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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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ADMINISTRAȚIE
ACȚIUNI ÎMPOTRIVA 
TAXIMETRIEI ILEGALE
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TINERET-CULTURĂ
Rhea Vanessa Panea, 
micuța pianistă din 
Sânnicolau Mare
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EVENIMENTE
PLIMBARE CU BARCA 
PENTRU COPII, PE 
CANALUL ARANCA  
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Sannicolau CityApp
Aplicația oficială a orașului Sânnicolau Mare

O EXCURSIE DE VIS
pentru membrii asociației Seniorii Sânmiclăușeni
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Asociația pensionarilor “Seniorii 
sânmiclăușeni“, înființată cu mulți 
ani în urmă, este una dintre cele mai 
active din oraș. Pe lista obiectivelor 
este întotdeauna trecută excursia care, 
de-a lungul anilor, a devenit o tradiție 
foarte apreciată de toți membrii. La Balul 
pensionarilor, aceștia au fost anunțați 
de către domnul primar că, anul acesta, 
cei care doresc pot să se bucure de o 
ieșire la Oradea, în cursul lunii iunie sau 
iulie. După ce listele au fost încheiate și 
toate detaliile stabilite, s-a ales data de 
plecare în excursie. 

Dat fiind numărul foarte mare de 
membrii cu cotizația plătită la zi, doritori 
de a pleca într-o călătorie de neuitat, 
s-a hotărât ca excursioniștii să plece la 
drum în 15,16,17 și 18 iulie, în fiecare zi, 
cu câte două autocare. Cei înscriși au 
fost anunțați din timp, așa că, în zilele 

menționate mai sus, au fost așteptați 
în fața Primăriei, dimineața devreme, 
înainte de ora 5. Domnul primar, în mod 
personal, a avut grijă ca totul să se 
desfășoare într-o ordine perfectă. 

Prima oprire s-a făcut la Salonta, 
într-un cadru mirific, la o pensiune la 
care, fiecare a servit micul dejun pregătit 
acasă. De acolo, după mâncarea 
sandwich-ului și după o scurtă plimbare 
prin zonă pentru a admira lacul cu 
lebede și grădinuța cu ponei, s-a 
plecat înspre Oradea. Punctul prim de 
oprire l-a reprezentat centrul orașului. 
Domnul primar Dănuț Groza s-a 
dovedit un ghid foarte bine documentat, 
deoarece, pe baza notițelor, le-a explicat 
excursioniștilor istoricul clădirilor. 
Impresionante au fost mai ales cele 
două clădiri asimetrice legate între ele 
printr-un culoar cu vitralii viu colorate. 

Următorul popas l-a reprezentat 
biserica ortodoxă, cunoscută sub 
denumirea de “Biserica cu lună“ 
datorită globului care devine galben 
în nopțile cu lună plină. Cu gândul la 
vârsta excursioniștilor, organizatorii au 
considerat că aici ar fi locul potrivit pentru 
un popas mai lung. Așa că, pensionarii 
și-au odihnit picioarele pe scaunele din 
biserică aproximativ o oră, timp în care, 
atât domnul primar, cât și preotul paroh 
le-a oferit o adevărată lecție de istorie a 
locașului sfânt și a orașului vizitat. 

De asemenea, întâlnirea cu 
animalele de la gădina zoologică a fost 
una de neuitat. 

Continuare în pagina 3

Campioana României la Handbal vine la 
Sânnicolau Mare!

Vineri 16 august 2019
SCM RÂMNICU VÂLCEA - FERENCVAROS BUDAPESTA

Iubitorii handbalului din Sânnicolau 
Mare au ocazia să asiste în data de 
16 august, în sala de sport Ioan Morar, 
la un super amical. Se vor înfrunta 
campioanele României și Ungariei la 

handbal feminin. Un meci de cinci stele 
între două echipe mari ale Europei. 
Spectatorii vor simți atmosfera unui 
meci de liga campionilor. Intrarea este 
liberă.
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•  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 sau schimb cu 
apartament perter sau etaj I. Casa 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 apartament cu 3 camere, et2, 
garaj, Republicii 40.
Tel.  0755048286

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

• Casă de vânzare ultracentral. Str. 
Republicii nr. 3.
Tel. 0723086740 sau 
+4915124707265

• Vând convector pe gaz
Tel. 256372051

• Vând asă cu grădină 650 mp str. 
Aprodu Puricenr. 2 sau schimb cu 
apartament.
Tel. 0728029420

• Vând apartament 3 camere, pe str. 
Panselelor, etaj I, 73mp, amenajat 
(se vinde mobilat), aer condiționat, 2 
balcoane, izolat exterior. Pret 58000 
euro negociabil
Tel. 0726 653335 sau 0734 310945.

•  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 casă pe strada G. Șincai nr. 7
Tel. 0766676231

•  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

Eforturile Primăriei și ale Consiliului 
Local Sânnicolau Mare de a încadra 
micul nostru oraș între cele mai moderne 
tendințe de dezvoltare urbană, continuă  
în multiple planuri. 

În contextul actual, site-urile web sunt 
foarte rar accesate, dar un procent tot mai 
mare al populației are acces la aplicații 
mobile, iar rețele de tipul facebook nu 
pot oferi infomație pertinentă. Orașele 
din România au început să înțeleagă 
tendința din țările dezvoltate și astfel 
apar tot mai multe aplicații de genul 
“CityApp“ destinate telefoanelor mobile 
și tabletelor.

SannicolauCityApp este concepută 
ca o platformă informatică, ce poate fi 
accesată gratuit de către toți cetățenii. 
O astfel de aplicație combină toate 
avantajele pe care le oferă un site web 
sau o rețea de socializare. Se poate 
accesa informație catalogată la fel ca 
și pe un site, dar se pot transmite și 
informații actualizate către utilizator sau 
se pot primi mesaje de la utilizator.

Aplicația poate fi descărcată din 
magazinul de aplicații Google pentru 
dispozitivele cu sistem Android și din 
App Store pentru aparatele de tip Iphone. 
De asemenea, este de remarcat faptul 

că, aplicația este într-o versiune de test. 
Dacă semnalați erori în funcționarea 
ei, puteți trimite un mesaj la adresa: 
contact@sannicolau.procityapp.ro

Aplicația oferă mai multe module 
cu diferite funcționalități:

INFORMAȚII UTILE
Puteți accesa informații 

despre Primăria orașului, 
Consiliul Local, principalele 
obiective culturale ale orașului, 
datele de contact ale instituțiilor 
publice din Sânnicolau Mare.

ȘTIRI ȘI EVENIMENTE
Aplicația este actualizată în 

permanent cu cele mai noi știri, dar și cu 
infomații despre evenimente ce vor avea 
loc în oraș.

SESIZĂRI CĂTRE PRIMĂRIE 
DIRECT DE PE TELEFONUL MOBIL

O componentă cu totul specială este 
mecanismul prin care untilizatorii pot 
trimite scurte sesizări către primărie. 
În cazul în care constatați în oraș ceva 
care trebuie sesizat primăriei, se poate 
trimite un text scurt direct din aplicație, 
ba chiar mai mult, se pot trimite pănă 

la 3 imagini luate cu camera telefonului 
direct din aplicație. Răspunsurile la 
sesizările pertinente vor fi găsite public 
tot în aplicație.

ÎNSCRIEREA FIRMELOR ȘI 
SERVICIILOR GRATUIT ÎNTR-

UN CATALOG
Pentru agenții economici 

din oraș, aplicația vine cu o 
ofertă gratuită de publicitate. 

Există un catalog ce prezintă 
utilizatorilor firmele și serviciile 

din oraș pe categorii. Astfel, cetățenii 
pot avea un acces ușor la datele de 

contact ale unui magazin, restaurant, 
service auto etc. Pentru înscrierea în 
mod gratuit a  unei firme sau serviciu în 
aplicație există două posibillități.

Se completează o cerere la biroul 
unic al primăriei și se lasă pănă la trei 
imagini pe un disc optic (CD).

O a doua variantă este să descărcați 
cererea de pe www.sannicolau-mare.
ro și să o trimiteți completată împreună 
cu până la trei imagini pe adresa 
de email:  contact@sannicolau.
procityapp.ro

Pentru orice nelămurire, sugestii, 
observații cu privire la aplicația 

SannicolaCityApp puteți scrie la adresa 
contact@sannicolau.procityapp.ro 
sau suna la 0766641852. 

MCC

SannicolauCityApp
Aplicația oficială a orașului Sânnicolau Mare pentru telefoane mobile și tablete

În Sânnicolau Mare, pescarii nu 
sunt puțini la număr. În alte numere 
ale Monitorului, ați putut citi despre 
concursurile de succes pe care le-
au organizat Malatcov Deian și Torsin 
Olivian. Iată că, cei doi, în urma 
succesului de care s-au bucurat 
competițiile lor pescărești, s-au hotărât 
să continue tradiția și să se concentreze, 
din nou, asupra unui alt eveniment 
ce a pornit de la sloganul „Fir întins!” 
Doritorii s-au înscris pentru concurs, 
plătind o taxă din care s-au asigurat, 
în final premiile câștigătorilor. Ca de 
fiecare dată, locația aleasă a fost Balta 
Buciuman. Startul concursului a fost 
dat în dimineața zilei de 13 iulie, pe o 
vreme rece și ploioasă. Cupa Dallas, 
aflată deja la a V a ediție a debutat cu 
o “ședință tehnică”, urmată de tragerea 
la sorți. Între orele 8 – 15, cei 23 de 
concurenți prezenți la start au stat liniștiți 
și cu emoții pe marginea bălții pentru a 
prinde cea mai mare captură. Malatcov 
Deian ne-a declarat că în acest concurs 
s-a optat pentru tehnica feeder. O regulă 
fundamentală a fost aceea că, fiecare 

pescar trebuia să dețină un juvelnic de 
minim 3 m, minciog mare, saltea și spray 
antiseptic pentru rănile peștilor. 

Concurenților din orașul nostru li 
s-au alăturat alți iubitori de pescuit din 
Timișoara și Arad. 

După multe ore de competiție aprigă, 
cei mai norocoși au urcat pe podium. Cei 
care trebuie felicitați sunt:

Sector A
• Locul I Grigore Petruș – 36,5
• Locul II Liviu Dumitru – 9,3
• Locul III Torsin Olivian – 8,4
Sector B
• Locul I Betegh Ștefan – 21,0
• Locul II Malatcov Deian – 18,9
• Locul III Radu Merza  - 10,3
Sector C 
• Locul I Boldor Adrian – 11,1
• Locul II Ioghi Niglas – 8,0
• Locul III Constantinescu Fabian – 7,8
Clasament general
• Locul I Grigore Petruș
• Locul II Betegh ștefan
• Locul III Malatcov Deian

MR

CONCURS DE PESCUIT
CUPA DALLAS- Ediția a V-a

• 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

Inspectori ai serviciului de transport 
din cadrul Primăriei orașului Sânnicolau 
Mare împreună cu polițiștii din cadrul 
biroului rutier au desfășurat, pe rază 
localității, acțiuni tematice pe linia 
depistării și sancționării conducătorilor 
auto care nu respectă prevederile 
legale referitoare la transportul de 
persoane în regim de taxi și în regim 
de închiriere.

Cu ocazia controlului, s-au urmărit 
legalitatea documentelor deținute 
de conducătorii auto care efectuau 
acest tip de transport de persoane.
Documentele care au fost verificate 
se referau la autorizația de transport, 
copiile conforme, inspecția tehnică, 
certificatul de agreere de la RAR 
(Registrul Auto Român), asigurarea 
autovehiculului, asigurarea personelor 
și bagajelor,buletinul de verificare 
metrologică pentru aparatul  de taxat și 
sigilile acestuia.

În urma verificărilor, au fost 
depistate o serie de nereguli rutiere  pe 
drumurile publice, astfel au fost aplicate 
mai multe sancțiuni  contravenționale 
conform legii 38/2003, privind 
transportul în regim de taxi și în regim 
de închiriere,atât conducătorilor auto 
neautorizați, cât și pasagerilor care 
utilizează aceste autovehicule. 

Cu această ocazie, informăm toți 
cetățenii care folosesc transportul 
de persoane în regim de taxi să 
evite îmbarcarea în autovehicule 
care efectuează transportul ilegal de 
persoane. Autoturismele autorizate de 
către Primăria oraș Sânnicolau Mare, 

care prestează servicii de transport 
în regim de taxi sunt autovehicule 
omologate RAR, cu verificări tehnice 
periodice la interval de 6 luni, prezintă 
ecusoane și prețuri afișate în loc vizibil, 
asigurări de persoane și bagaje, case 
de marcat cu verificări metrologice 
periodice.

Autorizația taxi se eliberează doar 
în urmă unei proceduri foarte riguroase, 
la care operatorii de transport trebuie 
să participe prin depunerea unui dosar 
din care să reiasă că acesta deține cel 
puțin următoarele:

• un autoturism cu o vechime de 
maxim 5 ani,

• atestatele profesionale ale 
conducătorilor auto taxi ,

• avizele medicale și psihologice 
valabile,

• certificate de competență 
profesională a persoanei 
desemnate în cadrul 
operatorului de transport 
autorizat,

• cazierul judiciar,
• cazierul fiscal etc.

Primăria se implică în această 
acțiune pentru a conștientiza populația 
de riscurile la care se expune dacă 
utilizează autovehicule neautorizate, 
autotovehicule vechi, fără verificări 
tehnice, specifice transportului de 
persoane .

Menționăm că astfel de acțiuni  
se vor desfășura în mod periodic, 
în scopul prevenirii și combaterii 
încălcării normelor legare în vigoare 
privind transportul de persoane.

RADU PUȘCAȘ

PRIMĂRIA VĂ INFORMEAZĂ
Anunț de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă

Ca urmare a participării la selecția 
publică de proiecte în vederea atribuirii 
contractelor de finanțare nerambursabilă 
din fonduri publice, aferente anului de 
execuție financiară 2019,  în baza  Legii 
nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor 
nerambursabile din fonduri publice 

alocate pentru activități nonprofit de 
interes general, cu modificările și 
completările ulterioare, pentru domeniul 
cultură/sport/educație/culte/social 
s-au atribuit contracte de finanțare 
nerambursabilă următorilor beneficiari:

ACȚIUNI ÎMPOTRIVA TAXIMETRIEI ILEGALE

https://www.facebook.com/Primaria.SânnicolauMare/
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continuare din prima pagină

De acolo, autocarul a pornit înspre 
Felix. Dat fiind faptul că la Felix s-a 
ajuns cam în jurul prânzului, s-a optat ca 
masa să fie luată aici, într-un restaurant 
frumos. După ciorbița de pui și friptura 
însoțită de garnitură, excursioniștii 
s-au îndulcit cu o clătită delicioasă cu 
dulceață. Băuturile au putut fi servite 
contra cost. Pentru siestă, s-a pornit 
pe jos înspre lacul cu nuferi, unde s-au 
făcut multe fotografii. Fiecare a putut 
cumpăra și câte o amintire, câte un 

suvenir, un magnet de frigider, o cană 
sau o  cămașă tradițională.

În drumul către Oradea, la întoarcerea 
acasă, s-a mai făcut un scurt popas 
spiritual, la mănăstirea Adormirea Maicii 
Domnului, impunătoare prin frescele 
exterioare realizate cu coloranți naturali 
în stilul celor din Bucovina, unică în 
Transilvania din acest punct de vedere.

După o zi minunată, cei peste 500 
de pensionari s-au întors în Sânnicolau 
Mare cu tolba plină de amintiri de neuitat.

“Mă bucur că anul acesta am 

reușit să fiu aproape de toți membrii 
asociației Seniorii sânmiclăușeni 
care și-au exprimat dorința de a veni 
în excursie la Oradea. Sunt mulțumit 
că am putut să le fiu aproape trup 
și suflet, să le fac excursia mai 
frumoasă, să le explic și să le ofer 
informații utile despre locurile 
vizitate.

Pe această cale, aș vrea să 
vă mulțumesc, dragi seniori ai 
Sânnicolaului Mare pentru implicarea 
activă în toate activitățile propuse de 
asociația din care faceți parte! Vă 

mulțumesc pentru felul în care v-ați 
comportant în excursie, dar și pentru 
răbdare. Să aveți parte de multă 
sănătate și liniște sufletească!

De asemenea, aș vrea să îi 
mulțumesc doamnei președintă a 
asociației, Szep Margareta care, ca 
de fiecare dată, ne-a stat aproape 
în buna organizare, dar și colegilor 
mei din primărie care au însoțit 
pensionarii în excursie!“ a declarat 
domnul primar Dănuț Groza

 
M.R

O EXCURSIE DE VIS - pentru membrii asociației Seniorii Sânmiclăușeni

O ramură sportivă poate mai puțin 
cunoscută pănă azi, dar care are tot mai 
mulți practicanți este Street Workout. 
Deși originile acestui sport se găsesc 
undeva în perioada Greciei antice, el 
a devenit recent tot mai popular, fiind 
practicat în parcuri și locuri publice. 
Este, de fapt, vorba despre efectuarea 
de exerciții fizice, purtând agățate niște 
greutăți. 

La Sânnicolau Mare s-a organizat 
anul trecut prima competiție de Street 
Workout, iar anul acesta, în data de 
13 iulie,  cu ocazia Festivalului Verii 
s-a ajuns la ediția a doua. Inițiativa i-a 

aparținut lui Bogdan Balog, tânăr din 
Sânnicolau Mare, iubitor și practicant 
al sportului. Ideea lui a fost de a face 
cunoscut acest sport sânmiclăușenilor. 
Inițiativa a fost îmbrățișată cu entuziasm 
și de către domnul primar Dănuț Groza 
care a inclus această competiției în 
programul festivalului. Astfel, Primăria  
a susținut competiția de Street 
Workout, asigurând premiile acordate 
câștigătorilor, dar și  cazarea și masa 
concurenților veniți din alte localități. 
Ca loc de desfășurare a fost ales în 
mod evident parcul de lângă terenul de 
tenis, special amenjat în acest sens, cu 

aparate specifice.
La invitația lui Bogdan Balog, el 

însuși practicant de Street Workout , au 
răspuns două cluburi unde se practică 
acest sport, și anume: Flux Team din 
Sibiu și Urban Beasts din Cluj. Au 
participat în total 32 de participanți 
din care 2 au fost sânmiclăușeni. De 
menționat că, dintre sportivi, 3 au fost 
fete.  

 Concursul a presupus 3 probe 
și anume: genoflexiuni pe un picior, 
tracțiuni la bară și flotări la paralele. 

Acestea s-au desfășurat în versiunea 
cu greutăți atașate, dar și fără. La final, 
s-au stabilit câștigătorii, atât pentru 
fiecare probă ,dar și într-un clasament 
general. S-au acordat diplome și premii, 
constând în echipament sportiv. 

Evenimentul s-a dovedit a fi o reușită, 
și cu siguranță va deveni o tradiție în 
orașul nostru, unde Street Workout-ul 
va găsi tot mai mulți adepți.  

MCC

Competiție de Street Workout la Sânnicolau Mare

Născută la 22 sept. 2011, în 
Timișoara, crește și se dezvoltă frumos 
și armonios, aici, în Sânnicolau Mare. 
Devenită din prima clipă minunea 
familiei, dincolo de jocurile copilăriei, 
de căsuțele păpușilor, de întrebările și 
mirările vârstei, fetița are o preocupare 
aparte.

Descoperindu-i de timpuriu înclinația 
către muzică, părinții o îndrumă și o 

susțin în direcția aceasta. Pasiunea sa 
pentru claviatură face ca la vârsta de 
4 ani să primească în dar o orgă de 
jucărie pentru ca, mai apoi, înrobiți de 
armonia sunetelor care le umpleau casa 
și inimile atunci când micuța atingea 
clapele alb-negre, părinții să-i aducă în 
“dar” și un profesor de pian. Beniamin 
Rognean este numele său. După niciun 
an, darurile acestea o fac pe micuță să 
pășeasca pentru prima dată pe o scenă. 
Începând de atunci, vrăjește deopotrivă 
jurii și public.

Acordurile muzicii clasice ce plutesc 
în eter după ce mânuțele-i încă mici 
ating, fie cu gingășie, fie cu hotărâre - 
dar întotdeauna cu sufletul - claviatura 
pianului, fac ca fetița cu păr castaniu și 
ochi verzi larg deschiși spre lume abia 
ieșită de pe băncile clasei întâi a Scolii 
Generale Nestor Oprean nr. 2 - clasă cu 
predare în limba germană - să primească 
înainte de a i se înmâna Diploma de 
excelența la finalul primului an de 
studiu școlar, un șir aproape nesfârșit 
de diplome și medalii obținute în urma 
participărilor la numeroase festivaluri și 
concursuri naționale și internaționale de 

interpretare pianistică.
CV-ul său este unul impresionant. 

Debuteaza la 6 ani și jumătate, în cadrul 
Concursului National de interpretare 
artistică On! Stage, aflat la prima ediție, 
în aprilie 2018, în Timișoara, cu piesa 
Odă bucuriei - W. A. Mozart unde obține 
premiul 1.

Două luni mai târziu, obtine Marele 
Premiu la Concursul International de 
interpretare și creație artistică Young 
Artist, ediția a VII -a, iunie 2018, 
Timișoara. 

Urmează participări la numeroase 
alte concursuri și festivaluri în Timișoara, 
Arad, Lugoj, toate încheiate pentru 
tânara pianistă cu premii întâi, trofee și 
cupe. 

Anul acesta, pentru prima dată, 
participă și la concursuri externe, unde 
este remarcată chiar de la început de jurii 
prestigioase. Așa se face că vrednicia 
mânuțelor sale este apreciată de juriul 
de la Helsinki, unde obtine Mențiune 
la Concursul de înterpretare pianistică 

WPTA, Finlanda, aprilie 2019.
De asemenea, la următoarea 

participare în cadrul unui astfel de 
concurs, obtine Premiul II în Austria, la 
Concursul Internațional “Salzburg Grand 
Prize Virtuoso” din mai 2019, și primește 
totodată invitația de a interpreta piesa 
Camp of the Gypsies Op. 424 nr. 3 în 
Gala de decernare a premiilor ce are loc 
la Sala Mozarteum, Salzburg, Austria în 
11 iulie 2019.

Toate acestea  de mai sus arată ca 
un început de zbor, ca o plutire peste 
culmi. Acolo unde totul este mai limpede, 
mai vibrant, mai frumos. Și toate, ele, 
se răsfrâng în gestul fetiței care atinge 
clapa, fie ea albă sau neagră, a pianului. 
Atingerea sa aduce pace în suflete, 
pune zâmbete pe chipuri, candoarea în 
priviri.

Ea este Rhea Vanessa Panea - 
sufletul care știe să cânte. Cântând, ne 
încântă pe noi.

Sufletul care știe să cânte...
Rhea Vanessa Panea, micuța pianistă din Sânnicolau Mare

În perioada 19-25 iunie la Saturn 
s-au desfășurat Campionatele 
Naționale la Go rapid, blitz, 9x9, 13x13 
(patru probe). Participanții au beneficiat 
și de un ciclu de lecții susținute de 
către marele maestru Cătălin Țăranu, 
care de mai mulți ani este cel mai bine 
cotat jucător de Go din Europa. Clubul 

Sportiv Unirea Sânnicolau Mare a fost 
reprezentat de către Farcaș Tudor și 
Stoica Sara, care au jucat în secțiunea 
B, destinată copiilor. 

Sara Stoica, fiind la a treia participare 
într-o competiție de Go, a luptat cu 
tenacitate și, în ciuda partidelor dificile, 
a reușit totuși să progreseze un rang, 

de la 20k la 19k. Cel mai bun rezultat 
al Sarei a fost cel din Cupa Hikaru, un 
open derulat în paralel cu naționalele, 
unde s-a clasat pe locul 10 din 20 de 
participanți în grupa C (copii). 

O surpriză plăcută a produs Farcaș 
Tudor, aflat la a opta participare în 
competiții de Go, care a obținut patru 

medalii, locul 1 la proba 9x9 grupa B 
(copii) și locul 3 la celelalte trei probe. 

Marele absent al secției de Go a fost 
Marco Aranghelovici, care însă va avea 
ocazia să se revanșeze la Campionatele 
Naționale de Go pentru Juniori de la 
București, în vacanța de toamnă. 

ZAMFIR MOLDOVAN

GO – primele medalii la naționale

Tudor Farcaș (dreapta)Stoica Sara

O felicit pe Rhea Vanessa pentru 
performanțele ei extraordinare. Ea 
reușește la o vârstă atât de fragedă 
să-și reprezinte cu cinste orașul și 
chiar țara pe scenele unor concursuri 
consacrate. Are cu siguranță în fața ei 
un viitor fabulos, o carieră strălucită în 
lumea muzicii. Drumul este unul greu 
și plin de sacrificii.  Noi, autoritățile 
locale, dar și întreaga comunitate, 
suntem alături de ea și de familia ei. 
Mult succes Rhea Vanessa!      

primar, Dănuț Groza
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PLIMBARE CU BARCA PENTRU COPII, PE CANALUL ARANCA  
O idee inedită propusă de domnul 

primar Dănuț Groza a venit în urmă cu 
câteva luni și a avut în vedere o plimbare 
a copiilor din oraș cu bărcuța pe canalul 
Aranca. Pentru ca această acțiune să fie 
posibilă, au fost necesare câteva pregătiri 
speciale. Astfel, canalul s-a curățat, iar 
bărcuței i s-a atașat un motoraș. S-au 
cumpărat veste de salvare și pălării de 

pirați pentru ca cei mici să pătrundă întru 
totul în atmosfera distractivă. Părinții au 
citit despre această activitate în numărul 
anterior al Monitorului, astfel încât, cu 
mult înainte de ora stabilită, ora 16,  zona 
de intrare în parc să se dovedească deja 
plină de copii și însoțitori. Regulamentul 
prevedea ca cei mici să urce în barcă 
singuri, obligatoriu cu vesta de salvare. 
Angajați ai Primăriei orașului au înscris 
copiii pe listă și le-au lipit în piept 
numărul de înscriere pentru ca totul să 
se desfășoare într-o ordine desăvârșită. 
“Căpitanul” vasului a fost chiar domnul 
primar care, pe parcursul celor două 
ore, a stat la cârma bărcuței, oferindu-le 
celor mici, nu puțini la număr, o plimbare 
de neuitat. După prima tură, însă, ploaia 
a început spre disperarea copiilor ce 
așteptau cuminți la rând. Toată lumea 
s-a adăpostit în cortul mare amplasat 
lângă Aranca.  Vreamea urâtă nu a durat 
mult, pentru că, după jumătate de oră, 
soarele a ieșit, iar activitatea a continuat. 
Pentru că unii au plecat înspre case, la 
reluarea plimbărilor pe Aranca nu s-a 
mai ținut seama de numerele date la 
început. Important este că, absolut 
toți copiii au urcat în barcă ajutați de 

angajații Primăriei și au privit frumusețile 
naturii, bucurându-se de aer curat și de 
valuri ca la mare. Cei mici, cu zâmbetul 
pe buze, au aplaudat, au chiuit, au 
povestit. 

La sfârșitul distracției, toți copiii au 
primit câte o inghețată și un pahar de 
suc. 

O astfel de acțiune nu ar fi fost posibilă 
dacă nu ar fi fost construit micul baraj pe 
Aranca, baraj ce a urcat mult nivelul apei 
în zona centrală. Și tot datorită eforturilor 
Primăriei, a fost ridicat și podul ce merge 
spre parcul copiilor,iar canalul Aranca 
este curățat în mod regulat. 

MR

Mă bucur nespus de mult că în 
sfârșit am reușit să organizăm aceste 
plimbări cu barca pe canalul Aranca. 
Era și de data aceasta vremea să 
ne împiedice, dar am avut răbdare 
și,până la urmă, a fost extraordinar. 
Mulțumesc celor prezenți că au avut 
răbdare și au îndurat ploaia. Copiii 
s-au dovedit a fi marinari iscusiți și 
mi-au fost de mare ajutor în barcă. 
Mulțumesc colegilor mei fără de care 
evenimentul nu ar fi fost posibil. Este 
cu siguranță doar un început. Vom 
face din aceste plimbări pe canalul 
Aranca un obicei.

primar, Dănuț Groza

Zilele verii în Sânnicolau Mare au 
adus activități diverse, pentru copii, dar și 
pentru adulți. O acțiune foarte interesantă 
a fost propusă de ISU Timiș și UPU 
SMURD și a constat în organizarea de 
cursuri de pregătire a cetățenilor pentru 
acordarea primului ajutor în situații 
limită de urgență. În vederea acestui 
eveniment, în fața Primăriei orașului, 
a fost amplasată o caravană echipată 
corespunzător. Centrul mobil de formare 

Caravana “Fii pregătit”este construit 
special pe structura unui tir, fiind dotat 
cu echipamente medicale, dispozitive 
portabile, incusiv simulatoare ce permit 
instruirea corespunzătoare a cursanților.  
Între orele 10-20, angajați ai ISU și UPU 
SMURD au stat la dispoziția cetățenilor 
pentru a le oferi informații legate de cum 
se acordă primul ajutor în diferite cazuri, 
la cutremur, incendiu sau pur și simplu 
în urgențe casnice, leșin sau înecare cu 

mâncare. Cei mai activi în caravană au 
fost copiii, însoțiți de părinți. Cu multă 
răbdare, cei mici au fost învățați cum să 
își păstreze calmul în situații de urgență, 
cum să acorde primul ajutor și cum să 
apeleze numărul de urgență 112. La 
dispoziția celor interesați, organizatorii 
au avut și manechini, pe care s-au făcut 
demonstrații interesante. 

Este bine de știut că acest centru 
mobil, ce are la dispoziție o sală cu 
40 de locuri, a început să organizeze 
activități instructive la nivelul unităților 
școlare, oferind, gratuit, cursuri de prim 
ajutor, atât cadrelor didactice, cât și 

elevilor. În Sânnicolau Mare, de astfel 
de cursuri au beneficiat profesorii Școlii 
gimnaziale nr. 1, Theodor Bucurescu, 
înainte de încheierea anului școlar. 
Această caravană mobilă, în cei doi ani 
de la lansare, a parcurs în țară peste 
35000 de km, ajungând în peste 77 de 
localități. 

Sperăm ca această acțiune ce s-a 
bucurat, cu siguranță, de succes în 
orașul nostru să devină o tradiție pentru 
ca tot mai mulți sânmiclăușeni să învețe 
tehnici utile de acordare a primului ajutor. 

MR

Caravana mobilă “Fii pregătit” în Sânnicolau Mare

Vara aduce în Sânnicolau Mare 
veselie, muzică de bună calitate și super 
concerte. Pentru cei care nu beneficiază 
pe parcursul verii de concediu, Zilele verii 
sunt binevenite, prilejuidu-le posibilitatea 
de a ieși din programul stresant de zi cu 
zi. Anul acesta, sărbătoarea dedicată 
verii a fost stabilită în 13 și 14 iulie, 
sâmbăta și duminica. Programul a fost 
anunțat în numărul trecut al ziarului 
local, dar și pe rețelele de socializare. 

Deși vremea nu a fost una prea 
favorabilă ieșirii în aer liber, centru 
orașului și Teatrul de vară au fost, ca de4 
ob ice, neîncăpătoare. Încă de vineri 
seara, au fost amplasate tarabele ce 
puneau la dispoziția doritorilor poșete, 

ii, jucării, produse artizanale, nelipsiții 
colaci secuiești, parfumatele gogoși, 
aromatele clătite sau mici, grătare, varză 
călită, toate stropite cu multă bere și cu 
multe răcoritoare. 

ZIUA 1
Prima seară s-a deschis la ora 20.30 

și a stat sub semnul muzicii pop, hip hop. 
Cele două prezentatoare, încântătoarele 
Timeea Steuerer și Andrarda Dobrin 
au prezentat programul ce avea să se 
desfășoare până înspre miezul nopții. 
Gazdele au fost îmbrăcate, ca de fiecare 
dată, de magazinul 1001 Articole, 
magazin ce le-a pus la dispoziție cele 
mai elegante ținute vestimentare.

  Deși după masa a plouat, înspre 
seara, norii s-au răzbunat și stropii 
supărători ai ploii au stat departe de 
Sânnicolau Mare. Acest lucru a făcut 
ca locurile de la Teatrul de vară să fie 
ocupate încet, dar sigur. Bineînțeles 
că publicul a fost format mai mult din 
tineri plini de energie care au susținut 
spectacolul incendiar cu multe aplauze. 

Ca de obicei, pe scenă au intrat nume 
cunoscute ale muzicii ușoare românești, 
precum Oana Radu, Vescan, Corina sau 
Puya. Fiecare artist a avut o prestație 
remarcabilă. În funcție de genul muzical, 
cântăreții au adus în fața spectatorilor și 
ținute colorate sau mișcări scenice de 
excepție. Corina a adunat în jurul ei mulți 
fani cărora le-a permis să urce pe scenă 
alături de ea pentru a dansa. 

Finalul serii a fost de-a dreptul 
spectaculos. Puya, cunoscut printr-
un stil artistic mai excentric, a ridicat 

teatrul de vară în picioare. Nu departe 
de cei care îl admiră, Puya a coborât de 
pe scenă, animând maxim atmosfera. 
Alături de el, cei prezenți au cântat, au 
dansat, susținându-și cu aplauze și 
țipete de bucurie cântărețul favorit. 

Prima seară reușită s-a încheiat 
spre miezul nopții,oferind  publicului 
sânmiclăușean amintiri de neuitat. 

ZIUA 2
Așa cum sânmiclăușenii au fost 

obișnuiți, cu ocazia evenimentelor de 
pe parcursul anului, spectacolele sunt 
organizate în funcție de vârsta publicului. 
Dacă de obicei în prima zi, accentul cade 
pe muzica ușoară, pe ritmuri pop, hip 
hop, specifică tinerilor, în a doua seară, 
atenția organizatorilor se îndreaptă 
înspre o altă categorie de vârstă. Sunt 

vizați cei care iubesc muzica populară 
sau ritmurile etno. Pentru satisfacerea 
tuturor gusturilor muzicale, seara zilei 
de 14 iulie a stat sub semnul folclorului. 
Spectatorii au avut parte de un concert 
minunat, de muzică de bună calitate. 
Keba Band, Lena Miclăuș și Ionică 
Moroșanu au purtat sânmiclăușenii 
prezenți la Teatrul de vară pe aripile 
folclorului autentic. Atmosfera a fost una 
dinamică, plină de surprize muzicale 
plăcute. Cântăreții au fost răsplătiți cu 
ropote de aplauze.

Până în septembrie, când se vor 
serba în Sânnicolau Mare zilele orașului, 
peste urbea de pe malul Arancăi s-a 
așternut liniștea. 

MR

FESTIVALUL VERII 2019
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