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L Fiecare locuinţă din Sânnicolau-Mare 
trebuie sa primească “Monitorul Consiliului 

Local Sânnicolau-Mare“. 
În cazul în care ziarul nu ajunge la 

dumneavoastră vă rugăm să ne contactaţi.

Tipar executat de tipografia 

Verossim 
Sânnicolau-Mare, str. 13 Decembrie nr. 29  

 Tel. 0744642463
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2PROIECT DE PESTE 3,7 MILIOANE DE EURO
IMPLEMENTAT DE AQUATIM LA SÂNNICOLAU MARE

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

teatrului de vară cu ocazia zilelor 
orașului în luna septembrie.

STAȚIE GPL - GAZ LICHEFIAT

Program:
Luni-Joi 05:30- 23:00

Vineri-Duminica NON - STOP

Str.Damșescu Nr.1 C  Sânnicolau 

Mare (lângă Hotel Restaurant Luna)

cel mai bun preț!!! ȘI BUTELII

SPORT
MEDALIE LA 
CAMPIONATUL 
EUROPEAN DE KARATE
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EVENIMENTE
ELEVII AU TALENT 
EDIȚIA 2019
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EVENIMENTE
ZIUA EROILOR LA 
BISERICA ORTODOXĂ 
ROMÂNĂ
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F E S T I VA L U L  V E R I I
 13-14 IULIE 2019

DUMINICĂ 14 IULIE - MUZICĂ POPULARĂ 
De la ora 1930  la TEATRUL DE VARĂ începe a doua zi de sărbătoare cu 

îndrăgiții interpreți IONICĂ MOROȘANU, LENA MICLĂUȘ ȘI KEBA BAND

SÂMBĂTĂ 13 IULIE - SUPER CONCERT 
Începând cu ora 2030 pe scena TEATRULUI DE VARĂ vor urca CORINA, 
PUYA, OANA RADU ȘI VESCAN. Toți sânmiclăușenii sunt așteptați la 

muzică de calitate și multă voie bună! 

LENA MICLĂUȘ IONICĂ MOROȘANU

OANA RADUCORINA PUYA

KEBA BAND

SÂMBĂTĂ 13 IULIE  ORA 1600 
PLIMBARE CU BARCA PENTRU COPII PE CANALUL ARANCA  

Detalii în pagina 2

Turneul de tenis de 
câmp pentru amatori OPEN 
SÂNNICOLAU MARE a 
ajuns la ediția a IX-a și se va 
desfășura anul acesta astfel:

• Sâmbătă 13 iulie - categoria 
18-40 ani 

• Duminică 14 iulie - categoria 
peste 40 de ani

 Înscrierile sunt gratuite și se pot 
face la registratura primăriei până cel 
târziu în ziua de vineri 12 iulie. 

OPEN SÂNNICOLAU MARE

TURNEU DE TENIS 
PENTRU AMATORI
Înscrieri până în 
data de 12 iulie

Campioana României la Handbal vine la Sânnicolau Mare!
Amical de lux Vineri 16 august 2019

SCM RÂMNICU VÂLCEA - FERENCVAROS BUDAPESTA
>> detalii în pagina 7 

Stația de Reciclare, campania 
itinerantă/desfășurată de către ECOTIC, 
dedicată colectării echipamentelor 
electrice și electronice uzate din mediul 
rural și urban mic, își continuă traseul și 
în 2019. În perioada  13-15 IULIE 2019 
Asociația Ecotic cu sprijinul Primăriei 
Sânnicolau Mare, ADID Timis și APM 
Timiș, dă startul  campaniei „Stația de 
Reciclare”  în localitatea Sânnicolau 
Mare, județul Timiș. 

Pentru încurajarea predării 
corecte spre reciclare a electricelor și 
electronicelor uzate, fiecare locuitor 
care va aduce la Caravana ECOTIC 
minim 5 kg cumulate de astfel de 

deșeuri, va putea primi un premiu 
conform mecanismului de mai jos:

• 5-19 KG DEEE predate*= 
participare la tombolă (5 premii a 
câte 100 lei card Dedeman)

• 20 kg DEEE predate* = premiu 
garantat ticket cadou de 10 lei

• 40 kg DEEE predate*= premiu 
garantat ticket cadou de 20 lei

• 60 kg DEEE predate*= premiu 
garantat ticket cadou de 30 lei

*Predarea DEEE se face la 
locația Caravanei (Parcarea Pieței 
Agroalimentară) + la domiciliu 
pentru DEEE voluminoase (tel: 
0732148550)

CAMPANIE DE COLECTARE A DEȘEURILOR 
ELECTRICE ȘI ELECTRONICE
13-15 IULIE 2019
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PROIECT DE PESTE 3,7 MILIOANE DE EURO
IMPLEMENTAT DE AQUATIM LA SÂNNICOLAU MARE

Despre importanța parteneriatului 
dintre Primăria Sânnicolau Mare și SC 
Aquatim am vorbit de foarte multe ori. Toți 
cetățenii orașului au ajuns să beneficieze 
de pe urma acestei colaborări. Locuitorii 
orașului nostru se bucură de facilitățile  
unor rețele de apă curentă și canalizare 
moderne. Orașul este alimentat cu apă 
de la o stație de epurare nouă, costruită 
după ultimele standarde. În primele 
etape ale investițiilor operatorului de 
apă și canal, s-a acoperit cea mai mare 
zonă a orașului. Acum suntem pregătiți 
să demarăm și ultima etapă de extindere 
și reabilitare a rețelelor care va duce o 
acoperire de sută la sută.

  De curând, la castelul Nako, am avut 
o întâlnire cu o delegație a SC Aquatim 
condusă de domnul Ilie Vlaicu, directorul 
general al societății. În această ședință a 
fost prezentat un proiect al SC Aquatim 
în valoare de peste 3 milioane de 
euro. Proiectul se referă la investiții în 
reabilitarea și extinderea rețelei de apă 
potabilă și a rețelei de canalizare.

În ceea ce privește rețeaua de apă 
potabilă, vor fi reabilitați peste 12 km de 
rețea de distibuție și vor fi înlocuite peste 
600 de branșamente. Străzile pe care 
vor fi efectuate lucrări sunt:

• Str. Timișoara 
• Str. 1 Decembrie

• Str. Ștefan cel Mare
• Str. I.L. Caragiale
• Str. Andreica
• Str. Andrei Șaguna
• Str. Gheorghe Șincai
• Str. Mihai Viteazul
• Str. Nistor Oprean
• Str. Fantana de Piatră
• Str. 9 Mai
• Str. Ion Creangă
• Str. Libertății
• Str. Mărășești
• Str. Manole
• Str. George Coșbuc
• Str. Nicolae Bălcescu
• Str. Horia
• Str. Popa Șapcă
• Str. Brediceanu
• Str. Avram Iancu

La capitolul rețeaua de canalizare, 
se poate vorbi de o extindere cu peste 
10 km. De asemenea, vor fi montate 
peste 500 de racorduri noi și 3 stații de 
pompare a apei uzate locale. Aproape 2 
km de rețea veche va fi înlocuită cu una 
nouă. 

Rețeaua de canalizare va fi extinsă 
pe străzile: 

• Str. Lugoj
• Str. Drumul Cenadului
• Str. Cluj
• Str. Brăila
• Str. Vasile Alecsandri

• Str. Oravița
• Str. Orșova 
• Str. George Coșbuc
• Str. Bela Bartók
• Str. Traian Vuia
• Str. Grivița
• Str. Constantin Brâncoveanu
• Str. Mica
• Str. Aprod Purice
• Str. Iancu Jianu
• Str. Gheorghe Doja
• Str. Aurel Vlaicu
• Str. Albina
• Str. Mihai Sadoveanu
• Str. Andreica
• Str. Comorii
• Str. A Vlahuță

Rețeaua de canalizare va fi 
reabilitată pe străzile: 

• Str. Drumul Cenadului
• Str. Petru Maior
• Str. Panselelor
• Str. Tichindeal
• Str. Nicolae Bălcescu
• Str. A Vlahuță
• Str. Viilor
În prezent, se desfășoară etapa 

de licitație a lucrărilor care vor începe 
efectiv peste câteva luni de zile. Desigur 
locuitorii străzilor afectate de lucrări vor fi 
informanți cu privire la momentul în care 
se va demara munca propriu-zisă.

primar, DĂNUȚ GROZA 

•  Vând casă pe strada Calea lui 
Traian, 2 dormitoare, living, beci 
33mp, 2 băi, spațiu comercial.
Tel.  0721769393•  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

• Caut de lucru la făcut curățenie sau 
îngrijit copil ca bonă.
Tel.  0758900759

• Cumpăr apartament sau garsonieră.
Tel.  +4368181625374

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

• Vând apartament cu două camere 
în Șandra, parter, zonă bună, vad 
excelent.
Tel. 0720693895

• Execut lucrări gospodărești de 
îmtrținere.
Tel. 0756948806 sau 0758900759

• De închiriat spațiu comercial situat 
ultracentral.
Tel. 0744696207

• Vând teren intravilan în zone 
limitrofe.
Tel. 0739356102

• Vând casă în Sânnicolau Mare cu 
3 camere, 1 bucătărie mare (loc de 
gătit+loc pentru luat masa),1 baie, 1 
dressimg, 1 hpl, 1 cămară, 1 beci, 2 
cotețe mici, 1 magazie, anexe pentru 
lemne și unelte agricole, curte mare 
în față (loc pt o casă) + grădină de 
mărime medie în spate, încălzire cu 
teracotă pe lemne, gaz la butelie, 
casa este din văiugă în afara de 
bucătărie. Casa este tencuită pe 
dinafara și renovată în interior.
Tel. 0722451299

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

• Vând casă pe strada Ion Creangă nr 
15.
Tel. 072431727

• Mă numesc Mia şi m-am pierdut în 
data de 16 Martie. Ultima dată am fost 
vazută în zona Fabricii de ciorapi. Am 
carnet de sanatate, sunt vaccinată 
şi sterilizată. Urmeaza sa împlinesc 
doi ani şi aş vrea să-i sarbătoresc cu 
familia mea. Cățelul şi familia mea 
oferă recompensa! Nu miaun foarte 
tare, aşa că vă rog să-i contactați la:
Tel.  0735837582

Turneul de tenis destinat jucătorilor amatori, organizat de Clubul Sportiv Unirea 
a ajuns la ediția a IX-a. Ediția din acest an a adus la start un numar de 27 de sportivi 
împarțiți pe trei categorii în funcție de vârstă.  Deşi ploaia ne-a stricat planurile copiii 
au avut răbdare şi au dat tot ce au putut în competiție.  Au fost meciuri frumoase, 
au fost şi lacrimi de supărare, dar şi de fericire. Finalul competiției i-a răsplatit pe 
învingători cu premii pe măsura efortului depus: locul I a primit o geanta Babolat, 
locul al -II-lea o rachetă Babolat, iar locul al III-lea o şapcă şi manşete. Cei mici, 
care au jucat finala mică, au primit şi ei un suport de minge. Mulțumim domnului 
preşedinte al clubului Sitaru Flavius, precum si primăriei oraşului, care este partener 
al competiției.  

Categoria 6-8 ani
• Locul I Sbierea Giulia
• Locul al II-lea Sbierea Patrisia
• Locul al III-lea Vlădia Robert

Categoria 9-12 ani
• Locul I Ciubotariu-Magda Davide -Alessandro
• Locul al II-lea Guran Mario
• Locul al III-lea Marincat Miriam

Categoria 13-17 ani
• Locul I Sbierea Antonio
• Locul al II-lea Bora Darius 
• Locul al III-lea Rognean Ruben 

prof. BALOG ADINA

CLUBUL SPORTIV UNIREA
OPEN SÂNNICOLAU MARE 

EDIŢIA a IX-a

În mumărul de luna trecută al 
Monitorului a fost prezentată lista 
cu străzile pe care în acest an vor 
fi executate lucrări de modernizare. 
Dintr-o regretabilă eroare de 
tehnoredactare, strada Scurtă a fost 
omisă din lista de investiții începute 
în anul precedent și continuate în 
2019. Cu scuzele de rigoare, facem 
pe această cale precizarea că strada 
Scurtă se află pe lista de investiții 
aprobată de Consiliul Local odată cu 
votarea bugetului pe anul în curs. Mai 

mult decât atât, strada în cauză a fost 
inclusă în lista prezentată în a doua 
parte a anului 2018, motiv pentru care 
este cuprinsă la lucrări în continuare și 
nu la investiții noi.

Pentru Primăria Sânnicolau Mare 
toate străzile orașului sunt importante 
în aceași măsură, iar obiectivul final 
este ca procesul de modernizare să 
cuprindă întregul oraș. Mulțumim pentru 
înțelegere!

MCC

STR. SCURTĂ VA FI MODERNIZATĂ
fiind cuprinsă în lista de investiții a 

bugetului pentru anul  2019
Reamintim cetățenilor să nu apeleze 

la intermediari neautorizați care se 
oferă să asigure transportul deșeurilor 
și resturilor de construcții rezultate în 
urma renovărilor sau construcțiilor. 
Astfel de intermediari au fost surprinși 
de mai multe ori abandonând gunoiul în 
câmp, situație în care au fost amendați 
cu 2500 de lei atât intermediarul cât și 
cel care a dat resturile de construcție. 
Cetățenii trebuie să înțeleagă că aceste 
deșeuri sunt aruncate în câmp unde 
sunt întotdeauna găsite de angajații 
primăriei, iar apoi Primăria este obligată 
să plătească o firmă pentru a le ridica.

Pentru a scăpa în mod legal de 
deșeurile rezultate din construcție și 
de resturile vegetale, puteți să le duceți 

gratuit la platforma FNC, cu transport 
propriu, puteți anunța la Primărie 
pentru a fi ridicate contracost sau puteți 
solicita serviciile de transport plătit ale 
operatorului de salubritate Brai-Cata. 
Atașat anunțului este poza uneia dintre 
căruțele intermediarilor care propun 
servicii ilegale. 

Anunț important, risc de amendă!
TRANSPORTUL ILEGAL AL DEȘEURILOR

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. 
Specatatorii vor simții atmosfera unui 
meci de liga campionilor. Intrarea este 
liberă.

•  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

www.sannicolau-mare.ro

Evenimentele majore, în care se 
încadrează și Festivalul Verii, organizate 
de către Primăria Orașului, se 
adresează locuitorilor de toate vârstele. 
Anul acesta, la inițiativa domnului primar 
Dănuț Groza, elevii de la ciclul primar și 
gimnazial vor avea parte do o surpriză 
inedită. În ziua de sâmbătă 13 iulie, 
începând cu orele 1600, se vor organiza 
plimbări cu barca pe canalul Aranca. 
Acest canal, de când s-a constriut digul,  
are pe zona ce parcurge orașul un volum 
mare și, în plus, este în permanență 
curățat de către angajații primăriei. În 
aceste condiții, o plimbare cu barca cu 

motor va fi cu siguranță o experiență 
de neuitat și va transmite multă bucurie  
copiilor.

Având în vedere că acest tip de 
eveniment este o noutate, facem câteva 
precizări foarte importante:

• În barcă vor putea urca doar 
elevii de la clasa pregătitoare 
și până la clasa a VIII-a, 
inclusiv.

• Părinții nu vor putea însoți 
copiii în barcă, dar acesția 
vor fi supravegheați de către 
organizatori.

• Toate normele de siguranță 

vor fi îndeplinite, iar copiii 
vor primi câte o vestă de 
salvare. Purtarea vestei va fi 
obligatorie. 

Pentru o cât mai bună desfășurare a 
acestei activități, s-a stabilit ca:

• Întâlnirea va avea loc în parcul 
copiilor începând cu ora 1600

• În ordinea sosirii, copiii vor 
primi numere de ordine și vor 
urca în barcă în funcție de 
aceste numere

• În barcă, la o tură ,vor participa 
în jur de 10 copii

• Plimbarea unei grupe de copii 
va avea în jur de 10 min.

Parcul copiilor va fi ,nu doar punctul 
de întâlnire pentru plimbarea cu barca, 
dar și loc al veseliei, muzicii și al 
surprizelor. 

Trebuie făcută o remarcă referitoare la 
situația în care condițiile meteorologice 
nu vor permite desfășurarea plimbărilor 
cu barca. În această situație, evenimentul 
va fi reprogramat, iar cetățenii vor fi 
înștiințați prin căile de comunicare ale 
primăriei asupra noului program.

MCC 

PLIMBARE CU BARCA PENTRU COPII PE CANALUL ARANCA  
FESTIVALUL VERII - SÂMBĂTĂ 13 IULIE  ORA 1600 
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5 iunie, în învățământul românesc, 
are o semnificație aparte, fiind data  la  
care se celebrează Ziua Învățătorului. 
În fiecare an, în această zi, în școli 
se organizează, de regulă, activități 
extrașcolare. În Sânnicolau Mare, cele 
două instituții de învățământ  gimnaziale 
au hotărât să participe la concursul, deja 
consacrat în orașul nostru, numit Elevii 
au Talent. După o pauză de câțiva ani, 
s-a dat din nou startul competiției pentru 
cei mai talentați elevi din ciclul gimnazial. 
Evenimentul, organizat cu sprijinul 
Primăriei, a fost stabilit pentru această zi 
specială, cu mult timp înainte. Ați putut 
citi într-un număr anterior al Monitorului 
că, în Saptămâna altfel, cei mai talentați 
elevi au fost selectați în cadrul fiecărei 
școli.

În 5 iunie, începând cu ora 10, elevii 
celor două școli, însoțiți de cadrele lor 
didactice s-au îndreptat înspre sala mare 
de spectacole. Pentru că publicul a fost 
unul foarte numeros, locurile pe scaune 

nu au fost suficiente. Dar, acest lucru 
nu a reprezentat pentru susținători vreo 
problemă, căci ei au rămas pentru a-și 
aplauda favoriții și în picioare, urmărind 
cu interes spectacolul, până la sfârșit.

În deschidere, domnul primar Dănuț 
Groza a adresat copiilor câteva cuvinte 
și a mulțumit profesorilor pentru sprijin. 
Tensiunea s-a simțit în sală până când 
pe scenă a pășit sfios primul concurent 
plin de emoții. Numerele s-au dovedit 
extrem de interesante. S-au întrecut copii 
cântând muzică ușoară, populară sau 
hip hop, au dansat minunat, au prezentat 
secvențe din exerciții de karate, au spus 
glume.  Juriul a avut o sarcină extrem de 
grea, pentru că toți cei care au urcat pe 
scenă au dat dovadă de un real talent. 

Dar, până la urmă, cei mai buni 
au câștigat, fiind premiați, după cum 
urmează :

Locul I Scridon Sara
Locul al II lea Chelba Mihaela
Locul al III lea Matea Benedict

Premiul juriului Lavrenski Alessia
Premiul de popularitate Cojerean 

Ionuț
Au mai participat și au dat dovadă 

de mult talent: Mureșan Patricia și 
Mureșan Paul, Horj Ana, Moț Andrei  
și Stelli Cristian, Petrov Florin și 
Midac  Miriam, Bude Andrei, Steop 
Vlad.

Felicitări tuturor concurenților pentru 

talent și curaj!
În final,au fost acordate ca la 

orice competiție diplome și premii. 
Evenimentul a fost finanțat de către 
Primăria Orașului Sânnicolau Mare, fiind 
cuprins pe agenda de activități culturale 
a anului 2019.

 
M.R

“ELEVII AU TALENT“ ediția 2019 
Concurs de talente pentru elevii de gimnaziu

Sânmiclăușenii sunt obișnuiți ca 
activitățile asociațiilor din oraș să 
fie concentrate pe anumite grupuri 
sociale. Este o practică modernă, des 
întâlnită în vestul Europei ca locuitorii 
unui oraș să se asocieze în grupuri cu 
un interes comun, fiind astfel mult mai 
ușor de accesat proiecte și organizat 
evenimente. La noi, pe lângă asociația 
pensionarilor, pescarilor, crescătorilor 
de animale, funcționează și asociația 
cadrelor didactice. Dar, și în cadrul 
acesteia, se pot identifica mai multe linii 
de acțiune, concentrate pe dascăli sau 
pe activități ale elevilor. Un grup care 
până în prezent nu a fost bine coagulat 
este cel al dascălilor pensionari. Aceștia 
au avut dintotdeauna posibilitatea de a fi 
membrii, atât în asociația pensionarilor, 
cât și în cea a profesorilor. Din motive de 
natură obiectivă, niciuna din cele două 

asociații nu a reușit să îi mobilizeze într-
un mod eficient. Astfel, a venit inițiativa 
domnului primar care, cu sprijinul 
asociației San Didactica, a lansat o 
invitație către toți profesorii pensionari 
din Sânnicolau Mare pentru a se întâlni în 
sala mare a Castelului Nako. Procedura 
de organizare a fost una dificilă, pornind 
de la identificarea cadrelor didactice 
și auxiliare aflate în pensie. Aici au 
contribuit unitățile școlare.  Directorii 
și sectretariatele au întocmit liste care 
au fost centralizate. A urmat, apoi, 
distribuirea unor invitații și contactarea 
telefonică pentru confirmare. Efectul 
a fost unul neașteptat, deoarece, din 
aproximativ 80 de persoane identificate, 
în jur de 60 au confirmat prezența. Unii 
au fost plecați din localitate, iar altora, 
starea de sănătate precară nu le-a 
permis să se deplaseze. 

În data de 13 iunie, la ora 12, în 
prezența domnului primar și a tuturor 
directorilor de unități școlare, a avut 
loc o masă festivă, unde profesorilor 
pensionari li s-au prezentat câteva 
propuneri în sprijinul intenției de a forma 
un grup activ. Astfel, domnul primar și-a 
exprimat intenția de a-i invita pe scenă 
cu ocazia zilelor orașului pentru a le 
înmâna, în semn de respect, o plachetă 
onorifică. Apoi, această practică să 
devină un obicei. De asemenea, au fost 
prezentate activitățile anuale ale San 
Didactica la care invitații pot participa în 
calitate de membrii. În plus, s-au făcut 
propuneri pentru activități organizate 
de asociație exclusiv pentru cadrele 
didactice pensionare. Reacția celor 
prezenți a fost una pozitivă, iar ideile 
prezentate au fost primite cu entuziasm.  
Desigur, pe lângă latura practică, a 

existat și o latură emoțională. Întâlnirea 
foștilor colegi nu a avut cum să nu 
stârnească emoție și nostalgie. 

Ultima parte a întâlnirii a fost una 
relaxată, iar invitații au putut depăna 
amintiri. Rămâne ca efectele acestei 
inițiative să fie observate în viitor, dorința 
organizatorilor fiind ca acest tip de 
întâlnire să aibă loc cât mai des. 

Acest eveniment nu ar fi fost posibil 
fără implicarea deosebită a doamnei 
Avram Elena, bibliotecar al Școlii 
gimnaziale nr.1, care a centralizat 
listele și care a discutat personal cu toți 
cei aproape 80 de pensionari. A avut, 
de asemenea, un rol important în a-i 
determina să accepte invitația. 
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Întâlnire emoționantă a cadrelor didactice pensionare

Pentru al doilea an consecutiv 
sportivii secției de karate din cadrul 
Clubului Unirea au avut ocazia să 
participe la Campionatul European de 
Karate JKA, ca și componenți ai lotului 
național. Anul acesta, competiția s-a 
desfășurat în Cehia la Kadan. 

Lotul deplasat de Sensei, Nagy 
Zoltan, din cadrul secției de karate al 
CS Unirea a fost următorul:

• Turjuc Florian
• Jitiu Lucas
• Filip Raul
• Potârniche Daniela
• Stelli Cristian
• Gheorghiade Paula
• Padurariu Tamara
• Cioban Ștefan
• Marienuți Milan
• Lăcătuș Răzvan
• Dancea Timotei
• Șteflea Camelia
• Drăgoi Sofia

• Drăgoi Valentina
• Sima Bianca

Competiția a fost una de amploare 
cu peste 650 de sportivi din 19 țări. 
Nivelul competițional a fost unul ridicat, 
iar sportivii noștri au reușit din fericire să 
se ridice la nivelul așteptărilor. Am avut 
mai mulți sportivi calificați în semifinale 
și finale. 

Cel mai spectaculos rezultat a 
fost acela al micuței noastre sportive 
Șteflea Camelia care a reușit să obțină 
medalia de bronz, clasându-se pe locul 
3 la Ippon Kumite.

Remarcabil este și rezultatul 
sportivei Gheorghiade Paula care a 
reușit să urce pe locul al patrulea.

Mai mulți sportivi au reușit calificarea 
în semifinalele de 8: Lăcătuș Răzvan la 
Ippon Kumite, Dancea Timotei la Kata 
Individual.

Sportivii noștri au obținut rezultate 

frumoase și în competiția pe echipe:  
Lăcătuș Răzvan locul 5 cu echipa 
de kata și Marienuți Milan, Cioban 
Ștefan, Turjuc Florian locul 7 cu 
echipa de kata.

Felicitări tuturor sportivilor și 
antrenorilor pentru rezultatele obținute, 

consecințe ale multor ore grele de 
antrenament. Ei ne-au reprezentat cu 
cinste și suntem mândri de ei. Mult 
succes pe mai departe!

MCC

MEDALIE LA CAMPIONATUL 
EUROPEAN DE KARATE

CS UNIREA CU 6 SPORTIVI ÎN LOTUL ROMÂNIEI

Finalul de sezon competițional 
aduce cu sine în fiecare an cele mai 
grele provocări pentru sportivi. Bătăliile 
finale, după atâtea luni de competiție 
și antrenamente istovitoare, vin ca 
o provocare, pentru sportivi de a-și 
depăși limitele și de a încerca și ultima 
ascensiune. Doar mirajul clasării pe 
prima treaptă a podiumului și sclipirea 
medaliilor sunt cele care îi mai împing la 
luptă.

Așa a venit și ultima competiție 
pentru juniorii 3 din cadrul secției de 
handbal a Clubului Unirea. Băieții, 
antrenați de Cipirian Trifan, au avut mult 
de muncă până au reușit să se califice la 
turneul final național, adică între primele 
opt echipe din țară. Ei au participat 
în perioada 21-26 mai la turneul final 
desfășurat la Buzău. Echipa noastră 
a avut parte de susținerea  unei galerii 
numeroase și inimoase formată din 
părinți ai sportivilor și prieteni. Băieții 
noștri au luptat de la egal la egal cu  cele 
mai importante centre handbalistice ale 

României. La final, echipa noastră s-a 
clasat pe locul 8 național și ne mândrim 
cu această performanță deosebită 
pentru micul și frumosul nostru oraș.

Îi felicităm pe tinerii sportivi, antrenori 
și conducerea clubului. Nu în ultimul rînd 
felicităm mica, dar gălăgioasa galerie 
care a însoțit echipa la Buzău. Mult 
succes în sezoanele viitoare și odihnă 
plăcută în binemeritata vacanță!

Lotul participant la turneul final 
național:

Sălcan Ionuț, Muntean Robert, 
Stoica Alex, Mircsov Adelin, Bejenaru 
Andrei, Fanu Alex, Ferencz Eduard, 
Roșu Radu, Paris Cătălin, Kozenkay 
Tobias, Ciul Victor, Berta Denis, 
Mureșan Mario, Pavlov Bogdan, 
Trifan Ciprian - antrenor, Roosz Suba 
Iozsef - coord.centru, Hiticaș Dumitru 
- șofer.

Antrenori: Trifan Ciprian
Coordonatorul sectiei de handbal: 

Roosz Suba Jozsef
Șofer: Hiticaș Dumitru

PARTCIPARE LA TURNEUL FINAL NAȚIONAL
PENTRU BĂIEȚII DIN ECHIPA DE HANDBAL - JUNIORI III

Șteflea Camelia (dreapta) - medalie de bronz 
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Ziua Copiilor sărbătorită la Sânnicolau Mare
Jocuri, premii și multe surprize

Cel mai frumos dar divin pentru orice 
familie îl reprezintă, cu siguranță, copilul. 
Fără copil, viața este pustie, tristă, lipsită 
de sens. Copilul este cel care dă sens 
existenței umane, el are rolul de a întregi 

familia, de a o uni și de a o face fericită. 
În cinstea acestei minuni, numită COPIL, 
se organizează în fiecare an, de 1 Iunie, 
activități numeroase și în Sânnicolau 
Mare.

Anul acesta, din cauza timpului 
nefavorabil, a ploilor care parcă nu se 
mai opreau, dar și a frigului nepotrivit 
pentru prima zi a lunii iunie, evenimentele 
închinate Zilei copilului au fost mutate 
în sala de sport Ioan Morar. Această 
schimbare a fost anunțată pe rețelele 
de socializare, astfel încât, în dimineața 
zilei de sâmbătă, în 1 iunie, aleea ce 
duce înspre sala de sport a fost plină de 
veselia molipsitoare a celor mici. Aceștia, 
însoțiți de părinți, bunici sau frați, dar și 
singuri, în funcție de vârstă, se îndreptau 
fericiți înspre a-și sărbători ziua.

Sala s-a umplut repede, iar activitățile 
organizate de Primăria orașului 
Sânnicolau Mare i-a ținut pe copii prinși 

aproape două ore. S-au păstrat în linii 
mari jocurile cu care copiii erau obișnuiți 
și s-a renunțat doar la activități ce nu 
se puteau desfășura în interior. Copiii 
au fost grupați în funcție de preferințe. 
Atenția le-a fost repede captată și, cu 
gândul la premii, s-au antrenat în jocuri 

și competiții, cum au știut și cum au 
putut ei mai bine.

În final, s-au acordat numeroase 
premii. Ca de fiecare dată, nu a lipsit 
înghețata și nu au lipsit răcoritoarele.

MR

Cu toții am regretat că vremea 
nu ne-a permis să organizăm aceste 
activități în aer liber la fel ca în anii 
trecuți. Totuși, deoarece la Primăria 
Sânnicolau Mare abordăm cu mare 
seriozitate toate evenimentele, am 
fost pregătiți pentru această situație. 
Astfel, de exemplu, în locul desenelor 
pe astfalt ,am avut pregătite blocuri de 
desen și creioane colorate. Le spun 
și  eu la mulți ani tuturor copiilor din 
Sânnicolau Mare!

primar, Dănuț Groza

Duminică, 2 iunie 2019, Muzeul 
Satului Bănățean a devenit locul de 
întâlnire al etniilor din Banat: sârbi, 
maghiari, ucraineni, cehi, slovaci, 
bulgari, evrei, aromâni, rromi, la cea 
de-a XIX-a editie a Festivalului Etniilor.

Festivalul Etniilor celebrează 
multiculturalitatea Banatului într-un 
spațiu care te inspiră și care te invită 
la căutarea tradițiilor - Muzeul Satului 
Bănățean.

Ucrainieni, maghiari, aromâni, 
germani, evrei, slovaci, cehi, sârbi, 
bulgari și rromi au recreat atmosfera 
unei rugi bănățene de altădată.

Au fost peste 300 de artiști, peste 
1500 de spectatori, 3 fanfare, 5 expoziții 
etnografice, un cerc de pictură al Școlii 
de Arte din Timișoara și un recital de 

neuitat: “Damian and Brothers.”
Etnia maghiară a fost reprezentată 

de Ansamblul ”Kékibolya” din 
Sânnicolau Mare care a adus la Muzeul 
Satului Bănățean costume maghiare din 
zona de câmpie, cusute la Mórahalom 
(HU) a caror autenticitate a fost 
confirmata de d-na coregraf Adorjányi 
Szabó Nóra si Gajdácsné Erika.

Cei care au fost la Muzeul Satului 
Bănățean în data de 2 iunie au putut 
admira o expoziție de cusături maghiare 
și alte elemente de etnografie maghiară, 
croite și cusute de femei pricepute din 
zona etnografica Sânnicolau Mare. 
Obiectele expuse, unele cu o mare 
valoare sentimentală, au fost culese din 
zestrea bunicilor și a străbunicilor, care 
le-au pastrat cu mare grijă, spre bucuria 

celor care au văzut expoziția. Asociația 
“Révai Miklós”, condusă de doamna 
Telbis Maria, împreună cu Hegedus 
Eva, Keresturi Maria și familia Fibișan, 
au reușit să uimească și să călăuzească 
vizitatorii în lumea satului de altă dată, 
reprezentând cu cinste etnia maghiară 
din zona Sânnicolau Mare.

În curtea casei maghiare din muzeul 
satului, alaiul a fost întâmpinat de membri 
Ansamblui “Kékibolya” imbrăcați în 
porturi populare, cu cântece din câmpia 
de sud, acompaniată cu măiestrie de 
doua fete la citeră, instrument tradițional 
maghiar.  

Dansurile maghiare din câmpia de 
sud, pregătite de Lepus Enikő si Bartók 

Béla, coregrafia Szabó Adorjányi Nóra 
și Papp Máté, au adus pasiunea și 
bucuria de viață a poporului maghiar și 
au completat superba după -amiază de 
duminică.

A fost o cinste și o provocare pentru 
noi, maghiarii din Sânnicolau Mare, să 
fim invitați pentru a doua oară consecutiv, 
să reprezentăm comunitatea maghiară 
din Banat.

Multumim Centrului de Cultură și 
Artă Timiș, Primăriei Sânnicolau Mare 
și Casei de Cultură Sânnicolau Mare 
pentru sprijinul acordat.

BARTÓK BÉLA

FESTIVALUL ETNIILOR - EDIȚIA A XIX-A
Ăsta-i Banatul nostru sfânt,  în care fiecare spune ”Bună ziua” și ”Să trăiești” pe limba celuilalt!

Asociația San Didactica este 
una dintre asociațiile de succes ale 
orașului nostru, reușind de ani de zile 
să implementeze proiecte complexe 
și atingându-și de fiecare dată toate 
obiectivele. Există o listă de acțiuni 
devenite tradiționale, organizate în 
fiecare an de către cadrele didactice. 
Prima dintre acestea constă într-o 
întâlnire festivă organizată cu ocazia 
sfârșitului de an școlar. Dacă în trecut 
această activitate se desfășura în aer 
liber, pentru a evita problemele posibile 
cauzate de condițiile meteorologice, 
anul acesta s-a hotărât organizarea în 
sala mare a Castelului Nako. 

În seara zilei de 13 iunie, peste 80 
de cadre didactice, personal didactic 
auxiliar și nedidactic de la cele 5 unități 

de învățământ din oraș s-au întâlnit într-o 
atmosferă relaxată. Ca de obicei, s-au 
depănat amintiri din anul școlar recent 
încheiat și s-au făcut planuri pentru 
vacanța de vară. Deși obosiți după un an 
greu și solicitant, cu toții aveau expresia 
bucuriei unei perioade mai relaxate. 
Trebuie totuși precizat că vara nu este 
pentru angajații școlilor o perioadă de 
inactivitate totală. Există numeroase 
examene, sesiuni de înscriere etc. 

Asociația San Didactica urează 
profesorilor, elevilor și părinților o vară 
liniștită și o vacață plăcută!

Activitățile asociației vor fi reluate 
în septembrie, când începe un nou an 
școlar! 
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ASOCIAȚIA SAN DIDACTICA
Întâlnire festivă prilejuită de 

sfârșitul anului școlar

ApocalipS se află în studioul de 
înregistrări pentru imprimarea unui nou 
material discografic, ce va cuprinde 
pe lângă piesele noi și prelucrări după 
teme de Bartok, ce merită readuse în 
atenția și unui alt gen de public decât 
cel ascultător de muzică clasică. Pentru 
temele de Bartok, cât și la noile piese 
vor fi invitați, pe care îi vom anunța la 
momentul potrivit. 

Înregistrările se fac în studioul 
Consonance din Timișoara, avându-i 
ca producători pe cei care au lucrat și 

la albumul Gate To Infinity, Sol Faur și 
Huppogramos de la Dordeduh, dar și 
Andrei Jumugă, tot de la Dordeduh.

Prima piesă ce va fi intens promovată 
de pe noul material discografic va fi 
DANGER!, ce va beneficia și de clip și 
va avea ca invitat, solistul unei foarte 
cunoscute trupe timișorene. 

Alte detalii și noutăți pe pagina de 
Facebook a formației:  http://www.
facebook.com/ApocalipS.band.

 
FLAVIUS BUDA

ApocalipS - Studio Report 2019

Locuitorii Sânnicolaului Mare sunt 
familiarizați cu activitățile culturale 
ce se desfășoară în orașul nostru cu 
regularitate. Un nume cunoscut în 
urbea de pe malul Arancăi este cel 
al profesorului Radu Gheorghe, un 
dascăl ce, întreaga viață și-a dedicat-o 
îndrumării copiilor pe aripile line ale 
sunetului pianului. Dacă în urmă cu mulți 
ani, domnul profesor a ridicat numele 
orașului nostru pe cele mai înalte culmi 
ale Europei, prin dirjarea unui cor 
dezvoltat în ani de zile în jurul a zeci de 
talente, în prezent, îl întâlnim pe domnul 
profesor în diferite evenimente culturale 
la care participă cu aceeași dăruire, 
alături de elevi captați de muzica clasică. 
În această direcție, vineri 14 iunie 2019 a 
avut loc în sala de festivități a Castelului   
Nako din  orașul Sânnicolau Mare un 
eveniment cultural care se desfășoară 
în ultima săptămâna de școală a fiecărui 
an, începând din anul 1985-Recitalul 
de Pian condus de profesorul Radu 
Gheorghe.

Au evoluat pe scenă elevi ai școlilor 
din Sânnicolau Mare, dar și din unele 
localități din jurul orașului, cu vârste 
cuprinse între 7 și 16 ani,având 
înclinații muzicale către pian, și 

genurile muzicicale de factură  cultă: 
studiul,  sonatina,  sonata,  miniatură 
instrumentală ale creației   compozitorilor 
muzicii universale (A.Vivaldi, C.Czerny, 
M.Clementi, W.A.Mozart, L.v.Beethoven, 
Fr.Chopen) dar și către genurile muzicii 
de divertisment.

Recitalul s-a desfășurat în fața 
unei săli pline, efortul micilor artiști 
fiind răsplătit cu generozitate de către 
întreagă asistență.

Au evoluat pe scenă (în ordine 
alfabetică): Buzaș Caius,  Buta Raul, 
Bucatariu Patricia,  Căprar Alesia, 
Căprar Ana Maria, Gheorghiu Carla, 
Midac Miriam,  Mureșan Delia, 
Podereu Teodora, Popa Ariana, 
Stănușescu Samuel,  Timiș Emanuel, 
Tetcu Daria, Zbera Antonio.

Merită scoasă în evidență prestația 
elevului Mario Mateas, elev în clasa 
XI-a A la Liceul Teoretic Ioan Jebelean 
din orașul nostru,care prin mult studiu, 
dăruire, talent și pasiune, a reușit să 
impresioneze publicul ascultător prin 
cele patru lucrări muzicale interpretate 
cu multă sensibilitate: Fr.Chopen-Vals, 
P.Constantinescu-Toccata, I.Albeniz-
Tango, Z.Abreu-Samba.

  MR

Recital al tinerilor 
pianiști sânmiclăușeni

Luna iunie a fost însemnată în 
calendarul bisericesc ortodox cu o 
sărbătoare extrem de importantă 
pentru credincioși. Este vorba despre 
Înălțarea Domnului din 6 iunie, 
sărbătoare ce corespunde și cu Ziua 
Eroilor.  În fiecare an, după 40 de zile 
de la Învierea Domnului nostru Iisus 
Hristos, mai precis în joia din a șasea 
săptămână după sărbătoarea pascală , 
creștinii ortodocși prăznuiesc Înălțarea 
Domnului la ceruri. În această zi de 
sfântă sărbătoare, se pomenesc și 
eroii români care s-au sacrificat pentru 
dreptatea, libertatea și binele acestei 
țări. Dată fiind importanța majoră a 
acestui praznic, se înțelege faptul că 
Biserica ortodoxă din  Sânnicolau Mare 
s-a dovedit aproape neîncăpătoare. 
Pentru a participa la Sfânta Liturghie, 
dar și pentru a depune o coroană 
în cinstea eroilor neamului nostru, 
au venit la biserică reprezentanți ai 
diverselor instituții din oraș, elevi și 
simpli credincioși.

După încheierea sfintei slujbe 
oficiată de preoții bisericii noastre 
ortodoxe, a luat cuvântul domnul 
primar Dănuț Groza care a evidențiat 

rolul eroilor și a sacrificiului pe care 
aceștia l-au făcut de-a lungul timpului. 
Cu regret și totodată înaltă cinste și 
admirație,  i-a amintit pe cei care, cu 
mult curaj, au luptat în al doilea război 
mondial, lăsându-i acasă pe cei dragi, 
cu un imens gol în suflet. Dintre aceștia, 
singurul în viață,sânmiclăușean, este 
Nicolae Presecan, prezent la oficierea 
slujbei de pomenire a eroilor.

“Astăzi ne bucurăm de o 
libertate pe care o datorăm celor 
care au plătit-o cu sânge pe câmpul 
de luptă. Din păcate, singurul 
veteran de război rămas în viață 
la Sânnicolau Mare este Nicolae 
Presecan, cetățean de onoare a 
orașului nostru. Cu această ocazie 
îi urez multă sănătate și îmi exprim 
respectul pentru dăruirea și efortul 
depus de a fi azi aici, să așeze o 
coroană în cinstea camarazilor de 
front. Mulțumesc, de asemenea, 
tuturor instituțiilor care au venit 
în număr mare să aducă   omagiu 
eroilor neamului!“, a declarat 
primarul Dănuț Groza

MR

Ziua Eroilor la Biserica 
ortodoxă română


