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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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Consiliului  Local  S ânnicolau-Mare
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2BUGETUL ORAȘULUI SÂNNICOLAU MARE PENTRU ANUL 2019
Lista de investiții

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

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.

ITP la Agrotransport (ITSAIA)
VERIFICĂRI TEHNICE PERIODICE AUTO PENTRU 

MAȘINI MICI ȘI MARI (persoane sau mar fă)
Tel. 0730086114, 0724359585, 0758231207, 

0256371648(tel+fax) 
Drumul spre Timișoara(Str. GĂRII, nr. 10)

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 BALUL PENSIONARILOR
A AJUNS LA EDIȚIA A XI-A
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EDUCAȚIE
LICEUL TEHNOLOGIC
„CRISTOFOR NAKO”  -
OFERTA EDUCAȚIONALĂ 
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PROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR ORGANIZATE DE PRIMĂRIA SÂNNICOLAU MARE

CU OCAZIA ZILEI COPILULUI
SÂMBĂTĂ 1 IUNIE 2019 ora 900 

La fel ca în fiecare an, Primăria  Sânnicolau Mare invită toți copiii din oraș să 
sărbătorească împreună ZIUA COPILULUI. Anul acesta, evenimentul va avea loc în 
data de 1 iunie, într-o zi de sâmbătă. În parcarea de la Hotel Timișoara vor fi organizate 
concursuri cu premii pentru copii până la 14 ani. Concursurile vor începe la ora 900. 
În caz de vreme nefavorabilă toate activitățile se vor desfășura în sala de sport “Ioan 
Morar“.

• Desene pe asfalt (se primește cretă de la organizatori)
• Concurs de aruncat cu mingea la coș
• Concurs de make-up (organizatorii  asigură pensulele și trusele de make-up)
• Concurs de role (se participă cu rolele personale, iar costumul de protecție este obligatoriu) 
• Concurs de biciclete (îndemânare -  costumul de protecție este obligatoriu) 
• Concurs de sărituri cu coarda

După finalizarea concursurilor, pe toți copiii prezenți îi așteaptă o surpriză .
Vă așteptăm în număr cât mai mare! 

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

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

Va prezentam produsul finit atat pentru 
mica noastră terasa cât și pentru câteva din 

produsele pe care le realizam din materii prime 
de înaltă calitate. Pentru ca știm cât este de 

important ca ceea ce tu bei sau mănânci sa fie 
cât mai natural dar nu foarte scump, ne-am 

conformat. Alege pe termen lung, sa consumi  
cât mai sănătos și sigur nu ve-i regreta.

Începe-ți ziua în stil  sănătos!! 

EVENIMENTE
SĂRBĂTOAREA 
PAȘTELUI
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EVENIMENTE
ZIUA EUROPEI 2019
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EVENIMENTE
SĂRBĂTOAREA 
RROMILOR DIN 
SÂNNICOLAU MARE
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SPORT
CROSUL SNM
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BUGETUL ORAȘULUI SÂNNICOLAU MARE 
PENTRU ANUL 2019

1. Reabilitarea zonei centrale a 
orașului

• Unul dintre proiectele majore 
ale acestui an este amenajarea 
zonei cetrale a orașului. 
Momentan se desfășoară faza 
de proiectare, iar în toamna 
acestui an, vor începe și 
lucrările. 

2. Construcția unei creșe pe str.  
Decebal nr. 11

• Primăria Sănnicolau Mare a 
depus un proiect de finanțare 
europeană pentru construcția 
unei creșe, a două grădinițe 
și pentru reabilitarea fațadei 
Școlii Gimnaziale nr. 1. Din 
păcate, acest proiect nu a 
fost aprobat de Ministerul 
Dezvoltării de la București. 
În aceste condiții, construcția 
creșei va fi demarată din 
fonduri de la bugetul local.

3. Amenajarea de locuri de 
parcare 

• pe strada Republicii (zona 
blocurilor D și E)

• pe strada Mihai Viteazu

4. Amenajare de accese pentru 
imobilele aflate pe străzi 
reabilitate și care nu au  
beneficiat de acest pavaj.

5. Amenajare acces și curte 
bloc pe strada Gării nr. 15, 
amenajare acces pe strada 
Gării nr. 13, amenajare accese 
blocuri ANL P19 și P21

6. Reabilitare trotuare și accese:
• Str. Cluj 
• Str. Avram Iancu

7. Reabilitare trotuare:
• Zona Judecătoriei
• Str. Gheorghe Lazăr
• Str. Cenadului
• Str. Mărășești

8. Reparații drumuri asfaltate:

• Str. 1 Decembrie 1918 
• Str. Miron Costin
• Str. Republicii
• Str. Mihai Eminescu
• Str. Alba iulia
• Str. Gheorghe Lazăr
• Str. Eftimie Murgu
• Str. Simion Barnuțiu
• Str. Gării
• Str. Aprodu Purice

9. Reparații drumuri pietruite:
• Str. Morii
• Str. Frații Farca
• Str. Fundătura Cimitirului
• Str. Albina

10. Reparații șanțuri și canalizări 
pluviale:

• Str. Nistor Oprean
• Str. Comloșului
• Str. Aurel Popovici
• Str. Damșescu
• Str. Dr. Morii

11. Desființare bazine și clădiri la 
ștrandul rece

12. Desființare centrală termică 
pe strada Panselelor

13. Modernizare iluminat stradal 
cu lămpi LED

14. Demontare stălpi de lemn pe 
străzile Victor Babeș, Avram 
Iancu, Craiova

15. Înlocuire tuburi cu LED 
la clădirile ce aparțin 
domeniului public și privat al 
orașului Sânnicolau Mare (în 
scopul economisirii de energie 
electrică)

• Liceul Teoretic Ioan Jebelean
• Biblioteca Orășenească
• Școala Gimnazială nr. 2
• Liceul Tehnologic Cristofor Nako

16. Lucrări de reabilitare la 
Școala Gimnazială nr.1 
Theodor Bucurescu:

• Reparații a instalația termică 

în clădirea de pe strada Victor 
Babeș nr.2 (școala mică)

• Reparații generale la sălile de 
clasă situate la parter în clădirea 
de pe strada Victor Babeș nr.2 
(școala mică)

• Reabilitare bibliotecă în clădirea 
din str. Piața 1 Mai nr. 2 

17. Lucrări de reabilitare la 
Școala Gimnazială nr.2 
Nestor Oprean:

• Montare ferestre din tâmplărie 
PVC, înlocuire ușă principală 
cu una din termopan și 
achiziționarea de jaluzele 
verticale în clădirea de pe str. 
Mihai Viteazu nr. 9 

18. Investiții la Liceul Teoretic 
Ioan Jebelean:

• Montare aparate de aer 
condiționat și achiziționare 
platformă de orientare școlară

19. Lucrări de reabilitare la Liceul 
Tehnologic Cristofor Nako:

• Igienizarea holurilor clădirii 
principale

20. Investiții grădinița PP1:
• Achiziționarea și montarea de 

aparate de joacă la clădirile de 
pe străzile Decebal, Calea lui 
Traian și Nufărului

• Reparații la gradul clădirii de pe 
strada Petru Maior

21. Lucrări și investiții la biserici:
• Reparații acoperiș și inlocuirea 

geamurilor și ușilor la biserica 
ucraineană.

• Reamenajarea interioară a 
clădirii bisericii și a zonei din 
spatele acesteia la biserica 
Nădejdea

• Iluminarea exterioară la biserica 
greco catolică

• Reparații la împrejmuirea 
bisericii la biserica ortodoxă 
sârbă

• Instalația electrică interioară la 
biserica catolică

• Reparații la clădire și la instalația 
electrică la biserica Filadelfia

22. Amenajarea băncilor de 
rezervă la stadionul Gh. Biaș

23. Investiții la Spitalul 
Orășenesc 

• Reabilitarea incintei spitalului: 
parcări, căi de acces, trotuare, 
zone verzi

• Reparații la instalația electrică 
de forță în curtea spitalului

• Reparații la gardul de la frontul 
stradal al spitalului

24. Reparații la clădirea cu 
cabinete medicale de pe 
strada Victor Babeș nr. 5

25. Reparații la clădirea 
policlinicii de pe strada Calea 
lui Traian nr. 1

26. Reparații la clădirea unității 
de pompieri

• La clădirea principală: reparații 
acoperiș, montare parchet, 
reparare și izolare tavan, 
igienizare pereți, reabilitare 
instalație electrică și termică 

• Garaj mașini: schimbare uși și 
reparație pardoseală din beton

• Grup sanitar: schibare uși, 
reparație instalație electrică și 
termică

27. Amenajare de spații verzi:
• Parcul mare
• Parcul mic
• Bloc BRD
• Str. Timișoara intersecții cu str. 

Viilor și str. Saravale 
• rondou str. Gh. Lazăr
• str. Independenței
• str. 16 Decembrie intersecție cu 

str. Gh. Lazăr

28. Defrișarea cablurilor vechi de 
pe stâlpi

INVESTIȚII NOI: LUCRĂRI

1. Reabilitare și modernizare 
străzi:

• Str. Victor Babeș
• Str. Fântâna de Piatră 
• Str. Cuj
• Str. Mierlei
• Str. Vasile Alecsandri
• Str. Constantin Brâncoveanu
• Str. Vânătorului
• Str. Aprodu Purice
• Str. Bela Bartok
• Str. Iuliu Subici

• Str. Dr. Morii
• Str. Coșbuc
• Str. Manole
• Str. Theodor Bucurescu
• Str. Orșova
• Str. Oravița
• Str. Lugoj 
• Str. Dej
• Str. Brăila
• Str. Slatina
• Str. Iancu Jianu
• Str. Mică

• Str. Gruia lui Novac
• Str. Aurel Vlaicu
• Str. Pescarilor 
• Str. Albina
• Str. Gheorghe Doja
• Str. Mihail Sadoveanu
• Str. Andreica
• Str. C.D. Gherea
• Str. Grănicerilor
• Str. Craiova
• Str. Orăștie
• Str. Deva

• Str. Hațeg
• Str. Simion Barnuțiu
• Str. Andrei Șaguna

2. Grădinița PP3 (cu predare în 
limba romînă și maghiară), str. 
Nufărului nr.12

• Lucrări de constrire a unui gard 
la frontul stradal

INVESTIȚII ÎNCEPUTE ÎN ANUL PRECEDENT ȘI CONTINUATE ÎN 2019

Așa cum am promis în numărul 
trecut al Monitorului, vă prezentăm lista 
de investiții pentru anul 2019, in forma 
aprobată de Consiliul Local în cadrul 
bugetului orașului Sânnicolau Mare. 

Împreună cu colegii din Primăria 
Sânnicolau Mare și cu membrii 
Consiliului Local, am stabilit o listă 
de investiții care să corespundă cu 

obiectivele de dezvoltare ale orașului 
nostru. Așa cum am precizat în mai 
multe rânduri, anul acesta ne dorim 
finalizarea procesului de modernizare a 
străzilor din oraș, dar și demararea de 
proiecte majore, cum ar fi ,reamenajarea 
zonei centrale a orașului sau construirea 
unei creșe. 

Vor exista investiții majore în unitățile 

de învățământ și în spitalul orășenesc. 
La fel ca de fiecare dată ,suntem 
alături de bisericile din oraș și au fost 
alocate fonduri pentru diverse lucrări de 
reabilitare și modernizare ale clădirilor.

Și în 2019 vom organiza evenimentele 
culturale cu care sânmiclăușenii s-au 
obișnuit, dar vom încerca să aducem 
în prim plan și activități noi, cum ar fi de 

exemplu, un spectacol dedicat elevilor 
de liceu.

La fel ca în fiecare an, vom finanța 
în totalitate activitatea clubului sportiv 
Unirea și vom continua colaborarea cu 
principalele asociații din oraș în diverse 
proiecte. 

primar, DĂNUȚ GROZA 

•  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

• Cumpăr apartament sau garsonieră 
confort 1, tel. 4368181625374
Tel.  0722451299 

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

•  Cumpăr în Sânnicolau Mare 
apartament 2-3 camere, etaj I, 
eventual parter înalt cu balcon. 
Tel.  0744172715 

• Vând casă în zona centrală pe str. 
Decebal nr.1. Casa este formată din 
două apartamente! Sunt 7camere, 
două bucătării, două holuri, două băi, 
beci amenajat hidroizolatie, terasă 
în curte, cuptor cu grătar si pentru 
copt pâine, podul are posibilitatea de 
mansardare, încălzire termoficata pe 
gaz, toate utilitățile (apa-canal, UPC), 
1000 mp curte, 260 mp construcții.
Tel.  0726240187 Ana Vințan

• Închiriez spațiu comercial ultracentral
Tel.  0769046200

• Închiriez spațiu comercial ultracentral
Tel.  0726112828

• Efectuez lucrări agricole de 
primăvară cu tractor mic, potrivit 
pentru spații înguste. 
Tel.  0721334361.   

• Vând Dacia autoutilitară 1,9 Diesel 
tracțiune 4x4, capacitate 1870 cm, 
Diesel an 2004, km. Bord 100000 
km, set jantă și cauciuc iarnă, vară, 
funcțional complet, înmatriculat, ITP 
2019, revizie tehnică, radio CD, tel. 
Tel. 0744172715

• Vând casă în Saravale, cu teren 
2950mp.
Tel.  0769068300 sau 0769068305

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

• Vând casă, str. Ghe. Șincai, nr.7.
Tel. 0766676231

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

• Vând apartament 3 camere, etj. II, 
str. Republicii nr.40, garaj.
Tel. 0755048286

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

•  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 

Pe data de 1 iunie, cetățenii din Sannicolau Mare au ocazia să 
scape corect de deșeurile de echipamente electrice și electronice, 
trimițându-le la reciclare! Iată cum va decurge programul acțiunii 
de colectare: pe 1 iunie 2019, între orele 10.00-15.30, 5 puncte 
de colectare provizorii îi așteaptă pe cetățeni să aducă aparate 
electrice și electronice, becuri sau baterii, spre a fi colectate selectiv 

și trimise la reciclare. Aceste puncte de colectare vor fi amenajate în următoarele 
locuri din oraș:

1. Platou Parcare Sadion
2. Platou Gradinita str. Nufarului

3. Platou Bloc ANL str. Panselelor
4. Platou Intersectia str. E. Murgu cu str. A. Saguna
5. Platou Intersectia str. 9 Mai cu str. Oituz

Pentru deșeurile electrice predate, deponenții pot câștiga, prin tragere la sorți, 
unul dintre premiile oferite în cadrul unei tombole ce va fi organizată cu ocazia 
acestei acțiuni de colectare. Tombola va avea loc pe data 01 iunie 2019, pe platoul 
din parcarea de langa stadion, începând cu ora 16,30. Premiile sunt: 3 cafetiere, 3 
mixere, 3 fiare de calcat.

Persoana de contact: Marcel Hornea - Telefon: 0724 602 733 

CAMPANIE DE COLECTARE DEȘEURI ELECTRICE SÂNNICOLAU MARE 01 iunie 2019

Firma B.C. Trans angajează șoferi C.E. Informații în limba 
germană la Cristian Bachmayer tel. 004915104243636 și în limba 

română la Brândușa Dorin tel. 004915163803121 

• Vând apartament cu 4 camere etaj 
I, bloc izolat termic centrală pe gaz, 
termopane și boxă. 
Tel. 0730 151301

• Vând casă cu grădină 650 mp str. 
Aprodu Purice nr.2 sau schimb cu 
apartament. 
Tel. 0728029420

•  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.
47.000 euro negociabil.
Tel.  0771021730

PRIMĂRIA ORAȘULUI SÂNNICOLAU MARE - STAREA CIVILĂ

NAȘTERI 
MARTIE - APRILIE 2019
• IOVAN ADINA-IZABELLA
• COSTEA SAMUEL-ADELIN
• NEGOITA FINEAS-ADRIAN
• VODA TAMARA
• SOFRAN NATALIA-MARIA
• SIMINIC ANGELA-REBECA
• DRAGOI ARIANA-ANDREEA
• LINGURAR ANTONIO-IULIAN
• CALIANNO VITO-ANTONIO
• AMBRUS-BUZATU SAMUIEL
• GRAURE ALEXANDRA-ANDREA
• CORNESCIAN ANDREI-BOGDAN
• CLICINSCHI DRAGOS-IONUT
• VARGA LAURA-ADELINA
• BODNAR RARES-MATEI
• IOBA RICHARD-ADRIAN
• MERJAN ELISEI-PETRU
• HRADSKI ADRIAN-VALENTIN
• LEONTE ROBERT-ERIK
• FRIGL MARA-ADELINA
• ILIOANE DENIS-ADELIN-ALESIO

• TERHES ROXANA-MARIA
• CORDIS-PAVEL ZOE
• IGNAT RAUL
• DRAGOS NARCISA-NICOLETA
• PETROVICI ANTONIA-FLORENTINA
• FILIP DANIEL-ALEXANDRU
• SIMON CRISTIAN-ANDREI
• DAMM MARIO
• COSTICI IULIA-ANASTASIA

CĂSĂTORII 
MARTIE - APRILIE 2019
• MATEI BENONE-CRISTIAN ♥ URSU GABRIELA
• SAVA ION ♥ RADUCANU ANA-MARIA
• ANDRICIUC RUDOLF-ROBERT ♥ FLOREA 

IASMINA-CERASELA
• ANDRECA CLAUDIU-SEBASTIAN ♥ 

TELECICAN DANIELA
• CONSTANTINESCU ALIN ♥ VAGNER 

ANISOARA-DENISA
• KALAPIS IONUT-MATEI ♥ CORA ASPAZIA-

VIORICA
• MIHALACHE OCTAVIAN-CRISTIAN ♥ 

MARTESCU ANDRADA-IOANA-GEORGIANA
• SICLOVAN DORIN ♥ MATEIU KARISA-EMILIA
• ROHNEAN ILIE-EMANUEL ♥ FLATON IZABELA
• MERCEA SILVIAN ♥ APINTILIESE MARIA-

MIRABELA
• GALU ADRIAN-STEFAN ♥ BOBOICIOV 

IASMINA+-DIANA

DECESE
MARTIE - APRILIE 2019
• MICULESCU  DEIAN-68 ANI
• BAZAVAN  ALEXANDRU-88 ANI
• DORUTI  IANCU-68 ANI
• HORVATH  BARVARA-75 ANI
• STANILA FLOARE-75 ANI
• LAZAR ANGELCA-82 ANI
• COLAR IOAN-82 ANI
• RAICICI ELENA-68 ANI
• MOLLNAR ALBERT-56 ANI
• CHINDRIS VASILE-61 ANI
• GROZA ELENA-87 ANI

• Vand lemn foc la palet 1/1/1,8 esenta 
taren Negociabil.  
Tel. 0721 254042
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A fost aprobată agenda cu 
activități culturale, ce cuprinde  toate 
evenimentele din anii trecuți cu care 
sânmiclăușenii s-au obișnuit deja. Ca 
o noutate va fi organizat un spectacol 
special pentru elevii de liceu. De 
asemenea se va păstra și tradiționalul 
Alimorii, care a fost un real succes.

La fel ca și în anii anteriori 
vor fi  finanțate activitățile celor 
mai importante asociații din oraș, 
pentru organizarea activităților deja 
consacrate.

1. Achiziție microbuz în leasing
2. Achiziție a unei copii după 

“Comoara de la Sânnicolau 
Mare“

3. Reabilitare fântâni arteziene
4. Achiziție de tractor cu perie 

de măturat, lamă de zăpadă, 
tocător de resturi vegetale, 
remorcă (din fonduri europene)

5. Sistem de WI-FI în zona 
centrală (din fonduri europene)

6. Sistem de sonorizare pentru 
sala de sport

7. Achiziția unei stații de 
încărcare pentru automobile 
electrice, având în vedre că 
acestea au început să apară tot 
mai des și pe șosele

ACHIZIȚII
1. Extinderea clădirii primăriei. 

Se dorește construcția unei 
săli de ședințe. În prezent se 
folosește sala Castelului Nako, 
care urmează a fi renovată. 

2. Lucrări de restaurare a 
interiorului Castelului Nako.

3. Reabilitarea teatrului de vară
4. Amenajare Complex de 

agrement de tip Aquapark 
5. Modernizare străzi:
• Str. Ciobanilor
• Str. Dr. Vechi al Timișorii
• Str. Morii
• Str. Traian Vuia
• Str. Grivița
• Str. Nouă
• Str. Frații Farca
• Str. Fundătura Cimitirului
• Str. Mihai Kogălniceanu
• Str. Rozelor
• Str. Lalelelor
• Str. Narciselor
• Str. Extravilan
• Str. Romilor

• Str. Abatorului
6. Construire creșă și gradiniță 

pe strada Decebal
7. Construire grădiniță pe 

strada Petru Maior
8. Reabilitarea fațadei Școlii 

Gimnaziale nr. 1 din str. Piața 
1 Mai

9. Amenajare accese pe strada 
Saravale

10. Reabilitarea podurilor peste 
canalul Aranca la intersecția 
cu străzile Avram Iancu și 
Gheorghe Doja

11. Amenajare parcări pe strada 
Andrei Șaguna în zona 
Liceului Teoretic

12. Construire parcare 
supraterană pe str. Panselelor 
pe amplasamentul centralei 
termice

13. Reabilitare, modernizare și 
dotare așezământ cultural

STUDIU DE FEZABILITATE ȘI PROIECTARE

În ceea ce privește bugetul local pe 
lângă lista de invetiții, mai putem vorbi 
de exemplu despre capitolul sport. 
Clubul Sportiv Unirea își va continua 
și în 2017 activitatea între aceleași 
coordonate ca și până acum. Vor 
rămâne active aceleași secții sportive 
și va fi încurajată dezvoltarea grupelor 
de copii și juniori. Obiectivle unt acela 
de a atrage copiii și tineri spre mișcare 
și sport dar și de a atinge performanța 
sportivă.

ACTIVITATEA SPORTIVĂ CULTURĂ ȘI ASOCIAȚII

BUGETUL ORAȘULUI SÂNNICOLAU MARE PENTRU ANUL 2019
continuare din pagina 2

Primarul Dănuț Groza a participat 
la „Pași spre carieră” - târgul liceelor 
din zona Sânnicolau Mare. În cadrul 
evenimentului găzduit de orașul nostru 
au fost prezentate ofertele educaționale 
pentru viitori liceeni, modalitatea de 
înscriere și cea de admitere. Organizat 
pentru prima dată descentralizat, în 
județ, târgul educațional s-a bucurat de 
prezența a zeci de persoane interesate. 
În intervenția sa, primarul Dănuț Groza 
a subliniat importanța învățământului 
profesional, deoarece în momentul de 
față, România se confruntă cu o criză 
majoră de lucrători calificați. Liceul 
Tehnologic Cristofor Nako din Sânnicolau 

Mare are 1 clasă de liceu si 4 clase de 
învățământ profesional, cunoștințele, 
abilitățile și deprinderile formate aici 
permițând elevilor să acceseze cu 
succes piața muncii, chiar dacă nu își 
vor continua studiile în forme superioare 
de învățământ. Liceul Teoretic Ioan 
Jebelean Sânnicolau Mare s-a aflat, de 
asemenea, în atenția publicului datorită 
recunoașterii de care se bucură în rândul 
instituțiilor de învățământ. La eveniment, 
alături de primarul Dănuț Groza s-a aflat 
și Francisc Halasz, inspectorul adjunct 
ISJ Timiș. 
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Pași spre carieră
TÂRGUL LICEELOR DIN ZONA SÂNNICOLAU MARE

Această perioadă a anului este una în 
care se desfășoară numeroase activități 
specifice de întreținere și amenajare a 
zonelor cu spații verzi. Echipa din cadrul 
primăriei care se ocupă de acest sector 
depune un efort continuu pentru a păstra 
aspectul Sănnicolaului Mare de oraș 
curat și verde.

• În această perioadă de 
desfășoară activități, precum:

• Plantare de flori
• Întreținerea zonelor cu gazon 

prin tundere și împrăștierea de 
îngrășământ

• Tratament aplicat florilor și în 
mod special trandafirilor

• Curățarea permanentă a 
parcurilor

• Udatul pomilor ornamentali 
în perioadele când nu sunt 
suficiente precipitații

• Curățarea canalului Aranca
 

LL

SECTORUL SPAȚII VERZI DIN CADRUL PRIMĂRIEI

Plantare de flori în zona centrală

O inițiativă nouă și interesantă 
pentru orașul nostru a venit anul acesta 
din partea SNM Runners, un grup de 
alergători din Sânnicolau Mare. În urma 
experienței acumulate la alte crosuri din 
țară, pasionații de sport au considerat că 
organizarea unei astfel de competiții s-ar 
potrivi și micului nostru oraș. Propunerea 
a fost primită cu mare interes de către 
domnul primar Dănuț Groza și, astfel, 
Primăria a devenit organizator al unui 
cros de mare succes. 

S-a născut ideea organizării “Crosului 
SNM”, iar producător al evenimentului a 
fost aleasă echipa de la SightRunning.
ro. Data evenimentului a fost stabilită 
pentru 11 mai, dorindu-se astfel, 
integrarea lui în contextul sărbătorii Zilei 
Europei. Pregătirile au început cu două 
luni mai devreme când au fost demarate 
și înscrierile. Doritorii au putut accesa o 
platformă on line sau s-au putut prezenta 
pentru înscriere direct la biroul unic de 
la Primărie. Au existat și persoane care 
s-au înscris chiar în ziua evenimentului. 
O categorie aparte a constituit-o copiii, 
iar pentru elevi s-a desfășurat o etapă 
de înscrieri, chiar în școli. Succesul 
inițiativei a fost asigurat prin directa 
implicare a domnilor profesori Balog 
Adina și Sitaru Flavius. Procedura nu a 
fost simplă, având în vedere că fiecare 
copil a avut nevoie de un acord scris de 

la părinți. 
Cu o zi înainte de eveniment, 

participanții au putut ridica numărul de 
participare și un tricou acordat gratuit de 
către organizatori. 

În dimineața zilei de 11 mai, 
concurenții s-au adunat în fața 
Primăriei. Pentru că urmau curse foarte 
solicitante, s-a început cu o etapă 
de încălzire. Aceasta a constat într-
un program de fitness coordonat de 
Laurențiu Gheorghiu. După un cuvânt de 
introducere al domnului primar, s-a dat 
startul în cele trei curse cronometrate 
pentru adulți de 5,8 km, 10,5 km și 21 km.  
Copiii au venit la ora 12 pentru a porni 
în cursele destinate lor. Și de această 
dată, a existat un program de fitness 
coordonat de Cristina Grui. Cursele lor 
nu au fost cronometrate, fiind evident 
importantă participarea. 

Evenimentul a avut un real succes, 
dat fiind faptul că, s-au înscris peste 300 
de adulți și 330 de copii. Toți participanții 
au primit diplome și premii, iar la cursele 
cronometrate, pentru cei care s-au 
situat pe podium au fost și premii în 
bani. Câștigătorii au fost desemnați în 
funcție de lungimea traseului, categoria 
de vârstă, dar și de gen (masculin sau 
feminin). 

Un fapt remarcabil a fost prezența 
a două persoane care au concurat în 
scaunul cu rotile. Una dintre ele, chiar pe 
distanța de 21 de km. 

Pentru ca un asemenea eveniment 
să se bucure de succesul avut, efortul 
organizatoric a fost unul enorm. 
Au participat foarte mulți voluntari, 
contribuind, astfel, la bunul mers, 
aproape 100 de copii din Sânnicolau 
Mare și Timișoara, dar și angajați ai 
Primăriei. Echipajele de Poliție au 
asigurat restricționarea circulației pe 
perioada concursului. Unitatea de 

pompieri din Sânnicolau Mare a asigurat 
în mod gratuit serviciul de ambulanță 
pentru eveniment. Mai mult decât atât 
popmpierii din Sânnicolau și din zonă au 
format o echipă ce a alergat în cadrulș 
crosului.  Organizatorii mulțumesc tuturor 
acelora care s-au implicat în mod direct 
și au contribuit la buna desfășurare a 
crosului. 

Nimic nu ar fi fost însă posibil dacă 
Primăria și sponsorii nu ar fi asigurat 
fondurile necesare. Amintim , de 
asemenea, și implicarea societății 
APTIV, care a sponsorizat cursa de 2,9 
km(cursa populară). Au mai contribuit:

AutoVic, SC Mirnido Stație GPL, 
SaftyBroker Asigurări, LC electricplus, 
Zvezda Market, La Danu, Summertime, 
Lenu & Alina, Coca Cola și Decathlon.

Succesul evenimentului a fost 
unul deosebit, iar sânmiclăușenii au 
dovedit încă o dată că sunt iubitori ai 
sportului, ai unui stil de viață sănătos 
și ai ideilor moderne. Organizatorii țin 
să mulțumească tuturor, dar mai ales 

părinților care au venit cu copii chiar de 
2 ani. În aceste condiții, cu siguranță vor 
exista și ediții viitoare ale crosului. 

MCC

Grupul SNMRunners invită pe toți 
cei care iubesc mișcarea la alergare 
organizată,  în fiecare marți la ora 
20.00. Întâlnirea are loc lângă ceasul 
din centrul orașului. Pentru detalii 
puteți intra pe pagina acebook SNM 
Runners.

SNM Runners 
vă invită la alergare

Crosul SNM 
sute de alergători pe străzile Sânnicolaului Mare

Doresc să îi felicit pe toți cei care 
s-au implicat în organizarea acestui 
eveniment deosebit, dar și pe toți cei 
care au participat. Am fost impresionat 
să văd că s-au înscris peste 600 de 
participanți, de la copii de doi ani 
și până la persoane mai în vârstă. 
Desigur meritul special îi au cei din 
echipa SNM Runners care au venit 
cu această inițiativă și s-au ocupat 
în mod direct de organizare. Putem 
spune că ei au fost sufletul acestui 
concurs. Cu siguranță vom organiza 
crosul și în anii următori și invit cât mai 
mulți sânmiclăușeni să participe.   

primar Dănuț Groza
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Europa își serbează ziua anual în 9 
mai. Ziua continentului european este 
una specială, dedicată păcii și unității 
tuturor popoarelor Uniunii europene. 
Obiectivul principal al acestui eveniment 
este legat de menținerea unității între 
cetățenii statelor din întreaga Europă. 
Înspre această idee se îndreaptă și 
gândul organizatorilor programului 
artistic din Sânnicolau Mare. Este vorba 
despre Primăria orașului și Consiliul 
local care, an de an, pregătesc cu 
minuțiozitate un amplu spectacol care 
să satisfacă toate gusturile muzicale. De 
fapt, evenimentul dedicat Zilei Europei 
se înscrie în lista evenimentelor culturale 
organizate pentru locuitorii urbei de pe 
malul Arancăi, cu diverse ocazii speciale. 

Numerele ce au putut fi urmărite 
în 11 și 12 mai, au fost anunțate, din 
timp, ca de obicei, atât prin intermediul 
rețelelor de socializare, cât și prin 
intermediul ziarului local de luna trecută. 
Ca de fiecare dată, centrul orașului a 
vuit de sunetul muzicii de bună calitate. 
Teatrul de vară a fost plin , căci, de data 
aceasta, vremea a fost una mai blândă 
și mai binevoitoare, iar soarele de peste 
zi nu s-a lăsat prea mult așteptat. Ca 
un semn al prosperității, al belșugului, 
poate, a venit, însă, și un ropot de ploaie 
ce a mai răcorit atmosfera, lăsând în 
urma lui un aer curat. 

Și, pentru că un eveniment ca acesta 
nu a mai avut loc din toamnă, de la 
Zilele orașului, participanții s-au putut 
bucura de gustul parfumat al colacilor 
secuiești, al gogoșilor și al clătitelor 

și, de asemenea, au putut savura mici 
proaspeți, frigărui sau cârnați fripți. 

Startul celor două zile de spectacole 
incendiare a fost dat sâmbătă, puțin 
după ora 20 de către două prezentatoare 
frumoase și foarte aranjate care au 
ținut să le fie alături spectatorilor și 
invitaților cu informații utile, până la 
sfârșitul programului. Este vorba despre 
deja cunoscutele domnișoare, Timeea 
Steuerer și Andra Dobrin care au 
mulțumit și anul acesta pentru elegantele 
ținute vestimentare magazinului 1001 
Articole, doamnei Hălmăgean Maria, 
care le-a sponzorizat rochițele cu care 
au apărut pe scenă, atât sâmbătă, cât și 
duminică. 

Publicului sânmiclăușean i s-au 
satisfăcut preferințele muzicale în 
funcție de vârstă. Astfel, în prima seară, 
s-a optat pentru o muzică pentru tineri, 
iar în a doua seară, s-au ales artiști 
ai muzicii populare și etno. Dorința 
organizatorilor a fost, oricum, să invite 
interpreți de calitate, cunoscuți și 
apreciați în România sau peste granițele 
țării. Dat fiind faptul că aceștia au un 
program extrem de încărcat, înțelegerile 
contractuale au fost încheiate încă din 
iarnă. 

Spre bucuria iubitorilor de muzică 
pop, dance sau house, au intrat pe scenă 
în ropote de aplauze și țipete de bucurie 
Alessia, Kaira, Liviu Teodorescu și What 
Up. Au răsunat la Teatrul de vară piese 
cunoscute, precum Fata rea, Tu și eu, 
Cine m-a pus sau Cubanii. Sonorizarea a 
fost una de excepție, dansul și mișcările 

scenice ale interpreților la înălțime.
A doua seară a stat sub semnul muzicii 

populare și a muzicii etno. Spectatorii 
au avut din nou parte de câteva ore 
de neuitat, în acordurile melodiilor 
interpretate de vocile inegalabile ale 
Vetei Biriș și Radu Ille. De asemenea, 
pentru a arăta tuturora și de această 
dată că sânmiclăușenii conviețuiesc în 
pace și armonie, indiferent de etnie, au 
urcat pe scenă ansamblurile:

• Ansamblul folcloric “Doina” 
• Ansamblul folcloric german 

“Buntes Sträußchen”
• Ansamblul folcloric maghiar 

“Kekibolya”
• Ansamblul folcloric sârbesc 

“Sveti Sava” 
Primăria Sânnicolau Mare a lansat 

invitația de a participa cu dansuri 

populare și minorității bulgare din orașul 
nostru, dar din păcate aceștia nu au 
putut onora invitația.  

Așa cum ne-am obișnuit în fiecare an 
există și unul sau mai multe numere în 
program destinate minorităților. Astfel un 
moment special l-a constituit recitalul de 
muzică populară  și tradițională germană 
cu formația “Banater Musikanten“.

Oricum, melodiile patriotice ale Vetei 
Biriș au emoționat publicul spectator 
până la lacrimi, simțind că a fi român 
este o mândrie pentru oricare cetățean 
al țării noastre. 

Cele două seri de spectacole 
minunate s-au încheiat înspre miezul 
nopții,cu speranța că, în curând vor veni 
și ...Zilele verii. 
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ZIUA EUROPEI 2019
Prilej de sărbătoare în Sânnicolau Mare

FOTO: BOGDAN ISTODE

Primăvara în Sânnicolau Mare 
este anotimpul balurilor, anotimpul 
evenimentelor dedicate întregii 
comunități. Sânmiclăușenii au ocazia 
să participe la spectacole în aer liber 
cu muzică de cea mai bună calitate, 
iar pensionarii organizați în asociație 
se bucură de un bal numai al lor. De o 
astfel de acțiune au parte și rromii din 
Sânnicolau Mare. An de an, aceștia 
se adună într-o zi stabilită pentru o 
petrecere pe cinste. 

Balul rromilor a avut loc anul 
acesta în 22 mai. Ca o noutate, locația 
evenimentului a fost sala de sport Ioan 
Morar. S-a luat această decizie, având 
în vedere că, în prima parte a zilei, în 
aceeași sală, s-a desfășurat și balul 
pensionarilor. Astfel, efortul logistic a 
fost mult mai mic,  mesele, băncile, 
sonorizarea etc fiind deja pregătite. 

 A devenit deja o tradiție ca și rromii 
să fie cinstiți în orașul nostru cu o zi 
numai a lor la care să poată participa cu 
mic cu mare. Înainte de ora 19, aceștia 
s-au îndreptat înspre piață, dornici de 
o distracție ca la carte. Prezent a fost, 
ca de obicei, și domnul primar care 

le-a adresat acestora câteva cuvinte, 
mulțumindu-le pentru prezența în număr 
atât de mare. Fiecare participant a fost 
servit cu o porție de mâncare și băuturi. 

Petrecerea s-a încins repede,căci 
rromii sunt mari dansatori și lucrul acesta 
este binecunoscut de toată lumea. Cert 
este că, fie copii, fie adulți sau bătrâni, 
cu toții știu să se distreze, să se bucure 
de o muzică de bună calitate și mai 
ales, să danseze. Angajați ai Primăriei, 
voluntari, au fost alături de rromi, 
servindu-i cu preparatele delicioase, dar 
și jurizându-i în vederea acordării unor 
premii. Timp de câteva ore, atmosfera 
a fost susținută de Aron și formația lui. 
Astfel, pe tot parcursul evenimentului, au 
fost urmăriți cu atenție la pașii de dans, 
la ținută vestimentară sau la felul în care 
s-au distrat.

Și anul acesta s-au acordat mai multe 
premii pentru mai multe secțiuni:

Pentru cea mai cochetă pirandă:
OROS SILVIA
Pentru cea mai mică pirandă:
JIVAN CAMELIA
Pentru cea mai tare dansatoare:
STOICA ANDREEA

Pentru cea mai șic mustață:
STOICA COSMIN
Pentru cel mai șucar puradel:
HUTULEAC ADELIN
Pentru cel mai șucar rrom:
COVACI MEMO
Pentru cea mai șic pirandă:
IVANOVICI IASMINA
Pentru cea mai legantă rromă:
SIMON AGNETA
Pentru ei mai frumoși frați:

FRATII MARINCAT
Pentru el mai frumos cuplu:
IVANOVICI ROZALIA și 
LUPUTI VIOREL
Important este de subliniat faptul că, 

evenimentul a decurs în deplină ordine, 
fără niciun incident. Felicitări rromilor 
sânmiclăușeni pentru felul în care știu să 
se distreze și pentru disciplina de care 
au dat dovadă și anul acesta! 

MR

SĂRBĂTOAREA RROMILOR DIN SÂNNICOLAU MARE 

LICEUL TEHNOLOGIC  „ CRISTOFOR NAKO”  SÂNNICOLAU MARE 

OFERTA EDUCAȚIONALĂ PENTRU ANUL ȘCOLAR 2018-2019

PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL:
• Pe perioada şcolarizării elevii beneficiază de susținere financiară, în 
conformitate cu prevederile legale, prin Programul naţional de protecţie socială 
“Bursa profesională”, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.951/2017 
privind modalitatea de subvenţionare de către stat a costurilor pentru elevii care 
frecventează învăţământul profesional.
• Absolvenţii învăţământului profesional de stat care promovează examenul 
de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare 
profesională şi suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
• Absolvenţii învăţământului profesional care promovează examenul 
de certificare a calificării profesionale pot continua studiile în clasa a XI-a a 
învăţământului liceal, în condiţiile legii şi ale reglementărilor specifice stabilite 
de Ministerul Educaţiei Naţionale.”

 ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL TEHNOLOGIC - CLASA A  IX-A LA ZI

Profil
Domeniul 

pregătirii de bază
Specializare

Număr 
de clase

Număr 
de 

locuri

Resurse 
naturale şi  
protecţia 
mediului

Industrie 
alimentară

Tehnician 
analize 

produse 
alimentare

1 28

 ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL DE 3 ANI -CLASA A IX-A  LA  ZI

Domeniul 
pregătirii de bază

Calificare
Număr 

de clase
Număr de 

locuri

Electromecanică
Electromecanic 

utilaje și instalaţii 
industriale

2 56

Mecanică Mecanic agricol 1 28

Agricultură
Lucrător în 
agroturism

1 28
 ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL TEHNOLOGIC - CLASA A  XI-A SERAL

Profil
Domeniul 

pregătirii de bază
Specializare

Număr 
de clase

Număr 
de 

locuri

Resurse 
naturale şi  
protecţia 
mediului

Industrie 
alimentară

Tehnician 
analize 

produse 
alimentare

1 28

Tehnic Electromecanic
Tehnician 

electromecanic
1 28
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Anul acesta, sărbătorile pascale ale 
catolicilor nu au mai avut loc în aceeași 
duminică cu cea a ortodocșilor. Din 
această cauză, Primăria a decis ca 
centrul orașului să îmbrace straiele 
specifice primăverii puțin mai devreme. 
Ca de obicei, s-au amplasat căsuțele 
pentru cadouri, casuțele pentru iepurași 
și oițe, dar și frumoasele figurine care au 
încântat sutele de trecători. Toată lumea 
a observat că în privința figurinelor, 
gama de anul acesta a fost una bogată, 
astfel încât, cei mici, dar și cei mari să 
poată să își încânte privirea cu tot felul 
de obiecte specifice Paștilor. 

Nu a lipsit din timp nici expoziția de 
păsări organizată cu mare atenție de 
membrii asociației crescătorilor de păsări 
și animale cu blană. Reprezentanții 
acestei asociații, foarte activi, au fost 
prezenți în fața Primăriei cu exponate 
frumoase ce au putut fi admirate de 
trecători în perioada sărbătorilor. Este 
lăudabilă inițiativa acestora de a oferi 

mereu sânmiclăușenilor șansa de a se 
relaxa și totodată de a  admira găini, 
cocoși și porumbei de rasă. 

Pe lângă aspectul de sărbătoare 
oferit orașului nostru,locuitorii 
Sânnicolaului Mare s-au putut bucura 
și de tradiționalele activități. Este vorba 
despre renumitul campionat de ciocnit 
ouă roșii și, nu în ultimul rând, de 
programul dedicat în exclusivitate celor 
mai mici cetățeni. Evenimentele au fost 
anunțate din timp, atât prin intermediul 
Monitorului, cât și prin intermediul 
rețelelor de socializare pentru ca doritorii 
să poată participa cu mic cu mare ala 
aceste acțiuni ale Primăriei.

Evenimentele dedicate acestei 
perioade pascale s-au deschis cu un 
program dedicat în exclusivitate celor 
mici. S-a pus accent pe socializare, 
programul fiind unul interactiv. Astfel, 
în a doua zi de Paști, copiii s-au putut 
bucura de prezența actorilor de la teatrul 

Merlin din Timișoara. Aceștia au adus în 
fața micilor sânmiclăușeni o frumoasă 
piesă cunoscută. Este vorba despre 
Ursul păcălit de vulpe. 

Ca de obicei, campionatul de ciocnit 
ouă roșii s-a desfășurat conform unui 
regulament strict. Pentru ca să nu mai 
existe suspiciuni, s-a hotărât deja de 
anul trecut ca ouăle folosite în concurs 
să fie dăruite participanților de către 
Primărie în momentul înscrierii pe listele 
de participare. Și anul acesta, ouăle 
au fost donate de către supermarketul 
Carrefour căreia Primăria orașului nostru 
îi mulțumește. 

După finalizarea listelor cu 
participanți, s-a dat startul concursului 
foarte strâns. Ca de fiecare dată, 
numărul celor pregătiți de distracție a 
fost unul impresionant. Cei mai mulți 
au fost copiii, unii singuri, alții însoțiți de 
părinți sau bunici. 

 
MR

Din programul activităților organizate 
cu ocazia sărbătorilor pascale nu putea 
lipsi tradiționala întâlnire a primarului 
Dănuț Groza cu membrii asociației 
Seniorii Sânmiclăușeni. Astfel, în data 
de 25 aprilie, sala de sport Ioan Morar 
s-a umplut cu sute de membrii ai 
asociației pensionarilor din Sânnicolau 
Mare. La fel ca în fiecare an, această 

întânire s-a dovedit o ocazie potrivită 
pentru a analiza activitatea asociației 
din anul precedent, dar și pentru a 
trasa principalele acțiuni ale seniorilor 
sânmiclăușeni pentru acest an. Domnul 
primar a a avut un discurs în care și-a 
arătat aprecierea pentru modul în care 
pensionarii se adună într-un număr 
foarte mare la fiecare activitate, dar a 

prezentat și principalele obiective ale 
Primăriei Orașului și Consiliului Local 
Sânnicolau Mare.

Deși are o experiență de peste 10 ani 
de zile, asociația Seniorii Sânmiclăușeni 
continuă să se dezvolte și să reprezinte 
persoanele vârstnice în relația cu 

administrația și comunitatea locală.
La această întâlnire care a avut loc 

în preajma sărbătorilor pascale, fiecare 
participant a primit un mic dar din partea 
iepurașului. 

  
 MR

LISTA CÂȘTIGĂTORILOR LA 
CAMPIONATUL DE CIOCNIT 

OUĂ - EDIȚIA 2019
CATEGORIA sub 14 ani
Locul I- PUIU LUCA 4 ani 
Locul II- BOGĂȚAN ALEXANDRA 

10 ani
Locul III- BĂLAN FABIAN 7 ani  

CATEGORIA peste 14 ani
Locul I- STANA ELENA  
Locul II- GYEACOVICI ANDREEA   
Locul III- JIAN RĂZVAN

Cel mai tânăr concurent - SITARU 
SRGIAN 3 ani

Cel mai vâstnic concurent - STANA 
AUREL 72 ani

SĂRBĂTOAREA PAȘTELUI LA 
SÂNNICOLAU MARE

SPECTACOL PENTRU COPII ȘI CAMPIONATUL DE CIOCNIT OUĂ

TRADIȚIONALA ÎNTÂLNIRE  DE PAȘTI A SENIORILOR SÂNMICLĂUȘENI

În fiecare an, pensionarii înscriși în 
asociația Seniorii sânmiclăușeni dau 
starul petrecerilor. Astfel, în data de 22 
mai, de la ora 14, în Sânnicolau Mare, 
a avut loc balul pensionarilor, în sala de 
sport Ioan Morar. Locația încăpătoare a 
permis ca numărul participanților să fie 
ca de fiecare dată, unul foarte mare. 

Membrii asociației, cu cotizația plătită 
la zi, conform regulamentului interior, și-
au putut ridica invitația pe baza căreia au 
intrat în sală, după un program prestabilit. 
Evenimentul a fost unul de amploare, 
dar și de succes, dat fiind faptul că 
toți cei prezenți s-au simțit foarte bine. 
Odată intrați în sală, pensionarii au fost 
îndrumați, în mare ordine, înspre locurile 
pe care le-au ocupat mai bine de patru 
ore. Au fost preluați de către angajații 
Primăriei care s-au dovedit a fi foarte 
atenți și drăguți pe tot parcursul balului. 
Ca de fiecare dată, aceștia, participanți 
ca voluntari, au dovedit că sunt o echipă 
unită, mereu gata să sară în ajutorul 
comunității sânmiclăușene. 

Amfitrionul evenimentului a fost 
domnul primar Dănuț Groza care, pe 
lângă discursul scurt de la început, a 
și premiat, oferind câte un buchet de 
flori și un tortuleț celor mai merituoși 
pensionari.

Înainte de începerea balului, s-a 
ținut o scurtă slujbă religioasă la care au 
fost prezenți patru preoți de confesiuni 

diferite,cel ortodox român, cel ortodox 
sârb, cel greco-catolic și cel romano-
catolic. A fost invitat și preotul ucrainean, 
care însă din motive obiective nu a putut 
participa.

Atmosfera veselă a fost întreținută de 
Teo Band din Timișoara, formație care 
nu s-a aflat acum, pentru prima dată în 
orașul nostru. Membrii acestei  formații 
au purtat iubitorii de muzică bună prin 
mai multe genuri, determinându-i pe cei 
mai talentați să se afirme pe ringul de 
dans, mereu aproape neîncăpător. 

Ca în fiecare an, seniorilor li s-a 
vorbit despre următoarea activitate a 
asociației. Este vorba despre excursia 
de primăvară-vară. S-a stabilit ca anul 
acesta, pensionarii să viziteze Oradea. 

Conform tradiției evenimentului, s-au 
acordat mai multe premii în categorii 
dintre cele mai diverse. Astfel au prmit 
câte un buchet de flori și un tort, după 
cum urmează:

Pentru cea mai elegantă doamnă:
SLATINCA SALANT
Pentru cel mai elegant domn :
MEDGYESI LUDOVIK
Pentru el mai frumos costum 

național:
DANCI EUDOCHIA
Pentru cea mai frumoasă ie:
SIMION LENUTA

Pentru cea mai veselă participantă:
LIHAT MARIA
Pentru cel mai vesel participant:
SINITEAN IOAN
Pentru cea mai bună dansatoare:
BALOG ELENA
Pentru cel mai bun dansator :
LEPOIEV SAVA
Pentru cea mai frumoasă coafură:
RAICA ELISABETA
Pentru cel mai cochet domn:
BUZATU ILIE
Pentru cea mai ochetă doamnă:
IVANESCU MARIANA
Pentru cel mai bun dansator în 

horă:
GEORGESCU CONSTANTIN
Pentru Cuplul balului:
CERNESCU JENICA
CERNESCU STEFAN
Pentru participare specială:
CIONCA MARIA (pentru participarea 

la crosul organizat data de 11 mai)
Pentru participare specială:
FURDUI GHEORGHE (participat 

la eveniment deși se deplasează în 
scaunul cu rotile)

Voluntarii și angajații Primăriei au stat 
la dispoziția pensionarilor, servindu-i cu 
mici, grătare, cârnăciori, pâine, muștar 
și răcoritoare. Tortul a fost servit înspre 
final, după care, s-a oferit și câte o 
cafeluță. După câteva ore bune de voie, 
seniorii  au plecat acasă, mulțumiți că au 

avut posibilitatea să socializeze, să se 
întâlnească cu vechi prieteni, să asculte 
muzică sau să danseze, relaxându-
se și deconectându-se, astfel, de la 
programul monoton al zilelor obișnuite 
din viața lor. 

MR

BALUL PENSIONARILOR  
EDIȚIA A XI-a 

FOTO: BOGDAN ISTODE

Sunt foarte mândru și totodată 
foarte mulțumit că am reușit și anul 
acesta să adun la un loc sute de 
pensionari, atât de dragi mie. Mă bucur 
că am putut să le fiu alături câteva ore, 
că am reușit să le ofer clipe de bucurie 
și momente de distracție. 

Vreau să mulțumesc pe această 
cale întregii mele echipe care s-a aflat 
și de această dată la mare înălțime, 
și nu în ultimul rând, aș vrea să îi 
mulțumesc doamnei președintă a 
asociației Seniorii Sânmiclăușeni  și 
întregului consiliu de administrație, 
pentru implicarea maximă de care 
au dat dovadă încă o dată. Toți cei 
prezenți trebuie să știe că doamna 
Margareta Szep împreună cu consiliul 
de administrație, sunt trup și suflet 
în toate acțiunile organizate de către 
această asociație. 

primar Dănuț Groza
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Cu siguranță, cea mai așteptată 
perioadă din anul școlar o reprezintă așa 
numita “Săptămâna altfel”, planificată de 
către toate școlile din Sânnicolau Mare 
în același interval. Încă din septembrie 
anul trecut,copiilor li s-a adus la 
cunoștință că această săptămână 
altfel, cu activitățile ei specifice, se 
va desfășura înainte de vacanța de 
primăvara. Drumul până în aprilie a fost 
unul lung și anevoios, cu multe teste, 
teze și teme. Dar, odată sosită această 
perioadă, toate cele legate de școală au 
fost date uitării pentru câteva zile. 

Pentru ca toți elevii să se bucure de 
activități extrașcolare cât mai diverse, 
diriginții și-au încheiat lista cu acțiunile 
specifice încă de la începutul lunii 
martie. Pentru elevii Liceului Teoetic 
Ioan Jebelean, această săptămână a 
fost una fructuoasă și încărcată de idei 
inedite prin care dascălii au încercat 
să antreneze copiii în activități cât mai 
interesante. De pildă, elevelor clasei a X 
a B li s-a propus să pregătescă o prăjitură 
acasă pentru a fi degustată, ulterior, la 
școală de către un juriu atent alcătuit 
din băieții aceleiași clase. Concursul a 

fost unul pe placul și mai ales pe gustul 
copiilor, căci felurile de prăjituri au lăsat 
juriul de-a dreptul impresionat. Decizia 
pentru premii a fost una grea. Farfuriile 
au fost frumos aranjate, checurile, 
brioșele, plăcintele tradiționale cu mere, 
torturile și prăjiturile cu creme aromate 
au îngreunat decizia finală a celor 10 
băieți. După atâtea bunătăți, însă, pe 
podium au urcat cele mai pricepute 
cofetărese, acestea fiind răsplătite cu 
diplome și tricouri personalizate oferite 
în dar chiar de către doamna dirigintă. 

Cei din clasa a XII a A, de exemplu, 
s-au organizat în grupuri pentru a 
confecționa obiecte decorative specifice 
sărbătorilor pascale. În urma muncii 

lor, au rezultat frumoasele coșulețe cu 
iepurași sau suporturile pentru ouă. La 
inițiativa doamnei profesoare Mirciov 
Maria care a muncit alături de copii, 
aceste obiecte minunate lucrate cu atâta 
migală și dăruire au fost trimise centrului 
Sfânta Maria pentru a fi vândute în 
vederea ajutorului copiilor de acolo. De 
asemenea, și prăjiturile rămase au fost 
donate ca desert pentru aceeași copii. 

Pe placul elevilor au fost și exercițiile 
de dicție, și competițiile sportive, fotbalul 
sau șahul, plimbările cu bicicletele sau 
concursurile de cultură generală.

M.R.

“Săptămâna  altfel" în școlile din Sânnicolau Mare

LICEUL TEORETIC “IOAN JEBELEAN”

Devenită tradiție ,în calendarul anului 
şcolar din învățământul românesc, 
săptămâna „Şcoala altfel” sub sloganul 
„Să ştii mai multe ,să fii mai bun!”, 
oferă, atât elevilor, cât şi profesorilor 
posibilitatea de a interacționa într-un 
mod plăcut şi educativ, prin activități 
extraşcoare şi extracurriculare, cu alte 
fațete ale cunoasterii. 

În acest sens, în săptămâna, 15-19 
aprilie a.c., atât  elevii ciclului primar şi 
a celui gimnazial cât şi preşcolarii de la 
Grădinița cu program normal PN 1,din 
localitatea noastră, au fost antrenați în 
multe activități „altfel” decât cele la care 
iau parte ,în orele de curs.

Elevii, sub îndrumarea cadrelor 
didactice, au participat la activități de 
tipul atelierelor de creație artistică, 
la care s-au confecționat decoruri de 
primăvară şi cu tematică pascală, 
originale şi foarte frumoase, concursuri 
de cultură generală şi perspicacitate, 
atelier de reciclare inteligentă, în care 
folosind deşeuri reclabile, elevii au  
realizat diferite obiecte practice.

Elevii claselor a VIII-a au oferit 
colegilor mai mici din clasele a IV-a 
posibilitate de a cunoaşte şi altfel, legile 
naturii inconjurătoare prin efectuarea 
unor experimente spectaculoase sub 

coordonarea cadrelor didactice de fizică 
şi chimie. De asemenea, elevii claselor 
a VIII-a au fost invitații celor două licee 
din localitatea noastră, Liceul Teoretic 
„Ioan Jebelean” si Liceul Tehnologic 
„Cristofor Nako”, prilej cu care au fost 
informați despre ofertele educaționale 
ale acestora ,despre avantajele şi 
facilitățile ,pe care cele două licee le 
oferă viitorilor absolventi de gimnaziu, 
în formarea şi pregătirea lor pentru 
accederea în învățământul postliceal şi 
universitar.

Tot o parte a elevilor claselor primare 
din şcoala noastră au dat o mână de 
ajutor doamnelor educatoare şi copiilor 
de la Grădinița cu program prelungit nr 
1, prin confecționarea unor decoruri de 
Pasti, lucrând cot la cot cu preşcolarii şi 
cadrele didactice.

Având de o buna perioadă de 
timp o colaborare foarte bună cu 
Asociatia „Zoppas per bambini” şi 
în acest an scolar, unitatea noastră 
şcolară a beneficiat de activitățile 
educative, recreative şi de dezvoltare a 
personalității elevilor, prin voluntarii săi.

În cadrul activităților coordonate de 
asociație,pe parcursul a două zile, elevii 
au putut păşi în lumea teatrului, prin 
vizionarea unei piese de teatru pentru 
copii, dar şi prin exercitii de inițiere în 
domeniul artei dramatice. De asemenea 
copii au învățat din tainele  educației 
financiare,prin care să îşi gestioneze 
mai bine bugetul familiei şi, au participat 
la ateliere menite să le dezvolte spiritul 
de munca în echipă si soldaritatea.

Deoarece şi vremea a fost un 
frumoasă şi călduroasă în zilele 
săptămânii „altfel”, unele clase au 
participat la diferite excursii şi drumeții, 

cu scop educativ şi recreeativ. Astfel,în 
oraşul Timişoara, elevii au vizitat 
obiective culturale şi istorice, au 
participat la spectacole şi expoziții în 
aer liber.

Elevii unei clase gimnaziale, echipați 
corespunzător au vizitat o exploatație 
apicolă, aflând astfel mai multe din 
secretele muncii harnicelor albine. La 
finalul vizitei elevii au fost răsplătiți de 
către proprietar cu câte o mostră de 
fagure cu miere.

O interesantă excursie tematică 
denumită „Viena-capitala Austriei” pe 
durata a trei zile, a fost realizată de 
catre o parte a claselor cu predare în 
limba germană, impreună cu elevi de 
la clasele cu predare în limba română. 
Elevii împreună cu profesorii însoțitori, 
au vizitat printre altele, Opera de Stat 
, Muzeul de Arte Frumoase, Muzeul 
Național de Istorie, Primăria Vienei, 
Muzeul de Istorie Naturală, pestera 
Seegrotte si, bineînțeles, Palatul 
Schonbrunn, mergând astfel pe urmele 
poveştii de iubire dintre Imparatul Franz 
Iosef şi a  frumoasei lui soții, Împărateasa 
Sissi.

Într-o altă zi, elevii claselor gimaziale 
au avut parte de o demostrație a 
echipamentului şi a tehnicii de luptă 
din  dotarea Jandarmeriei , prezentată 
de către angajați ai Inspectoratului 
Județean de Jandarmi- Timiş.

Săptămâna „şcoala altfel” s-a 
dovedit a fi şi în acest an un bun prilej 
de relaxare, atât pentru elevi, cât şi 
pentru profesori, o mai bună cale de 
apropiere elev-educator şi un bun prilej 
de a întâmpina vacanța de primăvara şi  
sărbătorile pascale. 

Şcoala noastră ține să mulțumească 
prin intermediul publicației „Monitorul”, 
tuturor factorilor implicați în buna 
coordonare şi desfăşurare a activităților, 
instituții ale oraşului nostru, Asociația” 
Zoppas per bambini”,Liceul Teoretic 
„Ioan Jebelean”, Liceul Tehnologic 
„Cristofor Nako” Grădinița cu program 
prelungit, Baza Sportiva ecvestra 
„Morisena” Subunitatea de Pompieri 
Militari Sânnicolau Mare, Inspectoratului 
Județean de Jandarmi Timiş, cât şi unor 
persoane fizice.

Prof. Sbîrciog Călin-Octavian

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 “NESTOR OPREAN”

Anul acesta programul ”ȘCOALA 
ALTFEL” s-a desfășurat la Liceul 
Tehnologic ”Cristofor Nako” în perioada 
15-19 Aprilie. Profesorii le-au prezentat 
în prealabil elevilor activitățile în care 
urmau să fie implicați. Cu toții s-au 
arătat entuziasmați de ceea ce se va  
desfășura într-un cadru mai puțin formal.

Prima zi a fost dedicată concursului 
de pescuit devenit deja tradiție ”Micul 
pescar”. Elevii selectați s-au prezentat 
cu tot arsenalul la Balta Buciuman, loc 
în care, într-o atmosferă de relaxare 
totală, fiecare concurent a sperat la cea 
mai mare captură. Concursul a avut 
drept scop păstrarea și conservarea 
mediului acvatic. Participanții au fost 
răsplătiți cu diplome și premii, iar la 
final alături de profesorii organizatori 
s-au împărțit impresii la o pizza la 
iarbă verde. Paralel cu acest concurs, 
în cadrul altor activități, s-a încercat 
dezvoltarea lucrului în echipă, lărgirea 
orizontului cultural și valorificarea 
talentelor artistice. O atenție sporită s-a 

dat conștientizării rolului unei alimentații 
echilibrate în dezvoltarea armonioasă 
a omului. Așadar, elevii au participat 
la prepararea salatelor de fructe și de 
legume și a sucurilor naturale. De la 
alimentația sănătoasă s-a trecut la ideea 
de reciclare prin formarea unei atitudini 
ecologice responsabile, prin exersarea 
unor deprinderi de ocrotire a mediului, 
promovându-se de asemenea valorile 
umane.

În ziua de marți, dezvoltarea laturii 
spirituale a fost completată de activități 
practice. Concursul ”Cea mai curată 
clasă” a adunat întreaga școală, iar 
implicarea elevilor și a profesorilor a 
ajutat la realizarea unei atmosfere de 
muncă într-o ambianță primăvăratică, 
s-a realizat o educație artistică și 
estetică, s-au format atitudini civice 
responsabile față de igiena în sala de 
clasă.

În mijlocul ”Săptămânii Altfel”, Liceul 
Tehnologic ”Cristofor Nako” și-a asumat 
rolul important al unei gazde primitoare, 

întrucât Miercuri a avut loc ”Târgul 
meseriilor” (Ziua Porților Deschise). 
Întreaga activitate a fost coordonată de 
doamna director  Oana Cristina Cioban, 
sprijinită de colectivul profesoral și de 
cel al elevilor. S-a promovat imaginea 
tehnică a școlii urmărind dezvoltarea 
simțului practic al elevilor, dezvoltarea 
capacității de comunicare, asigurarea 
pregătirii tehnice a elevilor care să 
contribuie la formarea unor deprinderi 
generale de muncă. Elevii claselor a 
VIII-a din Sânnicolau Mare și din alte 
localități, însoțiți de profesori, au efectuat 
vizite la liceul nostru, familiarizându-se 
cu specializările, cu școala, cu viitorii 
colegi, primind la plecare pliante și 
fotografii.

Pentru ca elevii să cunoască 
anumite reguli de comportament pentru 
asigurarea echilibrului dintre sănătatea 
fizică și cea mentală, în ziua de joi s-au 
organizat întreceri sportive. Am ajuns 
din nou la spiritul de echipă, dar și la 
comportamentul civilizat în cadrul unor 

întreceri sportive. Preț de 6 ore, terenul 
de sport a stat la dispoziția elevilor 
pasionați de mișcare. Campionatul 
de fotbal al băieților a reprezentat un 
adevărat deliciu pentru toți cei prezenți. 
Fiecare elev a râvnit la titlul de ”cel mai 
bun jucător” și fiecare clasă participantă 
și-a dorit cupa pe care să scrie Locul I.

Ultima zi, cea de vineri, s-a axat 
pe vizite tematice, promovând valorile 
culturale și spirituale, informarea 
și educarea elevilor, formarea și 
dezvoltarea unor comportamente civice 
corecte prin implicarea în situații diferite 
de viață.

Programul ”Să știi mai multe, să fii 
mai bun” a fost de succes și în acest 
an, elevii au afișat un aer de mulțumire 
în urma unei săptămâni efervescente 
altfel organizată, cu un regim diferit față 
de cel de la clasă în care cu toții au avut 
prilejul de a se cunoaște într-un cadru 
nonformal.

Prof. CORNEL CIUI

LICEUL TEHNOLOGIC “CRISTOFOR NAKO“

Și anul acesta, cu ocazia programului 
“Săptămâna altfel“, Şcoala Gimnazială 
Nr. 1 ,,Theodor Bucurescu” a încercat să 
le ofere elevilor experiențe interesante 
de învățare neconvențională. Astfel,s-au 
desfășurat numeroase activități dintre 
cele mai diverse, care s-au concretizat 
ca propuneri ale cadrelor didactice din 
școală sau ale partenerilor școlii.

Și anul acesta, Asociația ,,Zoppas 
per Bambini” a venit cu o propunere 
de colaborare pentru realizarea de 
spectacole de teatru destinate elevilor 
de la ciclul primar și diverse ateliere 
pentri elevii claselor V-VII. Copiii au fot 
deosebit de încăntați de aceste activități 
care au venit în multe cazuri ca o 
noutate. Conducerea școlii mulțumește 
pe această cale Asociației ,,Zoppas per 
Bambini”.

Din programul acestei săptămâni, 
nu puteau lipsii excursiile. Spre exemplu 
,un grup de elevi din mai multe clase 

au vizitat orașul Timișoara și ,în mod 
special ,grădina zoologică de aici.

Pentru elevii claselor a VIII-a acestă 
săptămână a semnificat primul contact 
cu mediul liceal, în cadrul porților 
deschise de la cele două licee din oraș. 
O altă activitate creativă la care ei au 
participat a fost un atelier special în care 
au creat figurine din lut.

Printre instituțiile partenere cu 
care școala a colaborat în această 
săptămână, se numără și unitatea de 
jandarmi din oraș, care a organizat o 
frumoasă demosntrație în curtea școlii , 
dar și unitatea de pompieri din oraș care 
a primit în vizită grupuri de elevi ai școlii.

Nu au lipsit nici preselecțiile la deja 
tradiționalul concurs “Elevii au talent“. 
Cei mai talentați elevi ai școlii au 
încercat să convingă juriul format din 
cadre didactice că merită să se califice 
la faza pe oraș a concursului.      

Toate activitățile desfăṣurate în 

cadrul acestei săptămâni s-au dovedit a 
fi pe placul elevilor și, cu siguranță, vor 
avea un impact major asupra dezvoltării 

lor  culturale și sociale.
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