăria mare (9,61 
mp.), recent renovat, pe strada 
Panselelor nr. 1, la etajul 4. Cu: 
încălzire centrală pe gaz, climă,  
parchet,  gresie,  faianță, 2 balcoane, 
boxa subsol. 
Tel. 0723585902 sau 0723171391

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

RAPID ȘI IEFTIN! Tel. 0729593411

SÂNMICLĂUȘENII AU POSIBILITATEA SĂ 
REFUZE PLATA PENTRU FACTURILE BRAI-CATA

pag. 7 



M nitorulPrimăria vă informează2 M nitorul Diverse 7

Lucrări de modernizare pe mai 
multe străzi

În această perioadă se lucrează pe 
strada Cluj la trotuare și accese către 
proprietăți.  Lucrările evoluează într-un 
ritm alert și dacă totul decurge conform 
planului, vor fi finalizate pănă la sfârșitul 
lunii aprilie.

S-au reluat lucrările de amenajare a 
trotuarelor alte două străzi. Este vorba 
despre strada George Coșbuc si strada 
Iuliu Subici.

 
O veste bună pentru locuitorii din 

zonă este că au inceput lucrările de 
reabilitare a infrastructurii și pe strada 
Simion Barnuțiu. Pe această stradă vor 
fi amenajate trotuare și accese către 
proprietăți. Dupa finalizarea trotuarelor 
și acceselor vor fi amenajate șanțuri 
pluviale.

  
Lucrări de amenajare a șanțurilor 

pluviale pe strada Avram Iancu
Șanțurile existente pe strada 

Avram Iancu, tronsonul de stradă de la 
intersectia cu strada V. Babeș și până la 
intersecția cu strada Negru Vodă, sunt 
foarte adânci. În plus ,ele sunt situate în 
apropierea drumului, fiind un real pericol 
pentru toți cei care tranzitează zona. 
După ce situația a fost analizată cu mare 
atenție, am reușit să găsim o soluție 
tehnică adecvată. Astfel, în această 
perioadă, se execută o rețea pluvială 
cu diametrul de 315 mm pe partea 
inferioara a șantului. După ce rețeaua 
pentru apa pluvială va fi finalizată, șanțul 
va fi umplut. După umplerea șanțului, pe  
partea superioară a cestuia se vor monta 
rigole prefabricate din beton, prevăzute 
din 12 în 12 m cu geigere de preluare a 

apei pluviale. Acestea vor colecta apa 
de ploaie și o vor conduce în rețea, iar 
de aici aceasta va fi direcționată spre 

canalul Aranca.

primar, Dănuț Groza 

Lucrări de modernizare pe mai multe străzi din oraș

Copaci ornamentali pe strada 
Victor Babeș

Odată cu sosirea primăverii, 
activitatea angajaților de la spații verzi 
din cadrul Primăriei a demarat la nivelul 
întregului oraș. 

Una dintre cele mai importante 
acțiuni in această primăvară este cu 
siguranță plantarea copacilor pe strada 
Victor Babeș. După ce pe această arteră 
importantă a orașului s-au finalizat 
lucrările de reabilitare, s-a trecut la 
plantarea de copaci ornamentali în 
aliniament stradal. Astfel, aproape 
500 de copaci au fost aduși pentru 
a fi plantați pe strada Victor Babeș. 
A fost ales platanul, care a mai fost 
plantat și pe alte străzi din oraș și s-a 
dezvoltat într-un mod foarte mulțumitor. 
Angajații  de la sectorul “spații verzi“ 
din cadrul primăriei se vor îngriji de 
udarea și toaletarea copacilor proaspăt 
plantați, dar cetățenii ce locuiesc pe 
această stradă pot ajuta foarte mult la 
dezvoltarea platanilor prin udarea lor. 
Se recomandă o găleată de apă zilnic.

Plantare de flori și activități de 
întreținere

În sarcina sectorului de “spații 
verzi“ din cadrul primăriei intră nu doar 
plantarea și întreținerea copacilor 
ornamentali ,ci și a zonelelor cu gazon, 
cu flori sau a canalului Aranca. La fel ca 
în fiecare primăvară, au fost plantate 
flori în zona centrală, în zona Bisericii  
Catolice, în zona Liceului Cristofor 
Nako. Gazonul din zonele centrale a fost 
împrospătat  și tratat cu îngrășământ.

S-a lucrat intens și se lucrează în 
mod continuu și în parcul mare. Aici 
se amenajează zonele cu gazon, s-au 
adunat frunzele uscate, s-au toaletat 
pomii și se va amenaja scuarul central.

Canalul Aranca și malurile acestuia 
sunt curățate cu regularitate pentru a da 
un aspect curat și îngrijit zonei.

Toate aceaste activități vor continua. 
Cu siguranță, pe an ce trece, Sânnicolau 
Mare este un oraș tot mai verde și tot 
mai curat.

Îndatoriri ale cetățenilor pentru 
protejarea spațiilor verzi din oraș

Este evident faptul că primăria 
depune un efort uriaș pentru a întreține  
zonele verzi ale orașului. O contribuție 
majoră o avem însă și noi cetățenii 

acestei localități.
Astfel locuitorii de pe străzile unde 

sunt plantați copaci ornamentali sunt 
rugați să sprijine dezvoltarea acestora 
prin udarea lor, mai ales în sezonul 
călduros. Prin această udare puteți 
susține o dezvoltare mai rapidă și 
sănătoasă a copacilor.

O altă responsabilitate majoră a 
cetățenilor este păstrarea curățeniei 
orașului prin aruncarea deșeurilor doar 

în coșurile de gunoi. Aici sunt incluse 
și mucurile de țigări care din păcate 
se adună în număr mare în spațiile 
cu gazon și trebuie adunate de către 
muncitori. Vă mulțumim!

MCC

Aproape 500 de copaci ornamentali pe strada Victor Babeș
ÎNTREȚINEREA ȘI DEZVOLTAREA SPAȚIILOR VERZI DIN ORAȘ 

Plantarea de panseluțe Întreținerea zonelor cu gazon

Plantarea de copaci ornamentali 
pe strada Victor Babeș

Toaletarea copacilor pe străzile: 
Șaguna, 13 Decembrie, Nestor 

Oprean, Mărășești, Petru Maior, 
Șincai, Horia, Damșescu, 

Brediceanu, Panselelor, zona 
blocuri.

Tăierile de corecție și toaletare a 
arborilor ornamentali din aliniamentele 
stradale se efectuează doar de către 
echipele Primăriei. Facem apel la 
dumneavoastră să aveți răbdare 
deoarece colegii de la Spații Verzi vor 
ajunge în tot orașul. Există o hotărâre 
a Consiliului Local Sânnicolau Mare 
(HCL 194/2018) care interzice ca 
astfel de lucrări să fie realizate de 
către cetățeni, deoarece se dorește 
evitarea situațiilor în care, deși animați 
de intenții bune, locuitorii defrișează 
sau taie greșit arborii. Este interzisă ,de 

asemenea ,plantarea de pomi fructiferi 
sau arbori ornamentali, fără aprobare, 
în aliniamentele stradale. Totodată, vă 
rugăm să nu traversați zonele plantate 
cu flori, să nu distrugeți și să nu degradați 
arborii, puieții, lăstarii sau zonele florale. 
Nerespectarea prevederilor menționate 
se sancționează cu amenzi între 1000 și 
2500 lei. Vă mulțumim pentru înțelegere 
! Doar împreună putem păstra și îngriji 
corespunzător spațiile verzi din orașul 
nostru. Orice sesizare, solicitare sau 
neregulă poate fi adresată Primăriei.

ÎN ATENȚIA CETĂȚENILOR

Str. Avram Iancu

 Mişcările de trupe înregistrate în 
Banat în lunile septembrie/octombrie 
1944 au fost retragerea ordonată a 
unităților germane din sudul României, 
precum şi  Corpul de Armată E al 
Wehrmachtului în retragere din Grecia 
sub comanda generalului Alexander 
Löhr. Ele se retrăgeau parțial şi prin 
Banat. În plus sau strecurat în mod 
izolat şi eşaloane ale „Diviziei-SS Prințul 
Eugen de Savoya“. În rândurile acestei 
divizii slujeau mulți tineri şvabi din tot 
Banatul Mare de altădată. Divizia-SS 
a fost silită în retragere de presiunea 
exercitată de armata sovietică, precum 
şi din cauza accentuării atacurilor 
partizanilor sârbi. Divizia-SS avea 
sarcina escortării Corpului de Armată 
E al Wehrmachtului în retragerea ei. În 
rândul partizanilor luptau şi tineri sârbi  

din cartierul Sighet şi Kindăreşti din 
Sânnicolau. În cadrul retragerii generale 
ale unităților Corpului E de Armata s-a 
resemnat, ca locotenentul-major Kurt 
Waldheim (care urma să fie Preşedintele 
Austriei între anii 1986-1992) să se afle 
în trecere prin Sânnicolau, fiind cazat 
pentru câte-va zile la crâşma „Schulde/
Kolleth“ din strada Bisericii catolice, în 
vecinătate cu actualul Liceul Tehnologic 
Cristofor Nákó. Corpul său de armată a 
pus la dispoziția populației germane din 
Sânnicolau camioane militare pentru 
a se refugia de frica ruşilor până la 
Seghedin.

După declarațiile unui martor ocular 
al timpului respectiv (M. S. născ. 1932), 
Kurt Waldheim a poposit la crâşma  
bunicilor săi fiind foarte satisfăcut şi 
savurând cu multă plăcere slănina şi 

şunca şvăbească cu rosii, ceapa şi 
ardei. O scurtă, chiar neînsemnată, 
dar poate totuşi o relvantă episodie 
de război din toamna anului 1944 dela 
Sânnicolau Mare, fiind vorba de un 
personaj politic de renume al anilor 
1986-1992. Amintirea acestui nume nu 
prea uzual la Sânnicolau s-a păstrat 
deci până în zilele noastre, fiind pomenit 
foarte des de bunicul martorului în timp. 
Asta mai cu seamă, că acest detaliu 
istoric a persoanei în cauză  nu a fost 
ştiut de opinia publică sânmiclăuşeană.

După relatările lui Kurt Waldheim 
către familia de cărciumară la care a 

stat în gazdă, adică bunicii martorului, 
în cadrul Corpului de Armată E s-ar 
fi aflat şi doi agenți al Gestapoului 
(germ. Geheime Staatspolizei, rom. 
Poliția secretă de stat). Printre altele, 
Kurt Waldheim s-a fi exprimat în mod 
repingător față de felul cum Hitler ducea 
acest război. Prezența celor doi agenți 
Gestapo a avut scopul depistării unor 
colaboratori sau co-ştiutori conspiratori 
din cadrul Corpului de Armată E în 
legătură cu atentatul asupra lui Hitler 
din 20 iulie 1944.

 HANS HAAS
Continuare în numărul următor

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, reţinute şi comentate de Hans Haas - PARTEA I
Este deosebit de remarcabil, că spiritul vremii al ideologiei fasciste, 

care printre alte cauze determinante a dus la declanşarea celui de al Doilea 
Război Mondial, a persistat latent în Banat şi în anii postbelici. Parțial 
chiar şi generația mea a crescut sub influența acestui spirit. Generațiile 
părinților şi ale bunicilor noştri, care au concurat aktiv în acest război, şi 
ei numai greu au putut să se debaraseze şi să se elibereze de acest spirit. 
Au trecut mai mult de 70 de ani dela aceste evenimente, ani în care unele 
întâmplări tragice dela sfârşitul războiului din orăşelul nostru au fost poate 
intenționt ținute sub cheie. Dar zilele acelor martori contemporani, care ar 
putea relata unele întâmplări trăite, pot fi deja eronate ca număr. Poate 
că ei simt acum o dorință sufletească, ca înainte de „spargerea târgului“ 
să se dezvăluie, să-şi deschidă inima față de generația tânără de a trage 
concluzii pentru viitor.  -  Să evităm războaie!

Locotenentul-major al Wehrmachtului Kurt Waldheim (al doilea din stânga) 
împreună cu generalul „Diviziei-SS Prinz Eugen“ Arthur Phleps (primul din 
dreapta) pe un aeroport de campanie în Serbia în vara anului 1944. Generalul 
Arthur Phleps născut în anul 1881 în Ardeal, în comuna săsească Birthälm (rom. 
Biertan), a făcut parte din minoritatea germană (rom. „saşi“) din Ardeal.

Deși nu a ridicat conform obligațiilor contractuale deșeurile din orașul nostru 
și a încălcat în mod repetat programul de colectare al gunoiului, operatorul de 
salubritate Brai-Cata a emis facturi către locuitorii din Sânnicolau Mare,pentru 
lunile ianuarie, februarie și chiar anticipat pe martie 2019. În această situație, 
cetățenii care refuză să facă plata pentru serviciile de salubritate prestate parțial, 
sunt rugați să completeze și să semneze notificarea standard și să o transmită 
Primăriei alături de o copie/fotografie a facturii primite.

Notificarea o puteți scrie de mână, după modelul publicat, o puteți descărca de 
pe site-ul Primăriei sau o puteți lua gata tipărită de la Primărie. Este foarte important 
să completați corect și complet notificarea, să o semnați și să o depuneți alături de 
o copie/fotografie a facturii.

Puteți depune cele 2 documente personal la Biroul Unic/Registratura Primăriei, 
le puteți trimite prin fax la numărul 0256370350 sau pe email, la adresa primaria@
sannicolau-mare.ro.

„Modul în care firma Brai-Cata se comportă este unul profund incorect 
față de cetățeni, iar noi, ca administrație locală nu putem să ne prefacem 
că nu se întâmplă nimic în defavoarea cetățeanului. Nu este normal să ceri 
bani pentru ceva ce nu ai făcut, nu îți redresezi firma din banii oamenilor, 
dintr-un fel de milă sau caritate. Acțiunea de reziliere a contractului cu 
Brai-Cata pe zona Sânnicolau este inițiată, mai avem doar câteva detalii 
birocratice până vom înceta relațiile contractuale, amiabil, cu acordul firmei 
Brai-Cata. Și chiar dacă, prin absurd, Brai-Cata și-ar continua activitatea la 
Sânnicolau, aș avea exact aceeași poziție, să le semnalez fiecare neregulă 
și să lupt ca cetățenii să fie respectați” a spus primarul Dănuț Groza.

Linkul cu notificarea word si pdf: 

https://www.sannicolau-mare.ro/descarca-aici-notificarea-
de-refuz-plata-pentru-facturile-de-gunoi-ale-brai-cata/ 

SÂNMICLĂUȘENII AU POSIBILITATEA SĂ 
REFUZE PLATA 

PENTRU FACTURILE BRAI-CATA

MODEL NOTIFICARE
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CURSĂ DE CROS LA SÂNNICOLAU MARE 
Înscrieri și detalii pe internet la adresa: crosulsnm.ro

O caracteristică a dezvoltării pe plan 
social și cultural a micii noastre urbe 
este fără îndoială avântul fenomenului 
sportiv, atât la nivel de amatori ,cît și la 
cel profesionist. Este binecunoscut faptul 
că Primăria și Consiliul Local Sânnicolau 
Mare susțin în totalitate activitatea 
clubului sportiv din oraș și oferă astfel 
tuturor tinerilor șansa de a practica un 
sport. Autoritățile locale dovedesc însă 
o mare deschidere și față de inițiativele 
cetățenești legate de acest domeniu al 
mișcării și sănătății.

Din elanul și dăruirea unui grup de 
sânmiclăușeni, mari iubitori ai sportului 
în general, dar mai ales al alergatului, s-a 
născut un grup numit “SNM Runners”. 
Grupul reprezentat de alergătorii Alina 
Drăgoi, Ovidiu Circa și Dana Miculescu, 
își propune să popularizeze frumusețea 
acestui sport și un stil de viață sănătos. 
După câteva inițiative mai mici care însă 
s-au bucurat de mare succes în rândul 
populației, au considerat că este posibil 
ca la Sânnicolau Mare să fie organizat un 
eveniment pe o scară mai largă. Grupul 
s-a adresat domnului primar Dănuț 
Groza, care la rândul său este un iubitor 
al mișcării și sportului. Astfel, s-a creat 
un parteneriat între  “SNM Runners” 
și Primăria Sânnicolau Mare pentru 
organizarea unui cros ce va fi produs de 
către SightRunning.ro, un organizator 
specializat în astfel de evenimente.

Crosul SNM își propune să 
promoveze mișcarea de plăcere în 
rândul tinerilor de toate vârstele, ca mod 
de viață activ și sănătos. Competiția 
se adresează tinerilor, adulților, dar și 

copiilor. Evenimentul este compus din 
mai multe tipuri de curse, astfel încât 
fiecare participant să poată găsi tipul de 
cursă care i se potrivește. 

O caracteristică aparte a 
evenimentului este aceea că își propune 
și o promovare a culturii locale, prin 
alegerea unei teme specifice. Această 
primă ediție a crosului este dedicată 
marelui compozitor Bela Bartok. Astfel 
traseul a fost ales în așa fel încât să 
treacă pe lângă casa unde s-a născut 
artistul și monumentul din fața castelului 
Nako ridicat în amintirea sa.

Crosul va avea loc în data de 11 mai, 
iar până atunci, toți cei care doresc să 
participe pot să se înscrie, fie online pe 
pagina oficială a evenimentului https://
crosulsnm.ro/. Pentru cazuri speciale 
în care doritorii nu pot accesa internetul, 
ei se pot înscrie adresându-se biroului 
unic din cadrul primăriei (registratura).
Elrvii vor fi înscriși pe tabele în cadrul 
școlilor.

 Înscrierea presupune achitarea unei 
taxe de participare, dar copiii până în 14 
ani pot participa gratuit, cu condiția să se 
înscrie în prealabil. Taxa de participare 
diferă în funcție de cursa aleasă. 
Detaliile se găsesc de asemenea pe 
site-ul evenimentului.

Organizatorii vor oferi tuturor celor 
înscriși un kit de participare ce conține  
tricoul oficial al competiției, fabricat din 
din bumbac (detalii pe site). Acest kit 
se acordă doar celor înscriși până la 

data de 31 aprilie, deoarece materialele 
tebuie comandate din timp. 

Important este de menționat că în 
ceea ce privește copiii până în 14 ani, 
cursele au un caracter participativ. Ele 

nu se cronometrează și astfel nu se 
desemnează câștigători.

 MCC

 
Curse cronometrate, cu caracter competitiv

Cursa populară “lungă” 5.8 km
Timp limită: 45 minute
Vârstă minimă: 14 ani  

Cros 10.5 km individual
Timp limită : 90 minute
Vârsta minimă: 16 ani 

Cros 10.5 km Ștafetă (2 x 5.25 km)
Timp limită : 90 minute
Vârsta minimă: 16 ani

Semimaraton 21 km individual
Timp limită : 3 ore
Vârsta minimă: 18 ani 

Semimaraton 21 km Ștafetă (2 x 10.5 km)
Timp limită : 3 ore
Vârsta minimă: 18 ani

Curse ne-cronometrate, cu caracter participativ

Cursa populară “scurtă” 2.9 km
Timp limită: fără
Vârsta minimă: 14 ani

Cursa copiilor 2-3 ani             50 m
Cursa copiilor 4-5 ani    200 m
Cursa copiilor 6-7 ani    400 m
Cursa copiilor 8-9 ani    600 m
Cursa copiilor 10-11 ani         800 m
Cursa copiilor 12-13 ani         1.000 m
Cursa copiilor 14-15 ani         1.200 m

Notă: copiii cu vârsta cuprinsă între 14 și 15 ani au posibilitatea de a alege dacă 
doresc să participe la Cursa copiilor pe distanța alocată vârstei lor (respectiv 
1.200 m) sau într-una din cursele populare (scurtă 2.9 km sau lungă 5.8 km).

CURSE ÎN CADRUL CROSULUI

Categoriile de vârstă pentru cursele evenimentului sunt (atât la masculin, cât și 
la feminin):

•     14 – 19 ani
•     20 – 29 ani
•     30 – 39 ani
•     40 – 49 ani
•     50 – 59 ani
•     +60 ani
În cazul în care la o categorie de vârstă vor fi înscriși mai puțin de 3 participanți, 
aceasta se comasează cu categoria anterioară.
Toate persoanele minore au nevoie de acordul cel puțin al unui părinte sau al 
tutorelui legal pentru a lua parte la eveniment; toți participanții trebuie sa aducă 
semnată declarația de participare pe propria răspundere (formular disponibil pe 
site).

CATEGORII DE VÂRSTĂ

Primăria oraşului Sânnicolau Mare, organizează şi în această primăvară, pe 
lângă activitățile curente de salubrizare, o amplă acțiune de curățenie generală  a 
oraşului-Curățenia de Primăvară 2019.

Desfăşurarea acestei acțiuni are ca scop asigurarea unei stări de salubritate 
corespunzătoare a oraşului şi de a oferi oportunitatea sânmiclauşenilor de a scăpa 
de deşeurile şi lucrurile nedorite din gospodărie.

În acest sens, se vor realiza diverse lucrări specifice anotimpului de primăvară, 
cum ar fi: tăieri de corecție a arborilor de pe aliniamentele stradale, curățirea zonelor 
verzi şi a arborilor, salubrizarea unor terenuri virane aparținând domeniului public, 
colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor vegetale şi solide.

În cadrul Campaniei “Curățenia de primăvară 2019” se vor colecta(ridica)
din  fața fiecărei gospodării deşeuri voluminoase, materiale feroase şi neferoase, 
ambalaje de hârtie şi carton, sticle şi pet-uri, deşeuri vegetale(crengi, resturi de 
vegetație ierboasă)etc.

Deşeurile din categoria celor menționate vor fi depuse lângă bordura carosabilului, 
separat pe categorii de deşeuri,  fără a împiedica circulația rutieră sau  pietonală, 
astfel încât, în funcție de programare deşeurile să poată fi ridicate de maşinile 
operatorilor specializați;

 
Deşeurile vor fi depuse la stradă cu maximum 24 de ore înainte de data 

programată pentru colectare, dar nu mai târziu de ora 0800 a zilei în care este 

programată o anumită stradă.

NU SE COLECTEAZA MOLOZ ŞI RESTURI  REZULTATE DIN LUCRĂRI DE 
CONSTRUCȚII, deșeuri textile, anvelope (cauciucuri)  şi nici deşeuri de echipamente 
electrice şi eletrocasnice, obiecte de uz casnic şi gospodăresc.

MOLOZUL, BETONUL, CĂRĂMIDA, TIGLA DE ACOPERIT, GRESIA, FAIANȚA 
ȘI PĂMÂNTUL VEGETAL pot fi transportate și depozitate de către generatorul de 
deșeu (persoană fizică sau juridică) pe platforma de pe str. Dr. Morii (lângă FNC).

DEȘEURILE TEXTILE (haine, lenjerii pat, perdele, etc) se colectează în 
recipienții special amplasați în patru locații pe raza orașului și anume: Str.Gheorghe 
Lazăr, Republicii (zona fosta centrala Republicii), Viilor, Miron Costin (biblioteca 
orășenească).

DEŞEURILE DE ECHIPAMENTE ELECTRICE ŞI ELETROCASNICE(D.E.E.-
URILE), obiecte de uz casnic şi gospodăresc se  colectează direct de la domiciliu 
dacă sunați la telefon 0800444800 sau 0751302114  dar și în cadrul unei acțiuni 
tematice care se va desfășura în primavara acestui an.

ANVELOPELE(CAUCIUCURILE) uzate se predau la agenții economici care 
comercializeaza anvelope noi sau la cei care desfășoară activități de service auto/
spălătorii auto, acestia având obligativitatea preluării unui număr de anvelope uzate 
echivalent cu numărul de anvelope noi livrate.

CURĂȚENIA DE PRIMĂVARĂ 2019

Programul de colectare stabilit  pentru ridicarea deşeurilor (din fața gospodăriilor/sediilor de firmă/puncte de lucru) enumerate mai sus, 
pe străzi, este următorul:

• văruirea copacilor de pe terenul proprietate publică din jurul imobilelor;
• tăierea vegetației ierboase de pe terenul proprietate publică din jurul 

imobilelor;
• curățarea rigolelor si a podețelor;
• salubrizarea trotuarelor;
• luarea masurilor necesare în vederea eliberării domeniului public din jurul 

imobilului (nisip, balast, materiale de construcții, autoturisme, utilaje agricole, 

resturi din construcții, moloz, etc).
Pe acestă cale, facem apel la toți cetățenii oraşului, la  toate firmele şi asociațiile 

de locatari, să participe la această campanie şi să respecte programul de colectare, 
pentru că este în interesul tuturor celor ce trăiesc aici, să avem un oraş curat fiind 
primul oraş ca poartă de intrare în țară dinspre Europa.

Primăria oraşului Sânnicolau Mare vă mulțumeşte pentru sprijin şi 
colaborare!

Acțiuni care vor fi desfăşurate de către cetățeni şi societățile comerciale din Sânnicolau Mare:

JOI 04 Aprilie 2019:
N. VODA
NUFARULUI
V. BABES
POPA SAPCA
VANATORULUI
TRAIAN VUIA
BELA BARTOK
SCURTA
A.IANCU
IORGOVICI

VINERI 05 Aprilie 2019:
T.BREDICEANU
M.EMINESCU
ALBA IULIA
Dr.CENADULUI
CLOSCA
G.CRISAN
9 MAI
G.COSBUC
MANOLE
V.ALECSANDRI
OITUZ 
I.CREANGA

LUNI 08 Aprilie 2019:
CALEA LUI TRAIAN
M.VITEAZU

N.OPREAN
FANTANA DE PIATRA
SLATINA
MICA
DR. MORII
GARA MICA
DECEBAL
LIBERTATII
MARASESTI

MARȚI 09 Aprilie 2019:
ORSOVA
CLUJ 
SUBICI
BLAJ 
CARANSEBES
BRAILA
BALTII
ORAVITA
CRAIOVA
DEJ
DEVA
ORASTIE
HATEG
LUGOJ

MIERCURI 10 Aprilie 2019:
HOREA
DAMȘESCU

IANCU JIANU
APRODUL PURICE
S.BARNUTIU
G.BARITIU
COSANZEANA
TICHINDEAL
13 DECEMBRIE
A.SAGUNA
GRUIA LUI NOVAK

JOI  11 Aprilie 2019:
AUREL VLAICU
PESCARILOR
CIOBANILOR
ALBINA
N. BALCESCU
AL. VLAHUTA
A. MURESAN
GHE. SINCAI
CAP. VASILE IOAN
N. GRIGORESCU
TOMA ALIMOS
STEFAN CEL MARE

VINERI  12 Aprilie 2019:
GHE. LAZAR-case
BLOCURI GHE. LAZAR
BELSUGULUI
P. MAIOR

DR. GEORGESCU
INDEPENDENTEI
TIMIȘOARA
VIILOR
SERE
MORII
FRATII FARCA
FUNDATURA CIMITIRULUI
EXTRAVILAN
GARA MARE
DR.GĂRII și BLOC SMA

LUNI 15 Aprilie 2019:
DR. TIMISORII VECHI
DR. SARAVALE
E. MURGU
M.SADOVEANU
I.L.CARAGIALE
ARANCA
GHE. DOJA
ANDREICA
AUREL POPOVICI
C. PORUMBESCU

MARȚI 16 Aprilie 2019:
BLOCURI REPUBLICII
REPUBLICII-case
P-ța 30 DECEMBRIE
P-ța 1MAI

16 DECEMBRIE 1989
PANSELELOR-case
BLOCURI PANSELELOR
CUZA VODA
DOBROGEANU GHEREA
STADIONULUI
Prof.I.STAMATE
MIRON COSTIN
1 DECEMBRIE 

MIERCURI 17 Aprilie 2019:
DR. COMLOSULUI
MIERLEI
COMORII
ABATORULUI
ROMILOR
AXENTE SEVER
NOUA
GRIVITA
C.BRANCOVEANU
GRANICERILOR
M. KOGALNICEANU
AVRAM IANCU
T.BUCURESCU

Vineri, 10.05
• 17:00-20:00 ridicarea kiturilor (alergătorii din Sânnicolau Mare); locația va 

fi anunțată

Sâmbătă, 11.05
• 08:00-08:30 ridicarea kiturilor de concurs (alergătorii din alte orașe); locația: 

Primăria
• 08:30 deschidere eveniment (dl. Primar Dănuț Groza)
• 08:45-08:50 ședința tehnică;
• 08:50-08:59 încălzirea;
• 09:00 START curse (Primăria Sannicolau Mare) ;
• 12:00 expiră timpul limită pentru semimaraton

Cursele copiilor (Primăria Sannicolau Mare)
• 12:15 START Cursa Copiilor 2-3 ani
• 12:20 START Cursa Copiilor 4-5 ani
• 12:30 START Cursa Copiilor 6-7 ani
• 12:40 START Cursa Copiilor 8-9 ani
• 12:50 START Cursa Copiilor 10-11 ani
• 13:00 START Cursa Copiilor 12-13 ani
• 13:10 START Cursa Copiilor 14-15 ani

• 13:30 Festivitatea de premiere
• 14:00 încheierea evenimentului

PROGRAMUL EVENIMENTULUI

HANDBAL MASCULIN DIVIZIA A  -antrenor ROOSZ SUBA IOZSEF
• CS Unirea Sânnicolau Mare 25 - 25 Universitar Politehnica Timișoara 
• CS Unirea Sânnicolau Mare 23-32 CSM Școlar Reșița 
• CSU C-tin B. Tg.Jiu 22-25 CS Unirea Sânnicolau Mare 

JUNIORI II / GRUPA SPERANTA - antrenor KIRSCH ALIN
• HC Beldiman Arad - CS Unirea Sannicolau Mare 29-23
• LPS Banatul Timisoara - CS Unirea Sannicolau Mare 31-31
• CS Unirea Sannicolau Mare- LPS Tg. Jiu 31-33

JUNIORI III / GRUPA VALOARE - antrenor TRIFAN CIPRIAN
• CS Unirea Sannicolau Mare - CSS Fagaras 39-36
• LPS Banatul Timisoara - CS Unirea Sannicolau Mare 31-28
• CS Unirea Sannicolau Mare - Sporting Ghimbav 32-30
• CS Unirea Sannicolau Mare - CSM Scolar Resita 45-30
• ACS Transilvania Brasov - CS Unirea Sannicolau Mare  46-31
• CSS Fagaras - CS Unirea Sannicolau Mare 46-38 

JUNIOARE III - antr.ILIES FLORENTINA
• CS Unirea Sannicolau Mare - ACS Pegasus Tg.mures 42-46
• CSS Viitorul Cluj  - CS Unirea Sannicolau Mare 43-30

HANDBAL - Rezultate obținute de grupele de seniori și juniori ai CS Unirea Sânnicolau Mare
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C.S. Unirea  - Retrospectiva activității secției de  ȘAH 2018
La data de 3 martie, la Timișoara s-a 

desfășurat în Timișoara campionatul 
interjudețean pentru elevi și studenți 
Cupa Kolping, ediția VIII. Zaharia Carla, 
sportivă a secției de șah din C.S. Unirea 
Sânnicolau Mare, a obținut locul 1 la 
categoria F8 (fete până în 8 ani).  

La data de 12 mai, la faza județeană 
a Campionatului Național de Șah pe 
Echipe Școlare “Elisabeta Polihroniade, 
ciclul primar, desfășurată la Colegiul 
Național Pedagogic “Carmen Sylva” din 

Timișoara, echipa Școlii Gimnaziale 
“Nestor Oprean” nr. 2 din Sânnicolau 
Mare a ocupat locul 3, dintre 9 echipe 
participante, fiind depășită doar de 
echipa gazdelor și echipa Liceului 
Teoretic “David Voniga” din Giroc, iar 
Școala Gimnazială “Theodor Bucurescu” 
nr. 1 din Sânnicolau Mare s-a clasat pe 
locul 4 la aceeași competiție. Aceasta 
arată, per ansamblu, o clasare grupată 
spre locurile superioare a elevilor din 
Sânnicolau, la nivel de ciclu primar. 
Membrii ambelor echipe se pregătesc în 
cadrul secției de șah a Clubului Sportiv 
Unirea. 

Echipa câștigătoare, cea a Colegiului 
Național Pedagogic “Carmen Sylva” din 
Timișoara, a fost alcătuită numai din 

jucători clasificați, ai Clubului Sportiv 
Școlar din Timișoara, cu toții aflați spre 
limita superioară de vârstă a categoriei la 
care s-a jucat (trei în clasa a patra și unul 
în clasa a treia). De asemenea, girocenii 
au o școală șahistă consacrată la nivel 
de juniori, cu rezultate de excepție în 
campionatele școlare între 2012-2018, 
atât pe echipe, cât și individual. Ei au 
câștigat în perioada amintită câteva 

titluri de campioni naționali ai comunelor 
(echipe școlare), două titluri de campioni 
naționali absoluți la echipe școlare 
gimnaziu (inclusiv peste orașe), un titlu 
de campion național școlar individual 
la băieți 11 ani și un titlu de campioană 
națională școlară la fete 13 ani (ambele 
reprezentând calificări la mondialele 
școlare din anii respectivi).  

Prin urmare, școlarii din Sânnicolau 
s-au confruntat cu veritabile fortărețe, 
în asaltul asupra podiumului. Este greu 
de făcut un pronostic pentru ediția 2019. 
Chiar dacă Colegiul Pedagogic din 
Timișoara nu va mai putea prezenta, 

probabil, anul acesta, o echipă de forța 
celei din 2018, știm că centre șahiste 
cu activitate extrem de vie la nivel de 
mici școlari, precum Giroc, Dudeștii 
Noi, Șag, Recaș și Sânandrei, își ascut 
temeinic săbiile pentru acest campionat 
și nu numai. 

La data de 19 mai, a avut loc 
concursul interjudețean de șah rapid 
Cupa Orașului Pecica, ediția a IV-a. De 
la C.S. Unirea Sânnicolau Mare s-au 
remarcat cu această ocazie doi sportivi: 
Fisan Filip, cu locul 3 la categoria U14 

și Stoica Sara, locul 3 la fete. La 9 
iunie, Miron Ioana s-a clasat pe locul 2 
categoria F16 (fete până în 16 ani), la 
concursul interjudețean de șah “Visul 

unui pion”, organizat la Timișoara de 
către Șah Club Mediator. 

La 15 septembrie, avea loc turneul 
internațional de șah rapid Cupa 
Prieteniei, organizat anual la Timișoara 
de către Uniunea Sârbilor din România. 
Cu această ocazie, Zaharia Carla ocupă 
(pentru a doua oară în 2018) locul 1 la 
categoria F8. La 24 noiembrie, Fisan 

Filip ocupă locul 1 la categoria B14 
(băieți până în 14 ani), iar Baroană Olivia 
locul 3 la categoria F12 la campionatul 
interjudețean pentru elevi și studenți 
Cupa Kolping, ediția IX, desfășurat la 
Timișoara. 

La 1 decembrie 2018, sportivul 
Aranghelovici Marco, de la CS Unirea, 
s-a clasat pe locul 1 în clasamentul 
individual pe masa 1, în concursul 
interjudețean de șah pe echipe organizat 
de către C.S.C. Dudeștii Noi. La 8 
decembrie, trei elevi care se pregătesc la 
C.S. Unirea s-au remarcat la Olimpiada 
Gimnaziilor, faza zonală, desfășurată 
la Dudeștii Vechi: Fisan Filip, locul 1 la 

băieți, Ciontea Andrada, locul 1 la fete și 
Stoica Sara, locul 3 la fete.  

Sportivii CS Unirea Sânnicolau 
Mare au mai participat și la Turneul 
Internațional de Șah pentru Juniori al 
României, în aprilie, deoarece ediția 

2018 a avut loc la Buziaș. De asemenea, 
ei au fost prezenți la Cupa de vară 
organizată în iulie de către Asociația 
Județeană de Șah la Jupânești, apoi la 
turneul internațional de șah Open Arad 
care se desfășoară anual în luna august, 
precum și la Cupa Sfântul Andrei, care 
se joacă în fiecare an la Sânandrei în 
noiembrie.

Ca perspectivă și noutate pentru anul 
2019, C.S. Unirea va fi partener într-un 
circuit de șah clasic organizat în județele 
Timiș și Arad, având cel puțin 7-8 etape 
de câte 3-4 zile, una dintre ele urmând 
a avea loc chiar la Sânnicolau Mare. 
Consider că acest parteneriat va avea 
multiple beneficii pentru sportivii noștri, 
adică salt valoric substanțial, activitate 
competițională de calitate, progres la 
nivel de rating și categorii, precum și 
socializare cu copii talentați de la alte 
cluburi, cu atât mai mult cu cât secția de 
șah se află într-un moment bun, având 
un buchet de copii promițători. Pe lângă 
cei deja numiți mai sus, menționez, fără a 
avea pretenția de a-i cuprinde pe toți, pe 
Farcaș Tudor, Schmidt Mario, Ghilencea 
Mario, Vițelar Bianca, Gancsov Natalia, 
Dominte Alexandru, Velciov Tereza, 
Călin Alexandru și Călin Karina, în a 
căror consecvență îmi pun speranța.

 
antrenor maestru       

ZAMFIR MOLDOVAN

ARANGHELOVICI MARCO

GHILENCEA MARIO

STOICA SARA și ILIN ALEX

FISAN FILIP

ZAHARIA CARLA

FARCAȘ TUDOR

BAROANĂ OLIVIA

GANCSOV NATALIA

PETREA DENIS

Luna Februarie a anului 2019 a 
reprezentat pentru un grup de elevi de 
la Liceul Tehnologic “Cristofor Nako 
“ din Sânnicolau Mare, coordonat de 
prof. Leca Ștefan prilejul unui schimb de 
experiență peste graniță, mai précis în 
Portugalia, pentru a efectua un stagiu de 
pregătire practică în cadrul proiectului 
Erasmus + ” ÎNVĂȚARE LA LOCUL DE 
MUNCĂ ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ ÎN 
DOMENIUL PROTECȚIEI MEDIULUI , 
AGRICULTURĂ ȘI SILVICULTURĂ ”

Prin urmare, elevii BENIO MARIO, 
HORNUNG ANITA, LEONTE LARISA, 
MOGLAN ADINA, MIZU LAURENTIU, 
MUTESCU MADALINA, PARVAN 
ALEX, PETROVICI CRISTINA si 
URECHE ANDREI din clasa a XII-a A, 
calificarea Technician ecolog și protecția 
calității mediului, s-au deplasat sub 
atenta supraveghere a profesorului 

monitor spre capitala Ungariei, de unde 
s-au îndreptat cu avionul spre Lisabona.

Prima zi a fost pentru toata lumea 
una de acomodare și familiarizare, iar 
în a doua zi elevii au început practica 
la Instituto Nacional de Saude Doutor 
Ricardo Jorge (INSA). În zilele de 
sâmbătă și duminică s-au organizat 
excursii în scop cultural-educativ în acest 
sens vizitându-se locuri din Lisabona 
precum : Mănăstirea Ieronimilor, 
Turnul din Belem, Monumentul 
Descoperitorilor, Gradina botanică, 
Gradina zoologică, Stadionul Benfica 
dar si din afara Lisabonei printre care se 
numara : Statuia lui Cristos, Sintra, Cabo 
da Roca, Cascais, Boca do Inferno, 
Fatima, Cetatea Obidos,  Nazare Beach. 

În a treia saptămână elevii s-au mutat 
cu practica la Facultatea de Științe 
la Universitatea Nova Lisabona iar în 

finalul stagiului au susținut un examen 
la Grupul Școlar Alcochete, examen 
în urma caruia fiecare elev a primit un 
certificat de participare.

Cele trei săptămâni au trecut foarte 
repede ,  așa cum trece orice experiență 
frumoasă. Ziua reîntoarcerii i-a găsit pe 
elevi mai bogați în cunoștiințe practice 
cu satisfacția că au avut ocazia să 
viziteze locuri de vis și ferm convinși 
că toate acestea sunt rezultatul unor 
amintiri de neuitat , de pus în ramă. 

Nu în ultimul rând, elevii liceului 
nostru au legat prietenii strânse cu elevii 
Liceului Tehnologic Casa Verde din 
Timisoara cu care au facut o echipă pe 
cinste timp de trei saptamani. 

Aceste doua licee din judetul Timiș 
au realizat un adevarat parteneriat, elevii 
au lasat o impresie foarte bună celor 

din Portugalia și au jurat că vor ramâne 
prieteni pe viata. 

Cumulând toate aceste aspecte, 
implicarea Liceul Tehnologic “Cristofor 
Nako “ din Sannicolau Mare într-
un proiect educațional european de 
asemenea anvergură, nu poate însemna 
decât un act de mândrie, întrucât astfel 
se deschid căi spre noi parteneriate, 
se întrezărește o paletă mult mai largă 
în dezvoltarea competențelor elevilor, a 
abilitaților practice, precum și o creștere 
a nivelului de comunicare în limba 
engleză, se imbunatațește capacitatea 
de adaptare și integrare în medii social 
– culturale diferite și ,nu în ultimul rând, 
se promovează atitudini și valori morale .

 
Prof.ȘTEFAN LECA

 Educaţie europeană la Liceul Tehnologic Cristofor Nako
Vizită a unui grup de elevi în capitala Portugaliei

ALIMORI ciacimorii, trag un fir de 
mătasă, pân’ la sânmiclăușeni în casă...

Toată lumea știe faptul că satul 
românesc este unul păstrător de tradiții. 
Puțini știu, însă,că există în țara noastră 
și orașe care păstrează obiceiurile legate 
de un eveniment sau de o sărbătoare. 

În Sânnicolau Mare, în comunitatea 
noastră mică în care conviețuiesc 
românii, sârbii, maghiarii, germanii 
și rromii în bună înțelegere, există 
zile peste anul calendaristic în care 
tradițiile păstrate din moși strămoși se 
rememorează într-un cadru organizat. 
Așa s-a întâmplat anul acesta cu 
ALIMORI, o sărbătoare mitofolclorică 

românească ce se păstrează în Banat 
și Transilvania. Alimori este o sărbătoare 
închinată focului prin care întreaga 
comunitate participantă se purifică cu 
scopul de a intra în Postul Paștelui cu 
sufletul curat. 

Dacă în ultimii ani, Alimori în orașul 
nostru a fost lăsat puțin în umbră, anul 
acesta, la inițiativa lăudabilă a părintelui 
Călin Cioban, seara de Alimori a fost din 
nou organizată cu mare atenție. Preotul 
Călin, împreună cu Mândran Gheorghe 
și Luchin Adriana au venit cu inițiativa în 
fața domnului primar Dănuț Groza care 
s-a dovedit a fi deschis, aprobând toate 
demersurile necesare în acest sens. 
Evenimentul a fost anunțat din timp, atât 

prin intermediul rețelelor de socializare, 
cât și prin intermediul ziarului local.

Impactul a fost unul așteptat, căci, 
în seara zilei de 10 martie, sute de 
cetățeni ai orașului s-au îndreptat cu 
mic cu mare înspre locația stabilită. Este 
vorba despre zona de lângă cimitirul 
de pe Mărășești, loc unde și în alți ani 
s-a ținut Alimori. Grămada de lemne a 
stat pregătită în așteptarea deschiderii 
evenimentului. Au luat cuvântul domnul 
primar, părintele Călin și din partea Casei 
de cultură a orașului domnul Mândran. 
După ce focul imens a fost aprins spre 
bucuria spectatorilor, s-a recurs la 

prezentarea unui scurt program artistic 
specific acestei sărbători. În jurul focului, 
copii din ansamblul Doina au dansat 
acompaniați de sunetul acordionului. 
S-au “strigat” versuri create de adulți și 
copii pe loc, spre amuzamentul celor 
prezenți. 

Întreg evenimentul nu ar fi fost posibil 
fără sprijinul necondiționat al Pompierilor 
care au venit cu o mașină pentru a 
preîntâmpina posibilele probleme. 

MR
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FOTBAL LIGA IV TIMIS
• AS SECEANI - CS UNIREA SANNICOLAU MARE 1-2
• CS UNIREA SANNICOLAU MARE - CS UNIREA TOMNATIC 1-0
• AVANTUL PERIAM  - CS UNIREA SANNICOLAU MARE 2-2

FOTBAL LIGA 5 
• UNITED BENCECUL DE SUS - CS UNIREA SANNICOLAU MARE II  2-3
• CS UNIREA SANNICOLAU MARE II - UNIREA JIMBOLIA 2-2

JUNIORI B1 - antrenor SITARU FLAVIUS
• CS UNIRE SANNICOLAU MARE - ELECTRICA TIMISOARA 6-1
• SANMIHAIU ROMAN - CS UNIREA SANNICOLAU MARE 2-1
• CS UNIREA SANNICOLAU MARE - SPORTING DUMBRAVA 1-0

JUNIORI C - antrenor VIASU DANIEL
• CS UNIREA SANNICOLAU MARE - COLTERM TIMISOARA 1-3
• CS GIROC-CHISODA - CS UNIREA SANNICOLAU MARE 3-3

JUNIORI D - antrenor SITARU MARIUS
• CS UNIREA SANNICOLAU MARE - ATLETICO TIMISOARA  6-0
• CS UNIREA SANNICOLAU MARE - ACS GALAXY TIMISOARA 3-1

     JUNIORI E - antrenor STOIANOV TOMA
• CS UNIREA SANNICOLAU MARE - ATLETICO TIMISOARA  2-5
• CS UNIREA SANNICOLAU MARE - ACS GALAXY TIMISOARA 6-5

FOTBAL - Rezultate obținute de grupele de seniori și juniori ai CS Unirea Sânnicolau Mare 


