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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.
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3Situație de criză în colectarea deșeurilor
Contractul cu operatorul Brai-Cata a fost reziliat

EVENIMENTE
Expoziție de pictură și 
desen - cu ocazia Zilelor 
Orașului
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ADMINISTRAȚIE
Situația lucrărilor de 
modernizare
pe străzile orașului 
Sânnicolau Mare

pagina 2

Sannicolau CityApp
Aplicația oficială a orașului Sânnicolau Mare

ZILELE ORAȘULUI 2019
PROGRAMUL EVENIMENTELOR

FreestayMandingaPepe & Band

Pera TodoroviciZorica SavuSava Negrean Brudașcu

Deepside DeejaysMellinaMatteo

10:00 

Școala Gimnazială nr.1 Cupa orașului Sânnicolau Mare la șah (în sala festivă școlii Gimnaziale nr. 1) 

SÂMBĂTĂ  7 septembrie 2019

19:30 

Teatrul de vară

Reprezentație balet: Școala de dans - AlyDance

Vor susține recitaluri artiștii: IRINA RIMES MELLINA MATTEO DEEPSIDE DEEJAYS

Vor fi premiați elevii și sportivii care au obținut performanțe deosebite. La miezul nopții spectatorii vor 
avea parte și de un spectaculos foc de artificii.

11:00 

Stadionul “Ghe. Biaș” Meci de fotbal din liga a IV-a: CS UNIREA - AVÂNTUL PERIAM

17:00 

Stadionul “Ghe. Biaș” Memorialul “BODO CAROL“ la fotbal pentru juniori

10:00 - 15:00 

Castelul Nako Expoziție de pictură și desen a membrilor cercului “Culoare din culoare“ 

19:30 

Teatrul de vară
Vor susține recitaluri artiștii: 

VINERI  6 septembrie 2019
11:00 - 20:00 

Castelul Nako
Venisajul expoziției de pictură și desen a membrilor cercului “Culoare din culoare“(ora 11) .Expoziția 
rămâne deschisă pe perioada Zilelor Orașului conform programului afișat.

PEPE & BAND MANDINGAFREESTAY
IULIA DUMITRACHE & BALKANIC SHOW

19:30 

Teatrul de vară

DUMINICĂ  8 septembrie 2019

Vor fi premiate cuplurile care au împlinit 50 ani de căsătorie și cadrele didactice pensionare

Recital  de muzică populară: 
SAVA NEGREAN BRUDAȘCU
PERA TODOROVICI împreună cu formația Temisvarski Spomenari
ZORICA SAVU împreună cu formația Ovidiu Balcu

10:00 - 14:00 

Castelul Nako Expoziție de pictură și desen a membrilor cercului “Culoare din culoare“ 

10:30 

Sala de sport “Ioan Morar“
Meci de minifotbal între echipa Primăriei Sânnicolau Mare și echipa delegațiilor prezente în orașul nostru 
cu ocazia Zilelor Orașului

17:00 

Stadionul “Ghe. Biaș” Memorialul “BODO CAROL“ la fotbal pentru juniori

JOI  5 septembrie 2019
21:00 

Stadionul “Ghe. Biaș” Meci de fotbal OLD BOYS: CS UNIREA SÂNNICOLAU MARE - VOINȚA SÂNNICOLAU MARE

SPORT
Sărbătoare 
handbalistică - 
amical cu iz de Liga 
Campionilor
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CULTURĂ
LANSARE DE CARTE 
“Nostalgii pe semicerc la 
Sânnicolau Mare”
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11:00 

Stadionul “Ghe. Biaș” Meci de fotbal din liga a V-a: CS UNIREA 2 - VOINȚA VALCANI

Dans românesc Ansamblul “Doina” din Sânnicolau Mare 
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Încă de la preluarea primului mandat 
ca primar am stabilit împreună cu 
dumneavostră care sunt prioritățile de 
dezvoltare ale Sânnicolaului Mare. Într-
un mod categoric cetățenii acestui oraș 
au considerat ca prioritatea numărul 
unu este reabilitarea și modernizarea 
străzilor. Ceea ce la vremea respectivă 
părea un vis, anume ca toate străzile 
orașului să beneficieze de asfalt, 
trotuare podețe și canalizare, astăzi ste 
ceva palpabil. Suntem foarte aproape 
de a duce la bun sfârșit acest obiectiv 
principal al nostru. În ultimii ani s-a lucrat 
intens pe foarte multe străzi din acest 
oraș. Poate mai puțin este cunoscut 
faptul că aceste lucrări s-au încadrat în 
diverse proiecte mai ample. Pot să vă 
prezint acum o sinteză a acestor lucrări 
și care sunt următoarele etape din 
cadrul proiectelor de momdernizare ale 
străzilor.

 
Proiectului ,,Reabilitarea 15 km de 

strazi în orașul Sânnicolu Mare, a 
fost demarat în urmă cu 4 ani. O parte 
a lucrărilor de amenajare de accese la 
proprietăți au fost finanțate din PNDL 
(programul național de dezvoltare 
locală), însă marea parte a fost finanțată 
din bugetul local. Au fost reabilitate 
străzile:

• PAUL IORGOVICI - asfaltare, trotuare, 
accese către proprietăți, sanțuri 
pluviale 

• A. MUREȘAN  - trotuare, accese către 
proprietăți, rigole pluviale

• A.VLAHUȚĂ - asfaltare, trotuare, 
accese către proprietăți, sanțuri 
pluviale 

• I. COSÂNZEANA   -asfaltare, trotuare, 
accese către proprietăți, sanțuri 
pluviale 

• AVRAM IANCU - asfaltare, trotuare, 
accese către proprietăți, sanțuri 
pluviale 

• LIBERTĂȚII - asfaltare, trotuare, 
accese catre proprietati, santuri 
pluviale din bugetul local

• CREANGĂ ION - asfaltare, trotuare, 
accese către proprietăți, sanțuri 
pluviale 

• BARIȚIU GHEORGHE - trotuare, 
accese către proprietăți, sanțuri 
pluviale 

• CARANSEBEŞ - asfaltare, trotuare, 
accese către proprietăți, sanțuri 
pluviale

• CLOŞCA - asfaltare, trotuare, aaccese 

către proprietăți, sanțuri pluviale 
• C. PORUMBESCU - asfaltare, 

trotuare, accese către proprietăți, 
sanțuri pluviale 

• I. L. CARAGIALE  - asfaltare, trotuare, 
accese către proprietăți, sanțuri 
pluviale 

• BABEŞ VICTOR - reabilitare asfalt, 
accese către proprietăți, sanțuri 
pluviale 

• CLUJ - asfaltare, trotuare, accese 
către proprietăți, sanțuri pluviale

• FÂNTÂNA DE PIATRĂ - asfaltare, 
trotuare, accese către proprietăți, 
sanțuri pluviale 

• POPOVICI AUREL - asfaltare, 
trotuare, accese către proprietăți, 
sanțuri pluviale 

• MARASESTI - asfaltare, accesele 
către proprietati, trotuare (o parte 
lucrări au fost inanțate din fonduri 
europene.)

• P. MAIOR – reabilitare asfalt, trotuare, 
accese către proprietăți, sanțuri 
pluviale 

• MIERLEI - asfaltare, trotuare, accese 
către proprietăți, sanțuri pluviale 

• ALECSANDRI VASILE - asfaltare, 
trotuare  

• BRÂNCOVEANU C-TIN - asfaltare, 
trotuare

• VÂNĂTORULUI   - asfaltare, trotuare
• APRODU PURICE - asfalt, trotuare
• BARTOK BELA        - asfaltare, trotuare
• COŞBUC GEORGE - asfaltare, 

trotuare
• DRUMUL MORII     - asfaltare, trotuare
• SUBICI IULIU        - asfaltare, trotuare
• VIILOR tronsonul 1 - asfaltare, 

trotuare, accese către proprietăți, 
rigole pluviale 

Pe străzile V. Alecsandri, C-tin 
Brancoveanu, Vânatorului, Aprodu 
Purice, Bela Bartok, G. Coșbuc, Dr. 
Morii, Iuliu Subici nu s-au executat 
accesele și șanțurile prevăzute în 
proiect, deoarece pe aceste străzi nu 
există canalizare. Ele vor fi executate 
imediat după extinderea rețelelor de 
canalizare de către SC Aquatim SA. 
Singura stradă pe care s-au executat 
accesele și șanțurile fără ca strada să 
beneficieze de canalizare este strada 
Cluj, unde SC Aquatim s-a angajat să 
refacă în totalitate infrastructura care va 
fi afectată după introducerea canalizării.

Din acest proiect a ramas de 
executat strada Bălșii și un tronson din 

strada Viilor (de la intersecția cu strada 
Morii până la str. Extravilan). Cele două 
străzi care fac parte din ultimul lot al 
proiectului au fost scoase la licitație 
de către primărie. Lucrările vor începe 
imediat ce va fi găsit un constructor și se 
va semna un contract.

În paralel cu executia acestor străzi 
dar pe alte proiecte au fost reabilitate cu 
finanțare din bugetul local străzile:
• BELȘUGULUI - reabilitare asfalt, 

trotuare, accese către proprietăți, 
sanțuri pluviale 

• CUZA VODĂ   - reabilitare asfalt, 
trotuare, accese către proprietăți, 
sanțuri pluviale 

• NICOLAE GRIGORESCU - reabilitare 
asfalt, trotuare, accese către 
proprietăți, rigole pluviale 

• CAPORAL VASILE ION – asfaltare, 
trotuare, accese către proprietăți, 
rigole pluviale 

• DR. GHE. GEORGESCU – trotuare, 
accese către proprietăți, rigole 
pluviale 

• GHEORGHE LAZĂR – trotuare, 
accese către proprietăți, rigole 
pluviale

• OITUZ – trotuare, accese către 
proprietăți, rigole pluviale. Urmează 
ca în perioada următoare să fie 
reabilitat și asfaltul, existând deja un 
proiect în acest sens

În execuție a intrat și un alt proiect 
de Reabilitare a 11,8 km in orașul 
Sânnicolau Mare. În acest proiect sunt 
prevăzute 7 loturi pentru care există deja 
contracte de execuție. Sunt cuprinse 
următoarele străzi:
• BUCURESCU TEODOR
• MANOLE
• SCURTĂ
• ORAVIȚA
• ORŞOVA
• BRĂILA
• DEJ
• LUGOJ
• GRUIA LUI NOVAC
• JIANU IANCU
• SLATINA
• VLAICU AUREL
• MICĂ
• PESCARILOR
• SADOVEANU MIHAIL

• ALBINA
• ANDREICA
• DOJA GHEORGHE
• GHEREA DOBROGEANU
• GRĂNICERILOR
• CRAIOVA
• HAȚEG
• DEVA
• ORĂȘTIE.

Străzile Manole, Orșova au fost deja 
asfaltate.

Pe strada Oravița lucrările au ajuns 
la stratul de piatra sparta urmând ca în 
următoarele zile să fie turnat asfaltul. 

Din acest proiect mai fac parte 
străzile: Ciobanilor, Dr. Vechi al 
Timisorii, str. Morii, str. Traian Vuia. 
Acestea sunt în faza de realizare a 
proiectului tehnic.

În prezent se mai executa lucrări 
de amenajare trotuare și accese către 
proprietăți pe strada S. Barnuțiu. 
Deoarece pe aceasta stradă sunt 
probleme la ploile abundente, dorim 
să colectăm în măsura posibilităților 
toate apele pluviale din zonă (în zona 
intersecției străzii S. Barnuțiu cu străzile 
N. Oprean și Aprodu Purice terenul are 
cea mai joasă cotă din oraș) și să le 
dirijăm spre canalul existent din spatele 
cimitirului Ortodox din Bujak. Acesta este 
motivul pentru care pe această stradă în 
accesele către proprietăți vor fi montate 
tuburi la adâncimea corespunzătoare 
scurgerii apelor.

O altă stradă pe care se 
desfășoară chiar în această perioadă 
lucrări de sfaltare este Andrei 
Șaguna. Având în vedere faptul că este 
o arteră foarte circulată și vechiul asfalt 
era degradat am recurs la reasfatarea 
străzii. În momentul de față mai trebuie 
turnat stratul de uzură al astfatului. După 
ce se finalizează asfatarea, noul drum 
va fi mai înalt decât cel vechi, datorită 
straturilor noi de asfalt turnate. În aceste 
condiții toate accesele la proprietăți vor 
desfăcute pănă la un metru de la drum, 
urmând a fi ridicate la cota noului strat 
de asfalt.  

primar,
DĂNUȚ GROZA

Situația lucrărilor de modernizare
pe străzile orașului Sânnicolau Mare

Un moment mult așteptat de către 
iubitorii handbalului din Sânnicolau Mare 
a fost meciul amical dintre campioana 
României SCM Râmnicu Vâlcea și 
vicecampioana Ungariei Ferencvaros 
Budapesta, găzduit de sala de sport 
“Ioan Morar“. O astfel de partidă a 
reprezentat o oportunitate rară să putem 
urmări pe teren două echipe ce practică 
jocul de handbal la cel mai înalt nivel.

Jocul propriu-zis a fost precedat de 
vizita campioanei României la handbal 
feminin SCM Râmnicu Valcea la sediul 
primăriei. Această vizită a avut loc la 
invitația domnului primar Dănuț Groza. 
Acesta a primit jucătoarele și staff-ul 
echipei cu mare caldură, adresându-
le pe lângă cuvintele de bun venit și o 
scurtă prezentare a micului nostru oraș. 
S-au făcut fotografii de grup, s-au purtat 
dialoguri cu antrenorul ,conducerea și 
jucatoarele. La sfârșit întreaga delegație 
vâlceană a semnat în cartea de onoare 
a orașului, primind la plecare câte un 
mic suvenir din partea domnului primar.

Momentul mult așteptat al zilei a 
fost confruntarea din teren a celor două 
campioane. Ambele echipe își reprezintă 
țara în grupele Champions League și 
au fost prezente în premieră în orașul 

nostru.  Atmosfera din sala de sport 
“Ioan Morar” a fost una foarte placută, 
publicul fiind atras de numele sonore ale 
celor doua protagoniste. Astfel, tribunele 
au fost pline cu mult înainte de debutul 
partidei.

Întalnirea a fost una deosebit de 
echilibrată pe tot parcursul ei, având un 
final demn de partidele ce le urmărim 
doar pe marile scene europene sau 
pe micul ecran. Meciul s-a încheiat 
cu scorul de 33-32 (15-16 la pauză) 
în favoarea vâlcencelor. Victoria s-a 
conturat în ultimele două secunde 
ale jocului printr-o  aruncare de la 7 m  
transformată cu succes.

Ambele echipe au beneficiat atât 
la începutul cât și la finalul partidei de 
câteva premii speciale din partea orașului 
nostru. Au fost acordate cupe , plachete 
și flori de către domnul  viceprimar Radu 
Asaftei și de către președintele clubului 
Unirea, domnul Flavius Sitaru.

Nu putem omite  participarea la 
lovitura de începere a partidei a celor doi 
invitați speciali: domnul profesor Vasile 
Istode, jucător  emblematic al mai multor 
cluburi din orașul nostru și respectiv 
domnul Peter Tamas, consulul onorific al 
Ungariei la Timișoara.

La finalul partidei publicul spectator 
a aplaudat cu fair-play ambele echipe, 
dovedind că la noi adevaratul spectacol 
sportiv este întotdeauna apreciat și 
susținut.

Seara ambele delegații au onorat 
invitația autorităților locale  de a 
participa la un dineu festiv în sala mare 
a Castelului Nako. Cele două echipe au 
fost plăcut impresionate de ospitalitatea 
sânmiclăușenilor, de liniștea și căldura 
cu care au fost primiți în micul nostru 
oras.

Acest unic eveniment  handbalistic, 
petrecut  la doar o lungime de undă de 
sarbatoarea “Zilelor orașului Sânnicolau 
Mare”, nu s-ar fi concretizat fără 
susținerea  Primariei, a Consiliului Local 
și a conducerii Clubului Sportiv Unirea. 
Trebuie însă să menționăm și sprijinul 
acordat de către mai multe societăți: 
Carrefour Market, Hotel Timișoara, 
Pizzeria MAMBO, Cosbstudio, 
Tipografia Verossim și echipa STV.  

    Bucurati-vă de “HANDBAL”!
TB  

Sărbătoare handbalistică la Sânnicolau Mare
Amical cu iz de Liga Campionilor: SCM Râmnicu Vâlcea - FTC Rail Cargo Budapesta

STV Sânnicolau Mare angajează editor montaj/cameraman pentru postul 
de televiziune locală!
Persoanele interesate trebuie sa îndeplinească următoarele cerințe:
- dorința de a învăța lucruri noi, să fie o persoană comunicativă și prezentabilă
- spirit de echipă , cunoștințe IT
- cunoștințe minime despre filmare evenimente și cameră video.
Cei interesați sunt asteptați la sediul Primăriei Orașului Sânnicolau Mare, 
str. Republicii, nr. 15, etaj 2, cam. 22 sau 20, între orele 09:00 – 16:00 sau 
la telefon: 0766975505 (Romina Soica), 0799954547 (Raluca Schiopescu)



Operatorul de salubritate Brai-
Cata - incompetență pe spatele 

cetățenilor
O problemă foarte serioasă cu care 

se confruntă cetățenii orașului nostru, 
de mai bine de un an și jumătate, este 
legată de colectarea deșeurilor sau mai 
bine zis de necolectarea lor de către 
operatorul Brai-Cata. Pe scurt, acest 
operator nu a reușit să își îndeplinească 
obligațiile contractuale față de cetățeni. 
Nu este prima dată când se ajunge în 
această situație datorită firmei Brai-Cata. 
Sânmiclăușenii cunosc foarte bine faptul 
că întreaga perioadă de când firma a 
preluat serviciul de salubritate a fost una 
marcată de perioade dese de neridicare 
a gunoiului. 

Angajații Brai-Cata nu își primesc 
drepturile salariale

Operatorul Brai-Cata s-a dovedit încă 
de la început incapabil să deservească 
cetățenii orașului Sânnicolau Mare. 
Mai mult decât atât, acest operator 
deservește aproape jumătate de județ 
împărțit în trei zone: Sânnicolau Mare, 
Făget și Deta, fiecare cu localitățile 
învecinate. Toate aceste zone se află în 
aceeași situație. Permanent au existat 
blocaje în ridicarea deșeurilor, fie 
datorită faptului că Brai-Cata nu achita 
taxele la deponeul din Jimbolia, fie că 
nu își plătea angajații. Nu de puține ori 
angajații Brai-Cata din Sânnicolau au 
cerut sprijin la primăria orașului pentru 
că nu își primeau drepturile salariale.

Primăria poate interveni doar 
dacă se declară situație de urgență

Cetățenii orașului, deși își plătesc 
facturile, se văd nevoiți să rămână 
săptămâni de zile cu tomberoanele pline 
în stradă. Utima criză de acest gen s-a 
declanșat în a doua parte a lunii august. 
Pentru a doua oară în acest an, Primăria 
Sânnicolau Mare s-a văzut nevoită să 
declare stare de urgență și, începând 
de miercuri, 21 august 2019, echipele 
Primăriei au curățat orașul de deșeurile 
necolectate de către operatorul Brai 
Cata. 

Foarte important este de înțeles 
faptul că o asemenea decizie este una 
extremă și în mod legal se poate ca 
Primăria să își asume rolul de colector 

de deșeuri doar în urma deciziei 
Comitetului Situațiilor de Urgență și 
cu permisiunea instituțiilor abilitate.

Contractul cu Brai-Cata semnat 
de ADID

Încă de anul trecut de când a devenit 
clară incapacitatea operatorului actual 
de a-și îndeplini atribuțiile, domnul 
primar Dănuț Groza a demarat acțiuni 
pe toate căile legale pentru a găsi o 
soluție. Situația nu este așa de simplă, 
deoarece  contractul cu Brai Cata este 
semnat de către ADID (Asociația de 

dezvoltare itercomunitară Timiș) unde 
sunt asociate localitățile din județ. 
Mai mult decât atât, această asociația 
a contractat un proiect european în 
valoare de peste 45 de milioane de euro, 
iar schimbarea condițiilor contractuale 
se face foarte greu fără a afecta buna 
desfășurarea proiectului european. 
Rezilierea contractului poate fi făcută 
doar prin acordul unanim al celor 16 
localități din zonă.

Primăria a acționat pe toate căile 
posibile și în final contractul a fost 

reziliat

Primarul Dănuț Groza a solicitat în 
repetate rânduri localităților din zona 
Sânnicolaului să se unească pentru a 
cere rezilierea contractului. Încă din luna 
ianuarie primăriile din zonă împreună cu 
ADID, Prefectura și Consiliul Județean 

au hotărât să ceară rezilierea contractului 
cu Brai-Cata. În acest sens Conciliul 
Local a dat o hotărâre în luna februarie. 
După proceduri anevoioase, ce au durat 
până în luna august, contractul a fost în 
final reziliat. În acest sens s-a primit de 
la ADID notificarea înregistrată cu nr. 
18343 din 29.08.2019.

În mod concret pentru  cetățenii 
orașului, aceasta însemnă că deșeurile 
vor fi colectate de SC GOSAN până 
când va fi organizată o nouă licitație și se 
va semna contractul cu un nou operator.

Domnul primar Dănuț Groza a avut 
sâmbătă 24 august o întâlnire publică 
cu cetățenii orașului cu scopul de a 
explica situația serviciului de salubritate 
și implicarea Primăriei în soluționarea 
crizei gunoaielor. 

MCC  
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• Primarul Dănuț Groza a convocat numeroase ședințe cu primarii din 
zonă și prefectura în scopul stabilirii de măsuri spre remedierea situației 
cu colectarea deșeurilor. Atât în situațiile de criză din lunile decembrie 2018, 
februarie 2019, cât și luna aceasta, tot la inițiativa domnului primar s-au 
organizat întâlniri cu Prefectura județului și Consiliul Județean în care s-a cerut 
sancționarea operatorului și în final rezilierea contractului cu acesta.

• Consiliul Local Sânnicolau Mare a dat decis rezilierea contractului cu 
Brai-Cata încă din luna februarie. În acest sens, s-a dat hotărârea HCL nr. 
24 din data de 21.02.2019

• Au fost făcute nu mai puțin de 25 de sesizări către instituțiile autorizate: 
ADID (Asociația de dezvoltare intercomunitară Timiș), Consiliul Județean 
Timiș, Prefectura județului Timiș

• A mai fost sesizată Garda de mediu de 9 ori.
• ANOFM (Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă) a fost 

sesizată  de 5 ori atunci când angajații Brai-Cata din Sânnicolau Mare nu și-
au încasat drepturile salariale.

• Primăria Sânnicolau Mare a dat numeroase amenzi operatorului Brai-
Cata. Prima amendă înregistrată cu nr. 12383 din 28.06.2108. Cea mai recentă 
amendă înregistrată cu nr. 19261 din 28.08.2019. În total, au fost 169 de 
amenzi cu o valoare de 414.000 lei.

• Primăria Sânnicolau Mare a acționat operatorul Brai-Cata în instanță. 
Atunci când Brai-Cata a preluat serviciul de salubritate în orașul nostru, a 
închiriat sediul și utilajele de la primărie. În plus, a cumpărat toate pubelele din 
oraș. Din aceste contracte de cumpărare și închiriere nu a achitat niciun leu, 
drept pentru care Primăria Sânnicolau Mare a acționat firma în judecată. La 
Tribunalul București există pe rol un dosar în care se solicită firmei Brai-Cata 
cu tot cu penalizări o suma de 950.973 lei.  

Anul 2019 aduce un suflu nou în 
activitatea șahistă din Sânnicolau Mare. 
Avem un grup de talente care se ridică 
vertiginos, promițând să ducă secția de 
șah din CS Unirea la alt nivel. Stegarul 
acestei ofensive este Bianca Vițelar, 
în mijlocul unui cerc de copii talentați, 
precum Marco Aranghelovici, Natalia 
Gancsov, Tudor Farcaș, Sara Stoica, 
Robert Gancsov, Mario Schmidt, 
Alexandru Călin, Mario Ghilencea. 
Frumoase progrese au mai făcut în 
ultima vreme: Alexandru Dominte, 
Karina Călin, Sorin Hodor. 

În data de 2 martie s-a desfășurat la 
Făget „Cupa Mărțisorului”, concurs la 
care au participat copii până în 12 ani 
din județele Timiș și Arad. Bianca Vițelar 
a ocupat locul 1 la categoria F8 (fete 
până în 8 ani), precum și locul 2 general 
în secțiunea U8 (unde au fost 18 jucători, 
inclusiv băieți). La 9 martie în Timișoara 
a avut loc concursul interjudețean 
pentru elevi și studenți Cupa Kolping. 
Bianca Vițelar a ocupat din nou locul 
1 la categoria F8 , iar Sara Stoica și-a 
adjudecat locul 2 la categoria F14. 

Bianca Vițelar a participat, în perioada 
14-25 aprilie, la Campionatele Naționale 
Individuale de Șah pentru Copii și 
Juniori, clasic, rapid, blitz, secțiunea 
F8, desfășurate la Călimănești. Ea a 
obținut rezultate promițătoare: locul 5 
din 19 jucătoare la șah rapid, locul 8 
din 18 jucătoare la blitz și locul 12 din 
22 de jucătoare la șah clasic. Bianca a 
câștigat la una dintre probe cu rangul 
2 din concurs și a obținut la blitz, la un 
moment dat, poziție câștigată în partida 
împotriva campioanei. La blitz și șah 
rapid, unde nu se notează partida, 
Bianca a mai demonstrat o calitate 
prețioasă: capacitatea de a reproduce, 
din memorie, imediat după terminarea 
meciului, circa 10 până la 20 de mutări 
(duble, adică mutări-perechi, alb și 
negru), din partida pe care tocmai o 
jucase, adăugând și comentarii proprii. 

La data de 25 mai, la Făget, 
Asociația Județeană de Șah a organizat 
un open pentru copiii până în 12 ani. 

La secțiunea U8 (băieți și fete până la 
8 ani), Bianca Vițelar a câștigat încă o 
cupă, locul 1 la categoria F8, ocupând 
de asemenea locul 2 general dintre 42 
de participanți, în clasamentul mixt. 
Un rezultat frumos  a obținut și Robert 
Gancsov, debutant, care a ocupat locul 
3 general U8 din 42 de jucători. 

CSS nr 1 Timișoara a găzduit la 1 
iunie faza județeană a Campionatului 
Național de Șah pe echipe ale școlilor 
„Elisabeta Polihroniade”, ediția a VII-a, 
ciclul primar. Echipa Școlii Gimnaziale 
nr 2 „Nestor Oprean” din Sânnicolau 
Mare, formată din elevii: Vițelar Bianca, 
Aranghelovici Marco, Gancsov Natalia 
și Gancsov Robert, a ocupat locul 1, din 
8 echipe participante. Bianca și Marco 
au marcat 7 victorii din 7 posibile, iar 
Natalia, pe masa 1, în principiu cea mai 
grea, a realizat 6 puncte din 7 posibile. 

În aceeași locație, la data de 2 iunie 
a avut loc faza județeană a Concursului 
Național Școlar de Șah pe clase „GSL” 
(individual), aflat la prima ediție. Aici, 
s-au remarcat mai mulți elevi din 
Sânnicolau Mare, după cum urmează: 
Vițelar Bianca, locul 1 la clasele 1, fete; 
Aranghelovici Marco, locul 1 la clasele 
a IV-a, băieți; Farcaș Tudor, locul 1 la 
clasele a V-a, băieți; Ghilencea Mario, 
locul 2 clasele I, băieți; Schmidt Mario, 
locul 3 clasele a II-a, băieți. 

În data de 8 iunie la Timișoara a avut 
loc concursul open de șah rapid „Visul 
unui pion”, ediția IV, organizat de către 
Clubul de Șah Mediator. La secțiunea 
U12 (copii până în 12 ani) Bianca (aflată 
cu 4 ani sub limita de vârstă a turneului) 
a ocupat locul 25 general dintre 93 
jucători, veniți din județele Timiș, Arad 
și Hunedoara, dar și-a adjudecat și o 
cupă, cu locul 1 la categoria F8 (fete 
până în 8 ani). 

La 22 iunie a avut loc Cupa Orașului 
Pecica, șah rapid, interjudețean, ediția 
V. Gancsov Natalia a ocupat locul 2 la 
categoria F10 (fete 9-10 ani). Dar cel 
mai frumos rezultat pentru CS Unirea 
Sânnicolau Mare l-a adus Vițelar 
Bianca, cu locul 1 la F8, dar mai ales 

locul 5 general dintre 44 de participanți, 
băieți și fete, până la 14 ani (!), ea fiind 
cu 6 ani sub limita de vârstă a secțiunii 
- U14. 

 
ZAMFIR MOLDOVAN

antrenor maestru

ȘAH - un nou val

Bianca Vitelar (dreapta)

Robert Gancsov (stânga) Ghilencea Mario (stânga)

Marco Aranghelovici (cupa Kolping)

Natalia Gancsov și Mario Schmidt

Stoica Sara (cupa Kolping) Tudor Farcaș 

“Culoare din culoare“ este un cerc 
de creație plastică coordonat de doamna 
profesoară Lihat Cristina. Cercul își 
desfășoară activitatea în incinta clădirii 
din piața 1 Mai nr. 2 a Școlii Gimnaziale 
nr.1 și adună copii și tineri iubitori ai 
desenului și picturii. După ce timp de 
un an de zile s-au străduit să așeze pe 
hârtie sau pânză ideile și sentimentele 
lor, a venit momentul ca micii artiști 
să prezinte publicului ce au realizat. 
Cu sprijinul Primăriei Sânnicolau 
Mare, cercul “Culoare din culoare“ 
organizează cu ocazia Zilelor Orașului o 
expoziție în sala mare a Castelului Nako.

Pe parcursul a trei zile, sunteți 
invitați să admirați creațiile învățăceilor 
artiști de la cerc, dar și ale doamnei 
coordonatoare Lihat Cristina. Ei vor  
fi grupați pe  categorii de  vârstă și 
nivel de avansare în arta  graficii, dar 

și  a  picturii. Vor  fi  expuse  lucrari în  
acuarele, tempera, guoașă, acrilic, 
pastel, dar și  ulei pe panză și hârtie, cât 
și artă  digitală. 

Elementul de bază vor fi  lucrările  
elevei Telbis Ninet (clasa a XII-a 
la Liceul Teoretic Ioan Jebelean), 
care sunt inspirate  din  constumul 
popular, atât de frumos redat, dar  și  
reinterpretat. O  excelentă  plimbare  
etnografică prin  România. Tematica 
atinsă,  de Telbis  Ninet este inspirată  
din frumusețiile patriei noastre, a  
costumului nostru popular,  dar și a  
minoritățiilor  conlocuitoare, iar ceilalti 
elevi au creat peisaje  și  natură  statică, 
dar  și  arta simbolistică și abstractă. Vor  
mai fi prezentate peisaje în ulei și acrilic, 
realiste și stilizare, peisaj urban inspirat 
din urbea  noastră și nu numai, portrete 
toate  realizate  în  diferite  tehnici digitale. 

Naturi statice, reinterpretări ale lucrurilor  
unor mari  pictori ai  lumii, filtrate prin 
ochii de  copil la  o vârstă fragedă.

Vernisajul expoziției va avea loc în 
data de 6 septembrie într-o zi de Vineri 
la ora 11:00 în prezența domnului primar 
Dănuț Groza.

Expoziția va fi deschisă publicului 
sânmiclăușean după următorul program:

Vineri 06.09:  orele 1100-2000

Sâmbătă 07.09:  orele 1000-1500

Duminică 08.09:  orele 1000-1400

Intrarea este bineînțeles liberă, iar 
micii artiști ai cercului s-ar bucura mult 
dacă ați veni în număr cât mai mare să 
le admirați desenele și picturile.

Pentru a încuraja tinerii care 
investesc talent și răbdare în arta 

desenului și a picturii, expoziția va fi și 
cu vânzare. O parte din lucrări vor putea 
fi achiziționate de către doritori contra 
unei preț prestabilit de către autorul 
lucrării.

Vă așteptăm!   
MCC  

Situație de criză în colectarea deșeurilor

Expoziție de pictură și desen - cu ocazia Zilelor Orașului

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

• 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

• Vând casă cu are 4 camere, pivniță, 
bucătărie separată, cămară, baie cu 
cadă și cabină de duș, coridor cu 
termopane, încălzire gaz, curte cu 
intrare betonată, curte în spate cu 
anexe, cotarcă, cotețe, șopron de 
lemne, grădină 1648mp, str. Crișan 
nr.19, tel. 
Tel.  0256371016 sau 0736224245

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

• Vând teren intravilan în Sânnicolau 
Mare. Tel. 0739356102

•  De închiriat spațiu comercial situat 
ultracentral.
Tel.  0744696207

•  Casă de vânzare pe strada Vasile 
Alecsandri nr. 17. Accept plata în rate. 
Tel.  0724009235

•  Vand apartament 2 camere 
pe str. Panselelor, et. 3, 54 mp, 
semidecomandat. Confort 1. Se vinde 
mobilat. Izolat interior-exterior si este 
complet amenajat: termopane si balcon 
inchis cu termopane, gresie, faianta, 
parchet laminat, usi interioare si ceea 
exterioara, noi. Mobila este noua si 
facuta la comanda. Corpuri sanitare 
noi. Aer conditionat. Are centrala 
propie pe gaz, noua si calorifere noi.
45.000 euro negociabil.
Tel.  0771021730

• Vând TV Thomson(55cm),3 costume 
populare, cărți în diferite domenii(190)
(toate cu 900 lei), bibelouri, radio, 
lămpi, steaguri, monede, coarne cerb, 
ceasuri, tablouri pictate și goblen, 
rochii, farfurii, muzică rock anii 80, 
casete, muzică greacească, covoare, 
mașini de scris, pianină electrică, 
plăci muzică românească, monede.   
Tel. 0036303509607

• Casă de vânzare, renovată interior, 
suprafață 2795 m2, la șoseaua 
principală. 
Tel.  0740090743 sau 0755268872

•  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

• Schimb casă cu apartament cu 3 
camere prefer parte sau etaj I sau 2, 
strada Ion Creangă, nr.15, Sânnicolau 
Mare. 
Tel. 0724317127

•  Apartament de vanzare cu 3 camere, 
parter, centrala proprie.
Tel.    0731659613

• Vând casă pe strada Ghe. Doja, 
nr.33. 
Informații pe strada Țichindeal nr. 
33 sau la telefon 0256371612

•  Vând casă în Saravale cu 3 camere 
mobilate, bucătărie, curte și grădină, 
loc de casă, 20000 Euro.  
Tel.  0749439079

•  Vând casă cu gradină(solarii), seră, 
alte unelte. Str. Popa Șapcă nr. 30 
Tel.    0726154372

•  De vânzare casă Nerău nr.44. 
Tel.    0729 934683

•  De vânzare ușă termopan dublă 
260/120 stare foarte bună, chiuvetă 
cu picior, vană de tablă 150/73, diferite 
tipuri de tv, gresie albă 15/15. 
Tel.    0723 697589

•  Vând Dacia Logan 2006 URGENT. 
Preț negociabil.   
Tel.    0759 884672 sau 0728 998745

ACȚIUNI LEGALE ÎNTREPRINSE DE PRIMĂRIA SÂNNICOLAU 
MARE ÎMPOTRIVA OPERATORULUI BRAI-CATA Vreau să muțumesc instituțiilor 

statului care au fost alături de noi, în 
această criză a colectării deșeurilor 
și care și-au îndeplinit în mod corect 
atribuțiile. În mod special doresc să 
îi mulțumesc doamnei prefect  Eva 
Georgeta Andreaș pentru acțiunile 
prompte și hotărâte. Îmi pun mari 
speranțe că ADID și Consiliul 
Județean vor fi mult mai atenți și vor 
pune clauze mult mai dure atunci 
când vor desemna un nou operator. 
Eu voi rămâne pe aceleași poziții și 
voi lupta cu aceași energie pentru ca 
operatorul de salubritate să își facă 
corect datoria față de cetățeni.

a declarat domnul primar 
Dănuț Groza

Adresa prin care ADID anunță 
rezilierea contractului cu Brai-Cata
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“Nostalgii pe semicerc la Sânnicolau Mare”
ISTORIA HANDBALULUI SÂNMICLĂUȘEAN POVESTITĂ DE FLAVIUS BUDA

Cu ocazia zilei naționale a Ungariei – 
Sărbătoarea Sfântului Ștefan, la invitația 
vecinilor noștri de peste Mureș, din 
orașul Mako (HU), CASA DE CULTURĂ 
Sânnicolau Mare s-a prezentat cu patru 
formații de dans, însumând nu mai puțin 
de 80 de dansatori. Sârbii, Germanii, 
Românii și Maghiarii din orașul nostru, 
promovând multiculturalitatea Banatului 
în general și a orașului Sânnicolau 
Mare în special, s-au prezentat cu un 
spectacol de excepție, foarte apreciat 
de sutele de spectatori prezenți.

Centrul orașului Mako a fost însuflețit 
de Parada Porturilor Populare, care a 
precedat spectacolul. Ansamblurile 
folclorice din Serbia, România și 
Ungaria au prezentat portul popular 
caracteristic ținutului propriu. Atmosfera 
a fost încinsă de dansuri și cântece 
specifice fiecărei etnii, spre încâtarea 

locuitorilor și oaspeților  localității, cu 
toții fiind fascinați de bogăția culorilor și 
diversitatea costumelor tradiționale, ce 
au înveselit Piața Deak Ferencz la ceas 
de seară.

Ansamblul folcloric  Doina, 
a prezentat „sorocul”, într-un dans 
din Câmpia Banatului, reprezentativ 
pentru zona etnografică și folclorică, în 
coregrafia maestrului coregraf Marius 
Ursu. Coordonator: Gheorghe Mândran.

Formația de dansuri germane 
“Buntes  Sträußchen”, a prezentat  
dansuri șvabești, în coregrafia lui Hansi 
Muller.

Ansamblul Maghiar Kekibolya, a 
prezentat un dans maghiar din Câmpia 
de sud, în coregrafia lui Papp Mate și 
Adorjanyi Szabo Nora. Coordonator: 
Lepus Eniko și Bartok Bela.

Ansamblul Sârbesc Sfântul Sava, 

a prezentat un dans sârbesc din zona 
orașului Sânnicolau Mare.  Coordonatori: 
Natalia Mândran și Gheorghe Mândran.

În cele două seri petrecute la Mako, 
în sala de sport a colegiului gazdă, 

tinerii de etnie sârba, bulgară, maghiară, 
germană și română, au dansat împreună, 
au legat prietenii și au învățat dansuri 
populare specifice fiecărei etnii.

BELA BARTOK 

SĂRBĂTOAREA SFÂNTULUI ȘTEFAN LA MAKO

În data de 16 august, în sala 
castelului Nako a avut loc un eveniment 
marcant pentru viața culturală a orașului 
Sânnicolau Mare. Pentru mica noastră 
localitate, o lansare de carte nu este 
un lucru la care te-ai aștepta foarte des. 
Dar, iată, că în ultimii ani, sânmiclăușenii 
au putut asista la câteva momente de 
acest gen. O contribuție majoră o are 
Flavius Buda, tânăr iubitor al sportului 
sânmiclăușean, care reușește să aducă 
în lumina tiparului al doilea volum care 
elogiază trecutul sportiv al orașului. După 
succesul primei cărți cu istoria fotbalului 
sânmiclăușean, a venit oarecum firesc 
momentul în care și evoluția handbalului 
din orașul nostru să se așeze în paginile 
unei cărți. 

Mai bine de un an și jumătate, Flavius 
Buda a depus o muncă asiduă de 
cercetare, colectare de date statistice 
și interviuri cu foști sportivi și antrenori. 

Coagularea a mai bine de jumătate 
de secol de informație nu a fost una 
facilă. Un sprijin major l-a primit din 
partea domnilor Tibi Muntean și Felix 
Matei cărora autorul le mulțumește 
din suflet pentru ajutor. Pe domnul 
Felix Matei care locuiește în prezent în 
Germania, autorul l-a și numit “părintele 
spiritual al cărții”. Bineînțeles că au 
existat și alți colaboratori, în special 
veterani ai sportului sânmiclăușean ale 
căror povestiri și istorioare au format 
“sufletul cărții” după chiar Flavius Buda 
mărturisește. 

Volumul cuprinde istoria activității 
handbalistice feminine și masculine, nu 
doar din Sânnicolau Mare, ci și din zonele 
adiacente, Jimbolia, Periam, Cenad etc. 
Lucrarea are o valoare de monografie 
și a fost scrisă și tehnoredactată în 
întregime de Flavius Buda. Pentru 
tipărirea volumului, a primit sprijin din 

partea Primăriei Sânnicolau Mare 
care a finanțat tipărirea a aproximativ 
250 de bucăți. Toate volumele au fost 
oferite gratis celor prezenți la lansare, 
colaboratorilor și bibliotecilor. 

Momentul lansării nu a fost ales 
întâmplător. În acea zi de vineri a lunii 
august, sala de sport din Sânnicolau 
Mare a găzduit un meci memorabil 
de handbal feminin între campioana 
României CSM Râmnicu Vâlcea și 
vicecampioana Ungariei. Astfel, la 
lansarea cărții au participat și trei 
jucătoare ale campioanei noastre, 
Iulia Dumanska, Mădălina Zamfirescu, 
Irina Glibko, antrenorul Florin Pera și 
președintele clubului Petre Berbecaru. 
Au fost, bineînțeles prezenți în sală 
oficialitățile orașului, ziariști și foști 
sportivi din orașul nostru. Întâlnirea a 

fost una emoționantă și s-au depănat 
amintiri și s-au elogiat momente din 
trecutul handbalistic al Sânnicolaului 
Mare. 

Flavius Buda care este și liderul 
formației de muzică, Apocalips, a trăit 
o emoție dublă, deoarece în aceeași 
locație și-a lansat și albumele muzicale. 
În plus, în deschiderea meciului amical 
menționat, Flavius împreună cu colegii 
de trupă au interpretat imnul Clubului 
Unirea. 

Ca planuri de viitor, Flavius Buda 
ne-a mărturisit că lucrează deja la o altă 
carte ce surprinde viața și realizările lui 
Eugen Cristian Motriuc, actor de carieră 
la Teatrul Mic din București. Îi dorim 
mult succes și îi urmărim îndeaproape 
performanțele literare. 

MCC

LANSARE DE CARTE

În data de 13 august a acestui an, 
Ansamblul Doina al Casei de Cultură din 
Sânnicolau Mare precum și Ansamblul 
sârbesc Sfântul Sava din localitatea 
noastră, au avut onoarea de a fi 
invitați să presteze în cadrul Festivalul 
Internațional de folclor Ana Lugojana, 
din Lugoj,  ediția a XV-a, festival de mare 
prestigiu, prestigiu acordat de tutela 
C.I.O.F.F. a acestuia. În cadrul acestei 
manifestări, au evoluat ansambluri 
folclorice din țări cu tradiție în acest sens: 
România, Ungaria, Polonia, Georgia, 
Cipru de Nord, Turcia. 

Ansamblu folcloric Doina a prezentat 
publicului un Dans din câmpia Banatului, 

în coregrafia Maestrului Coregraf Marius 
Ursu,  impresionând publicul lugojan 
atât  coregrafic și muzical, dar și cu 
costumele populare specifice zonei 
Sânnicolau Mare. 

Ansamblu folcloric sârbesc Sfântul 
Sava  a antrenat atmosfera cu un dans 
sârbesc din zona orașului Negotin, în 
coregrafia domnului Milorad Runio.

Ansamblurile au fost însoțite de 
coordonatori acestora Adriana Luchin, 
respectiv Natalia Mândran, precum și de 
referntul cultural, Gheorghe Mândran. 

Referent cultural 
GHEORGHE MÂNDRAN  

Festivalul Internațional de folclor  
Ana Lugojana, ediția a-XV-a

Ansamblul Sfântul Sava

Ansamblul Doina

Ansamblul Folcloric Doina din 
Sânnicolau Mare continuă activitatea 
artistică și munca asiduă prin îmbogățirea 
repertoriului de dansuri. Astfel, 
ansamblul a avut în această perioadă 
colaborări cu cei mai buni  specialiști 
în domeniul folclorului. Pe parte 
coregrafică, ansamblul și-a îmbogățit 
repertoriul cu un Dans mixt, de fete și 
de băieți din câmpie, adică din zona 
Sânnicolau Mare, precum și un dans 
de sorocuri interpretate doar de băieți, 
tot din aceași zonă. Maestrul coregraf 
reponsabil pentru aceste puneri în scenă  
sunt soții Maria și Marius Ursu, ultimul 
fiind maestru coregraf al prestigiosului 

Ansamblu Studențesc de folclor Doina 
Timișului, din Timișoara. De asemenea 
coloana sonoră a acestor dansuri a 
fost înregistrată în mod profesionist, în 
studio, interpreții care au dat culoarea 
specifică fiind de asemenea din rândul 
instrumentiștilor folcloriști cu renume 
în  domeniu frații Dorian și Liviu Sicoe, 
la taragot și saxofon, Cristian Bălteanu, 
la vioară și Nenad Luchin, bas și braci. 
Urmărim ca asemenea colaborări, cu 
asemnea colaboratori,  să fie continuate 
și în viitorul apropiat.  

Referent cultural 
GHEORGHE MÂNDRAN  

Ansamblul Folcloric Doina, sub 
semnul muncii

Aici în apropierea triplexului, unde 
se spune CÂNTATUL COCOȘULUI SE 
AUDE ÎN TREI ȚĂRi, în curtea Serviciului 
de Ajutor Maltez din Sânnicolau Mare, 
sâmbătă 24.08.2019, s-a desfășurat cea 
de-a V-a ediție a Festivalului Cocoșului. 
La umbra unor arbori seculari, pe o 
vreme superbă de sfârșit de august, 
dis de dimineață, echipele au început 
pregătirile.

Unii își montau ceaunurile, alții 
curățau ceapă sau pregăteau carnea, 
participanții etalând în scurt timp 
un întreg arsenal de instrumente de 
preparat și gătit, dovedind din primele 
clipe seriozitatea cu care abordau 
acest concurs. An de an, trofeul este 
tot mai râvnit, premianții câștigând pe 
lângă trofeu și respectul vizitatorilor și a 
celorlalti concurenți.

Precum cântatul cocoșului, și 
importanța  festivalului a depășit 
granițele țării, drept urmare, în concurs 
s-au înscris și echipe din Ungaria 
(Mako) și Serbia (Sanmiclausul de Tisa). 
Au participat în total 11 echipe, pe lângă 
cele menționate, au fost prezente echipe 
din Cenad, Teremia Mare, Cherestur.

Din Sânnicolau Mare au participat 
echipa Spitalului Orășenesc, echipa 
Asociație Revai Miklos, echipa UBB 

Sannicolau Mare (Uniunea Bulgarilor 
din Banat), echipa Primăriei 
Sânnicolau Mare (coorganizatori) 
și echipa Kekibolya (organizatori). 
Ca de obicei, echipa organizatorilor 
și a coorganizatorilor nu au intrat în 
concurs. La ora 13.00 echipele au 
prezentat probele în fața juriului și după 
aproximativ 30 de minute au fost stabiliți 
câștigătorii. Astfel:

• Locul I, echipa din Cenad, condusă 
de d-nul profesor Fodor Frencz

• Locul II, echipa Serviciului de 
Ajutor Maltez din Mako, condusă 
de d-nul Komar Matyas

• Lucul III, echipa din Cherestur, 
condusă de d-nul Toth Ede

Premiile au fost înmânate de d-nul 
primar Dănuț Groza în aplauzele 
celor aproximativ 200 de paticipanti 
la eveniment. Atmosfera a fost 
întreținută de formația de muzică 
populară SINKRON din Timișoara. 
Mulțumim Primăriei Sânnicolau Mare 
pentru sprijinul acordat. Organizatorii 
evenimentului sunt: Asociația Revai 
Miklos, Comunitatea Maghiară din 
Sânnicolau Mare.

BELA BARTOK

FESTIVALUL COCOȘULUI
ediția a V-a


