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

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

dumneavoastră vă rugăm să ne contactaţi.
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330 de ani de la revoluția din 1989
COMEMORAȚI LA SÂNNICOLAU MARE

Sannicolau CityApp
Aplicația oficială a orașului Sânnicolau Mare

 Luna decembrie este încărcată 
mereu de emoția sărbătorilor de 
iarnă atât de importante pentru 
noi, românii. Nașterea Domnului 
este vestită de glasul cald al 
colindătorilor, de mirosul îmbietor 
al cozonacilor, dar și de timpul 
petrecut ACASĂ. 

Acum, înainte cu câteva 
zile de sfârșitul acestui an, 
aș vrea să mulțumesc tuturor 
sânmiclăușenilor pentru că mi-
au fost aproape ori de câte ori le-
am solicitat ajutorul. Mă bucur că 
am reușit, în mare parte, să duc 
la bun sfârșit obiectivele trasate 
la începutul anului 2019 și să mă 
concentrez asupra lucrărilor pentru 
ca Sânnicolau Mare să fie un oraș 
prosper și frumos, apropiat cât mai 
mult de cele europene. Vreau, de 
asemenea, să vă asigur de sprijinul 
meu și în anul ce ne bate la ușă 
și să vă promit că voi ține mereu 
seama de dorințele și sugestiile 
dumneavoastră.

Vă doresc UN AN NOU prosper, 
cu multă sănătate, înțelegere, noroc 
și împliniri sufletești și profesionale! 
La mulți ani, sânmiclăușeni, La 
mulți ani, Sânnicolau Mare!

Al dumneavoastră primar, 
DĂNUȚ GROZA

LA MULȚI ANIMAGIA SĂRBĂTORILOR DE CRĂCIUN
Moș Crăciun i-a vizitat pe copiii de la 

grădinițe și ciclul primar
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În peisajul sărbătorilor de iarnă, la 
Sânnicolau Mare, a apărut și un element 
neașteptat. Este vorba despre un 
patinoar, care a fost montat în parcarea 
de lângă stadionul Gh. Biaș. Vestea 
instalării lui s-a răspândit repede printre 
sânmiclăușeni, mai ales că nu am mai 
avut niciodată ocazia să folosim patinele 
la Sânnicolau Mare. Entuziasmul a 
cuprins rapid și adulți, dar și copiii .

Surpriza cea mare a venit în 
dimineața zilei de 18 decembrie când 
fiecare elev a primit gratuit la școală 
două bilete de intrare la patinoar. Biletele 
au fost oferite de către Primăria Orașului 
Sânnicolau Mare și permit intrarea pe 
patinoar și folosirea echipamentului 
timp de două ore. Toți elevii din oraș de 
la clasa pregătitoare și până la clasa a 
XII se pot bucura de aceste bilete. Ele au 

fost distribuite prin intermediul școlilor 
din oraș.

Bineînțeles, cine dorește să 
folosească patinele mai mult o poate 
face contra unei taxe.  

Pentru ca distracția să fie la cote 
maxime, în jurul patinoarului au mai fost 
instalate și un trenuleț pentru cei mai 
mici care nu reușesc să stăpânească 
arta patinajului, și căsuțele specifice 
târgurilor de iarnă. 

Cu siguranță, sărbătorile de iarnă vor 
fi anul acesta mai pline de adrenalină 
pentru sânmiclăușenii, care au ocazia 
să încerce gheața patinoarului. Acesta 
va râmâne activ și după anul nou, pe 
perioada sezonului rece. 

MCC

BUCURIE PE PATINE
Primăria a oferit tuturor elevilor din oraș bilete gratuite la patinoar

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

• Închiriez spațiu comercial ultracentral
Tel.  0769046200

• Închiriez spațiu comercial ultracentral
Tel.  0726112828

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

•  Închiriez spațiu commercial,str. 
Panselelor, 30mp, cu toate utilitățile.
Tel. 0721157256

• Vând sau schimb casă cu 
apartament , str. Alecsandri,nr. 5.   
Tel. 0731944965 

• Vând apartament 2 camere, str.
Panselelor, nr.1, bl.D, sc.D.
Tel.  0723602744 sau 0726240240

•  Vând teren în construcție 2017, atr. 
Ștefan cel Mare, nr.19.
Tel. 00393925320769

• De închiriat spațiu comercial 
ultracentral. Tel.    0744696207

•  Caut depanator de mașini electrice 
de cusut. 
Tel. 0256372870 sau 0728120277

•  Vând teren intravilan în Sânnicolau 
Mare. 
Tel.  0737612015

Din luna decembrie vă așteptăm la 
piață cu miere și produse apicole.
Vă așteptăm cu drag să gustați!

Stupina SERGIU & LIA

FOTBAL 

Echipele de fotbal ale CS Unirea au 
avut o primă jumătate a sezonului foarte 
bună cu jocuri echilibrate și rezultate 
meritorii. Ultimele rezultate și locul actual 
în clasament:

FOTBAL SENIORI LIGA IV TIMIȘ
• Carani - CS Unirea 2-2
• CS Unirea - Dudestii Noi 2-2
• Tomnatic - CS Unirea 1-3
• CS Unirea - Deta 4-0

Echipa antrenată de Contescu 
Cristian a terminat prima parte a 
campionatului 11 acumulând 23 de 
puncte. Golgheterul echipei este 
Grigoraș Claudiu cu 9 reușite.

FOTBAL LIGA V
• Sânandrei - CS Unirea 3-5
• CS Unirea - Bobda 6-2
• Igris - CS Unirea 6-3
• CS Unirea - Sandra 2-1

Echipa antrenată de Toma Stoianov 
a ocupat la finalul turului locul 8 cu 
22 de puncte. Și în această ediție de 
campionat Toma Stoianov a promovat 
de la echipele de juniori unii jucători 
de perspectivă: Mesaros Alex, Crăciun 
Călin, Milicici Deian, Drâncean Darian.

JUNIORI B1 
• CS Unirea - Carani 9-0
• CS Unirea - Dumbrava 3-3
• Periam - CS Unirea 0-2
• CS Unirea - Becicherecul Mic 0-1

Echipa antrenată de Sitaru Flavius 

ocupă locul 6 în clasament. 
JUNIORI C 

• ACS Galaxy Timisoara - Unirea 5-6
• CS Unirea - CFR Timisoara 0-3
• CSM Lugoj - CS Unirea 2-7
• CS Unirea - CSS Lugoj 0-8

Echipa antrenată de Viașu Daniel 
ocupă locul 7 în clasament.

JUNIORI D 
• CS Unirea - Ghiroda 1-3
• ASU Poli - CS Unirea 0-0
• CS Unirea - Dumbravita 5-0
• Padureni - CS Unirea 2-1

Echipa antrenată de Sitaru Marius 
ocupă locul 8 în clasament.

JUNIORI E
• CS Unirea - Ghiroda 1-8
• ASU Poli - CS Unirea 5-1
• CS Unirea - Dumbravita 5-1
• CFR Timisoara - CS Unirea 0-6
• CS Unirea - Periam 9-2

Echipa antrenată de Balog Ștefan 
ocupă locul 7 în clasament.

JUNIORI F
Este grupa cea mai mică, înființată 

în luna septembrie cu sportivi născuți in 
anii 2011-2012 și care pentru moment se 
antrenează cu maximă seriozitate pentru 
viitoarele competiții. Antrenamentele 
sunt conduse de către Timiș Alexandru.

Grupele de handbal ale CS Unirea au 
încheiat turul de campionat cu rezultate 
de excepție. Ultimele rezultate și locul 
actual în clasament:

JUNIOARE 2
• Unirea - Traian Vuia Resița 25-30
• LPS Sebes - CS Unirea 37-21
• CS Unirea - Giarmata 38-33

Echipa antrenată de Ilieș Florentina 
ocupă locul 3 în clasament.

JUNIOARE 3
• Unirea - Vulcan 25-19
• Unirea - CSS Hunedoara 20-20
• ACS Traian Lalescu Hunedoara - 

Unirea 18-32
• Unirea - Lic.Traian Vuia Resita 17-

40
• Sc.gen.7 Timisoara - Unirea 28-  

22

Echipa antrenată de Ilieș Florentina 
ocupă locul 5 în clasament.

JUNIORI 2 
• Unirea - SCM Timisoara 21-62
• CSS Hunedoara - Unirea 42-33
• Unirea - LPS Alba Iulia 42-39

Echipa antrenată de Trifan Ciprian 
ocupă locul 7 în clasament. 

JUNIORI 3 
• Unirea - CSS Lugoj 40-22
• CS Giroc - Unirea 24-39
• Unirea - Sc.gen.7 Timisoara 35-31
• LPS Banatul - Unirea 18-43
• Unirea - Beldiman Arad 33-31
• CSM Resita - Unirea 25-33

Echipa antrenată de Trifan Ciprian 
ocupă locul 1 în clasament cu 12 victorii 
din tot atâtea partide disputate.

HANDBAL

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

•  Vând apartament cu 4 camere, izolat 
termic, centrala proprie, mobilat. Str 
Republicii Nr.10 etaj.1
Tel.    0730151301

•  Vând Wolkswagen jetta an 2015 motor 1,2 TSI 56000 km. Pret 11000 euro 
negociabil. Tel.    0744 781853, 0744 781907
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S-a tras cortina și peste activitatea 
handbaliștilor seniori de la Unirea 
Sânnicolau Mare din cadrul Diviziei A 
seria D. A fost o primă jumătate de sezon 
în care băieții noștri au terminat pe 
podium, respectiv pe locul trei, la doar 
un punct de locul secund, ocupat de 
CS Universitatea Craiova și de 7 puncte 
(dar cu un joc mai puțin disputat decât 
liderul CSM Oradea, la ora când a fost 
editat acest articol). În cazul unei victorii 
la Poli Timișoara în ultima etapă, ne vom 
apropia la doar 4 puncte de liderul seriei.

În cele 11 partide disputate au 
obținut 8 victorii ,din care 5 acasă și 
3 în deplasare, cedând doar de 3 ori 
punctele adversarelor, cu un golaveraj 
de 336-312 (+24).

Dintre toate partidele disputate, 
poate cel mai reușit, nu doar prin prisma 
calității jocului ,al rezultatului surprinzător 
împotriva liderului neînvins de până 
atunci, dar mai ales al determinării 
jucătorilor împotriva unei foste prim 
divizionare, a fost cel din 17 noiembrie 
2019 în confruntarea cu ardelenii de la 
CSM Oradea, scor 34-30 (17-17).

Băieții antrenorului Roosz 
Șuba Jozsef, susținuți de un public 
extraordinar au reușit să răstoarne 
calculul hârtiei, impunându-se la final la 
4 goluri diferență, fiind singurul eșec al 
liderului din competiție. 

Iată componența și marcatorii acelei 
partide ,care a reprezentat momentul de 
vârf de până acum , din acest campionat: 
Hegedus Oliver, Kurucz Roland, Roosz 
Șuba Ralph (13 goluri), Drăgănescu 
Marius (8), Morar Alexandru (6), 

Sonohat Sebastian (3), Balog Bogdan 
(2), Gabor Cosmin (2), Puia Raul, Mutu 
Alexandru, Ungureanu Bogdan, Becker 
Dominic, Izvineantu Flavius, Hiticas 
Paul, Pascari Andrei și Bortscher Dieter. 
Din lotul echipei mai fac parte Cleja 
Octavian, Perdei Vasile, Cosoi Victor, 
Vișan Bogdan,Heler Paul, Darabut Raul.

Pe 02 noiembrie în cadrul 16-imilor 
Cupei României FAN COURIER , 
seniorii de la Unirea s-au deplasat 
tocmai la divizionara secundă Magnum 
Botoșani, cedând onorabil pe final cu 
29-34.  Returul competiției se va relua pe 
26 ianuarie 2020 cu jocul din deplasare 
de la Arad, iar pe 02 februarie vom primi 
vizita Universității Craiova.

Dar până atunci se lucrează la 
organizarea unei noi ediții a Cupei 
TRIPLEX, care probabil va avea  loc la 
Sânnicolau Mare, sâmbătă 18 ianuarie 
2020 cu participarea a 4 echipe, două 
din Ungaria, una din Serbia și gazdele 
de la CS Unirea.

Fie-mi permis, acum la final de 
sezon, respectiv de an calendaristic, în 
numele tuturor jucătorilor,al conducerii, 
să mulțumim tuturor suporterilor care 
au fost alături de băieți în confruntările 
de pe teren propriu,celor care susțin 
activitatea handbalistică al clubului 
nostru , să petreacă cu liniște în suflet 
Spiritul sărbătorilor de iarnă și să ne 
revedem sănătoși în Noul An, care se 
apropie . “LA MULȚI ANI!” și Bucurați-vă 
de HANDBAL!

Organizator competiții CS Unirea
TIBERIU MUNTEAN 

Sfârșitul semestrul I a prilejuit 
elevilor Liceului Teoretic Ioan Jebelean 
din Sânnicolau Mare să se implice și să 
participe la un eveniment de amploare 
organizat în sala de sport Ioan Morar, în 
data de vineri 13 decembrie, începând 
cu ora 9. Este vorba despre prezentarea 
unui proiect școlar împotriva drogurilor 
și a violenței. Ideea acestui  proiect  a 
venit în urma participării mai multor 
liceeni, vara trecută, la o tabără în 
Chevereșu Mare, în care copiilor li s-au 
transmis informații despre urmările 
tragice ale consumului de droguri, 
dar și despre violența care trebuie 
stopată. Astfel, la inițiativa celor trei 
elevi ai liceului, Cristian Zanfir, Fabian 
Palfi și Marcus Gulicska, s-a trecut 
la pregătirea îndeaproape a  acestui 
eveniment . Copiii au fost îndrumați cu 
atenție și răbdare de psihologul școlii. 
Doamna profesoară Velcsov Natalia 
le-a oferit toate informațiile necesare 
pentru ca acțiunea să se finalizeze cu 
succes. 

Evenimentul a fost conceput din 
două secțiuni. La început, cei implicați în 
mod direct au luat interviuri persoanelor 
specializate de la brigada antidrog, 
pentru ca în cadrul celei de-a doua 
secțiuni, atenția să se concentreze 
asupra unui turneu de fotbal cu teme de 
joc specifice, precum “Fair play în teren” 
sau “Violența este arma celor slabi”. 

La acest proiect, au particpat toți 
elevii Liceului Teoretic Ioan Jebelean 
în calitate de spectatori,  dar și invitați 
speciali, precum domnul primar Dănuț 
Groza, domnul Alex Croitoru de la IPJ 
sau doamna Adela Sleam de la CPECA.

Nu s-ar fi putut organiza o astfel de 
acțiune educativă fără sprijinul domnului 
director al liceului Stamate Cristian și 
a celor trei elevi ai Infocentrului școlii, 
Fabian Palfi, Cristian Zanfir și Marcus 
Gulicska. 

Informații furnizate de Marcus 
Gulicska, elev în clasa a X a A al 

Liceului Teoretic Ioan Jebelean

PROIECT ȘCOLAR ANTIDROG 
ȘI ANTI VIOLENȚĂ

An de an, creștinii ortodocși așteaptă 
intarea în sfântul și binecuvântatul 
post al Nașterii Domnului pentru 
curățirea trupească și sufletească, dar 
și pentru pătrunderea în spiritul sfânt al 
sărbătorilor de iarnă prin ascultarea și 
cântarea colindelor. Tradiția românească 
oferă bunului creștin posibilitatea să 
vestească Nașterea Pruncului Iisus în 
Betleemul Iudeii prin frumoasele cântări. 
De un astfel de moment emoționant 
au avut parte ortodocșii sânmiclăușeni 
în seara zilei de 13 decembrie. 
Evenimentul a fost anunțat pe rețelele 
de socializare pentru ca toți iubitorii de 
colinde adevărate să se poată bucura 
de un concert de neuitat. 

Astfel, începând cu ora 20, într-o 
atmesferă caldă, la Biserica ortodoxă 
română, a avut loc un program artistic 
deosebit ce a constat într-un minunat 
colaj de colinde și urări. Glasul tinerilor 
studenți grupați în jurul ASCORULUI 
au răsunat cu putere, anunțând marele 
praznic al Nașterii Domnului.

Evenimentul s-a încheiat cu colindul 
“O, ce veste minunată”, interpretat de 
către toți participanții. 

 

 MR

Concert de colinde la Biserica ortodoxă română
“Hristos Se naște, măriți-L, Hristos din Ceruri întâmpinați-L !”

Luna decembrie, în Sânnicolau 
Mare, este una încărcată de evenimente. 
Și cum asociația pensionarilor 
sânmiclăușeni este una dintre cele mai 
active la nivel de oraș,membrii acesteia 
au fost invitați la o întâlnire tradițională 
cu domnul primar. S-a stabilit ca acest 
eveniment să aibă loc în data de 7 
decembrie, în locația deja cunoascută. 
Este vorba despre sala mare de sport, 
unde, din timp, s-au pregătit băncuțe 
suplimentare pentru ca toți participanții 
să se bucure de spectacol cât mai 
confortabil. Regula asociației impune 
ca la aceste activități să poată participa 
numai membrii care au plătită cotizația 
la zi. Sute de pensionari și-au ridicat 
invitația de la sediul asociației de la 
Castelul Nako. Astfel, ca de fiecare dată, 
seniorii s-au îndreptat înspre sala Ioan 
Morar cu speranța că spectacolul va fi 
din nou unul de neuitat. Sala s-a umplut 
repede, locurile au fost ocupate în mare 
ordine, iar startul evenimentului a fost 
dat chiar de domnul primar Dănuț Groza. 
La început, Domnia Sa a adresat celor 
prezenți câteva cuvinte, prezentându-le, 
totodată și câteva realizări ale orașului la 
sfârșit de an. După acest scurt moment, 
a intrat în fața spectatorilor unul dintre 
cei mai îndrăgiți interpreți ai muzicii 

populare românești. Este vorba despre 
Aurel Tămaș care a sosit în orașul 
nostru, împreună cu formația sa, tocmai 
din Cluj. Extrem de talentat și apreciat 
de iubitorii de folclor, Aurel Tămaș a 
purtat seniorii sânmiclăușeni pe aripile 
mai multor genuri muzicale. Nostalgia 
anilor tinereții sau amintirile vremurilor 
de demult au făcut ca pe chipul unor 
bunici să se prelingă stropi de lacrimi. 
Dar, mereu vesel și optimist, invitatul 
acestui amplu eveniment a reușit să 
înveselească atmosfera cu glume și 
cuvinte frumoase. S-au fredonat colinde 
cunoscute, s-au schimbat vorbe și s-a 
creat o atmosferă plăcută și liniștită, așa 
ca înainte de sărbătorile Crăciunului.

Domnul primar, în semn de respect 
și totodată în semn de prețuire pentru 
efortul depus, a dăruit din suflet un 
buchet de flori și un tort doamnei 
președintă a asociației pensionarilor, 
Szep Margareta, dar și doamnei Șiclovan 
Draghița, administrator al căminului de 
bătrâni din oraș. Doamna Draghița a 
venit la spectacol cu un grup de seniori 
ce își trăiesc frumos anii bătrâneții în 
acest centru. Nu a fost uitat nici ultimul  
veteran din Sânnicolau Mare în viață, 
domnul Nicolae Pesăcan.

La sfârșit, după două ore bune de 
voie bună, evenimentul s-a încheiat. 
Fiecare participant a primit un mic cadou 
de la moș Crăciun.                             MR

Tradiționala întâlnire din luna decembrie a 
“Seniorilor Sânmiclăușeni“ 

Aș vrea să mulțumesc încă o 
dată tuturor seniorilor sânmiclăușeni 
pentru faptul că răspund cu atâta 
prompitudinte invitațiilor noastre 
de a ne întâlni cu diverse ocazii. 
M-a impresionat și de această dată 
numărul mare de participanți, dar 
și ordinea în care s-au desfășurat, 
atât spectacolul, cât și împărțirea 
cadourilor. Sunt mulțumit atunci când 
văd pe chipul celor mai în vârstă dintre 
noi bucurie. Sunt mulțumit că pot să 
ofer clipe de neuitat seniorilor cărora 
le sunt și le voi fi mereu aproape. 

Vreau, de asemenea, să îi 
mulțumesc din suflet doamnei Szep 
Margareta pentru neobosita implicare 
în toate evenimentele de anul acesta, 
dar și voluntarilor mei, angajați ai 
Primăriei care au contribuit la bunul 
mers al acestei întâlniri.

Doresc seniorilor multă sănătate, 
un an nou liniștit și sper să ne vedem 
cu bine la primul eveniment din anul 
2020! 

a declarat domnul primar 
Dănuț Groza

Mesajul postat pe o rețea de socializare de către AUREL 
TĂMAȘ după recitalurile susținute la Sânnicolau Mare 

în data de 7 decembrie 2019 

Mare bucurie aseară în Banat, la Sânnicolaul Mare, cu mii de oameni 
care se respectă între ei. Un oraș cu un primar de mare calitate, pe care 
l-aș dori oriunde într-o funcție administrativă în statul român, care are în 
urbea dânsului români, sârbi, unguri, nemți, bulgari și romi, cu confesiuni 
ortodoxe, catolice, greco-catolici, reformați penticostali, toți trăiesc în 
înțelegere și armonie.

Felicitări Asociatiei Seniorilor Sânmiclăușeni și primarului Dănuț Groza 
pentru ceea ce fac în această parte de țară.

Îmi exprim bucuria că sunt contemporan cu asemenea oameni și 
respectul profund pentru Domnul Pesecan Nicolae Veteran de război care 
la frumoasa vârstă de 97 ani a asistat la spectacolul nostru.

Felicitări tuturor participanților de la cei mici, care au aprins luminile de 
sărbători, la senioare și seniori care au colindat cu noi la sala sporturilor, 
aprecieri speciale pentru Biliana Pavlov care ne-a arătat ce înseamnă să fi 
sârboaică pragmatică.

În final, Sărbători cu bine tuturor! Felicitări organizatorilor și Băndașilor 
de la Cluj în formula nouă.

La revedere, Banat! 

Aurel Tămaș

Handbal Seniori
UNIREA PE PODIUM

la sfârșitul turului
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Timpul pare neiertător cu noi și trece 
mai repede decât ne-am dori. Parcă ieri, 
întreaga noastră țară s-a pregătit cu 
solemnitate pentru a serba 100 de ani 
de la Marea Unire. Parcă ieri am asistat 
în Sânnicolau Mare la impresionanta 
defilare a cadrelor militare ce deservesc 
cu conștiinciozitate orașul nostru. Au 
trecut de atunci, peste noi toți, zile 
nenumărate, unele mai bune, altele 
mai rele, dar toate cu speranța într-o 
Românie mai prosperă, mai bine 
ancorată în adevăr și mai îndreptată 

înspre armonie și echilibru. 
Parcă prea repede a bătut la ușa 

sufletului nostru ziua de 1 Decembrie 
2019, o zi încărcată emoțional pentru 
românii de pretutindeni. Sânmiclăușenii 
au fost invitați pentru a sărbători 
împreună Marea Unire în numărul 
anterior al Monitorului. Evenimentul 
organizat cu ocazia Zilei naționale s-a 
deschis într-un cadru festiv, începând cu 
ora 11. Au participat sute de buni români, 
personalități ale orașului sau simpli 
cetățeni. Ca de fiecare dată, s-au depus 

coroane la statuia eroului necunoscut 
amplasată în fața Școlii gimnaziale nr.1 
Theodor Bucurescu de către cele mai 
importante instituții ale Sânnicolaulu 
Mare, de asociații sau partide politice. 

La inițiativa domnului primar, a 
fost trimisă o mașină care l-a adus la 
eveniment și pe ultimul veteran de război 
din Sânnicolau Mare, Nicolae Pesăcan. 
Ceremonia nu ar fi fost completă fără 
participarea dânsului care, deși la o 
vârstă inaintată. și-a adunat puterile să 
fie alături de sânmiclăușeni în acest 
moment festiv.

Cântecele patriotice au răsunat peste 
centrul orașului nostru, transmițând 
celor prezenți sentimentul de iubire de 
neam și patrie. Evenimentul s-a bucurat 
de participarea Fanfara Pro Amicitia  . 
Și anul acesta, festivitatea va rămâne 
întipărită cu siguranță în memoria celor 
prezenți care au ținut să imortalizeze 
clipa prin fotografii. 

În jurul orei 12, mulțimea adunată 
în fața Școlii nr.1 s-a îndreptat, ca de 

obicei, înspre piața agro-alimentară, 
unde s-a servit tradiționala fasole cu 
cârnați, pâine proaspătă și murături. 
La pregătirea cazanelor numeroase 
au contribuit bucătari pricepuți, dar 
și voluntari harnici care s-au trezit de 
dimineață pentru a termina mâncarea 
până la ora prânzului. S-au curățat 
zeci de kg de ceapă și usturoi,dar și 
zarzavaturi. Secretului gustului delicios, 
însă, a fost, cu siguranță, dragostea cu 
care s-a preparat fasolea și gândul că 
sute de sânmiclăușeni vor savura cu 
plăcere o porție delicioasă. 

Tradiționala fasole a fost însoțită de 
câte un pahar de vin roșu parfumat de 
aroma scorțișoarei. 

Evenimentul a fost posibil datorită 
Primăriei și a Consiliului local care, ca 
în multe localități din țara noastră, au 
hotărât să ofere de Ziua națională câte 
o porție de fasole cu cârnați, gratis, 
transformând această activitate într-o 
tradiție apreciată a Sânnicolaului Mare. 

MR
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Am rămas și anul acesta profund impresionat de numărul foarte mare al 
instituțiilor și asociațiilor care au depus coroane la monumentul eroilor. În egală 
măsură  mă bucură și faptul că foarte mulți sânmiclăușeni au venit să asiste la 
această ceremonie, dovedind un simț patriotic dezvolat. Le mulțumesc tuturor!

Vreau să îmi exprim mulțumirea și față de echipa de voluntari care a muncit la 
organizarea evenimentului din piață. Fără implicarea lor, nu am fi reușit să păstrăm  
această frumoasă tradiție. Sunt convins că în această formulă  și cu acest nivel de 
implicare putem face multe pentru orașul nostru!   

a declarat domnul primar, Dănuț Groza

1 DECEMBRIE – ZIUA NAȚIONALĂ A TUTUROR ROMÂNILOR
sărbătorită cu respect, dar și cu voie bună la Sânnicolau Mare

Grupurile etnice care activează 
cultural  din Sânnicolau Mare au 
dat curs și de această dată invitației 
Autoguvernării de naționalitate Română 
din Macău, Ungaria, reprezentată de 
dna Iulia Birta, care, pe data de 14 
decembrie, a organizat tradiționala 
seară de colinde în cadrul Sălii Festive 
a Centrului de Conferințe Korona. 

Astfel, minoritatatile maghiară, 
germană, bulgară, cei de confesiune 
catolică, reperezentați de corul Bisericii 
Catolice, au prezentat un frumos colaj 
de colinde sub îndrumarea preotului 
paroh catolic Ando Attila și a cantorului 

organist Matea Adrian.
Grupul vocal instrumental sârbesc 

“Biserii” a cântat un colaj de colinde 
tradiționale sârbești, iar  corala 
românească “Doina” din orașul nostru 
a încântat publicul cu trei colinde 
românești, ambele grupuri sub atenta 
îndrumare a lui Darko Vlașcici. 

Gazdele au fost primitoare și darnice, 
așa cum se cuvine în prag.

Referent  cultural 
Mândran Gheorghe 

SÂNMICLĂUȘENII LA COLINDĂ - La Mako în Ungaria

Unul din evenimentele specifice lunii 
decembrie la Sânnicolau Mare este 
întâlnirea antreprenorilor, într-un cadru 
festiv, la ințiativa domnului primar Dănuț 
Groza. Și anul acesta, într-un număr 
foarte mare, reprezentanți ai societăților 
comerciale, intituțiilor și asociațiilor din 
oraș au acceptat invitația de a participa 
în sala mare a castelului Nako la acest 
eveniment. Desigur, scopul unei astfel 
de întâlniri este de a coagula mediul de 
afaceri din oraș și de a da posibilitatea 
antreprenorilor de a se întâlni cu toții 
măcar o dată pe an. De fiecare dată 
însă, organizatorii le pregătesc și câteva 
surprize, iar anul acesta nu au fost 
puține.

Poate cel mai surprinzător moment al 
serii a fost acela în care domnul primar 
a prezentat, în premieră, copia comorii 
de la Sânnicolau Mare. Sânmiclăușenii 
cunosc cu siguranță inițiativa de a 
realiza o copie după comoara ce a 

fost găsită la Sânnicolau Mare în anul 
1799 și care în prezent este expusă la 
muzeul de istorie de la Viena. Procesul 
a fost unul îndelungat, având în vedere 
că procedura este foarte delicată. 
Copia a fost realizată de o echipă de 
experți din Ungaria. Era absolut normal 
ca Sânnicolau Mare să dețină măcar 
o copie după această comoară, una 
dintre cele mai impresionante găsite pe 
teritoriul Europei. Desigur acest demers 
este doar un pas dintr-un proiect mult 
mai ambițios de a crea un muzeu în 
Castelul Nako, care să cuprindă cele mai 
importante vestigii ale istoriei acestor 
locuri.

Nu a lipsit la această întâlnire nici 
muzica de foarte bună calitate, asigurată 
de artiștii Duo Colompar și nu numai. 
Invitații au avut ocazia de a asista la 
un recital al micuței fenomen, Rhea 
Vanessa Panea. Tânara pianista, deja 
câștigătoare a numeroase premii în 

țară și străinătate, a reușit să uimească 
invitații cu o interpretare minunată la 
pian. Ea a fost felicitată de domnul 
primar și a primit un buchet mare de flori. 
Surprizele nu s-au oprit aici, deoarece 
tocmai din Burgkirchen, localitatea din 

Germania, înfrățită cu Sânnicolau Mare, 
a venit corul Gendorfer Dreigesang, care 
a interpretat melodii tradiționale.

  
MCC

Întâlnirea anuală a antreprenorilor sânmiclăușeni
A fost prezentată în premieră copia comorii de la Sânnicolau Mare  

Ne vine cu greu să conștientizăm 
că au trecut 3 decenii de la jertfa 
revoluționarilor români din însângeratul 
decembrie în1989. Sunt 30 ani și mulți 
dintre artizanii României moderne nu 
mai sunt printre noi. În aceeași măsură 
generațiile tinere s-au trezit într-o 
României liberă, membră a Uniunii 
Europeni și Nato și poate înțeleg mai greu 
realitatea vieții sub jugul comunist. Este 
adevărat că poate prea ușor am trecut 
de 30 de ori peste luna lui Decembrie 
fără să conștientizăm profunzimea 
jertfei celor căzuți sub gloațele opresiunii 
comuniste. 

Acum la o distanță de trei decenii 
la inițiativa domnului primar Dănuț 
Groza, s-a organizat un moment festiv 
în seara zilei de 16 decembrie, pentru 
evocarea eroilor revoluției române din 
1989. În fața castelului Nako s-au strâns 
sânmiclăușenii care au dorit să aducă 
omagiul lor către cei care ne-au adus 
libertatea, iar acum ne veghează din 
ceruri. Așa cum se cuvine, mai întâi 
a avut loc o scurtă slujbă, oficiată de 
părintele Călin Cioban. Rugăciunile celor 
prezenți s-au ridicat împreună cu fumul 
lumânărilor direct spre înaltul cerurilor, 
pentru odihna sufletelor ce s-au jertfit 
din iubire de țară și popor.

În discursul domnului primar, s-au 
subliniat, atât realitățile societății 
moderne, dar și adevărul tragic al acelor 

momente. Nu a fost uitat nici Dănuț 
Ciataraș, singurul erou din Sânnicolau 
Mare al revoluției, care însă din motive 
obiective, nu a putut participa.  A mai luat 
cuvântul și domnul Andreica Gavrilă.

Momentul culminant al serii l-a 
constituit prezentarea unui film pe un 
ecran uriaș montat în fața castelului. 
Filmul a oferit celor prezența ocazia de 
a revedea principalele momente ale 
acelor zile de decembrie. Realizat într-o 
manieră documentară, filmul a reușit să 
transmită și puternice sentimente poate 
necunoscute de spectatorii mai tineri. 
Ecranul va rămâne pentru o perioadă în 
fața castelului NAKO și filmul prezentând 
revoluția de la 1989 va rula pentru toți 
cetățenii ce doresc să îl vizioneze.

Un alt moment emoționant a fost 
acela în care s-au aprins candele pe 
o cruce de lemn special amenajată. 
Flăcările aprinse cu mâini tremurânde 
de emoție s-au unit într-o cruce de foc, 
într-un strigăt către cer, într-o promisiune 
că nu îi vom uita niciodată pe cei care 
au plătit cu sângele lor pentru ca zeci de 
generații după ei să trăiască într-o țară 
normală a păcii și a democrației.

În sala mare a castelului Nako a fost 
amenajată și o expoziție de fotografii ce 
au surprins evenimentele din decembrie 
1989.       
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30 de ani de la revoluția din 1989
COMEMORAȚI LA SÂNNICOLAU MARE



Sărbătorile de iarnă sunt magice, iar 
bucuria copiilor de a trăi spiritul intens 
al acestora este nemărginită. Pentru a 
oferi câteva clipe de neuitat celor mici, 
Primăria orașului nostru a continuat 
și anul acesta tradiționala întâlnire a 
elevilor și a preșcolarilor cu moș Crăciun. 
Locația a fost aceeași, și anume sala 
de sport Ioan Morar, unde spațiul mare 
a făcut ca acest eveniment să fie unul 
de neuitat. Ca în fiecare an, primii care  
i-au colindat moșului venit de departe 
pe o vreme tare frumoasă au fost elevii 
din ciclul primar. Aceștia au sosit la sala 
de sport la ora 12, iar preșcolarii, la ora 
16, după somnul de după masă și după 
servirea gustării. Un rol important în 
bunul mers al acestei activități au avut-o, 
bineînțeles, cadrele didactice care au 
însoțit copiii și au avut grijă ca totul să fie 
sub control.

Surpriza a fost una mare, căci în fața 
spectatorilor plini de energie și-a făcut 
apariția un magician foarte talentat. 
Este vorba despre renumitul Verdini. 
Numerele acestuia au ridicat copiii 
curioși în picioare. Magicianul, glumeț, 
și-a numit porumbelul, când Vasile, când 
Nicolae spre amuzamentul copiilor care 
au cooperat perfect cu cel care a făcut 
pe scenă “minuni”.  Magia Crăciunului 
s-a lăsat încet asupra celor prezenți și, 
după o oră de spectacol, în aplauzele 
copiilor nerăbdători, și-a făcut apariția 
mult așteptatul Moș Crăciun, îndoit 
de bătrânețe. Bucuros să audă că cei 
mici au fost cuminți, că și-au ascultat 
părinții și dascălii, că elevii au încheiat 
cu calificative excelente, moș Crăciun 
s-a pus pe împărțit daruri, dar nu înainte 

de a-și încălzi și el sufletul cu câteva 
colinde cântate de copii.

Organizarea a fost una impecabilă, 
iar cei mici au fost foarte cuminți și foarte 
receptivi la întregul spectacol.

MR
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APRINDEREA ILUMINATULUI FESTIV 
ATMOSFERĂ DE BASM LA SÂNNICOLAU MARE

Ca în fiecare an, luna decembrie 
pentru sânmiclăușeni este una plină 
de surprize, iar aprinderea beculețelor 
este, cu certitudine, unul dintre cele mai 
așteptate momente ale sfârșitului de 
an. Evenimentul a fost anunțat în ultimul 
număr al Monitorului. Pentru că s-a 
optat pentru ziua de sâmbătă, numărul 
participanților a fost unul record. Deși 
noaptea s-a lăsat peste Sânnicolau 
Mare, în data de 7 decembrie, iluminatul 
public nu a fost aprins în mod intenționat. 
Sute de oameni s-au îndreptat înspre 
centrul orașului pe întuneric, ghidați 
doar de lumina intensă a lunii. La ora 19 
fix, domnul primar Dănuț Groza a ieșit pe 
treptele de la Primărie, a mulțumit celor 
prezenți pentru numeroasa participare 
și, împreună cu mai mulți copii a apăsat 
pe butonul ce a transformat Sânnicolau 
într-un oraș de basm. Luminițele s-au 
aprins spre bucuria celor mici, dar și 

spre încântarea celor mai mari.
Programul artistic mult așteptat 

a adus în fața sânmiclăușenilor un 
interpret de seamă al țării noastre. Aurel 
Tămaș, alături de formația sa, a stat 
aproape de spectatori aproape două 
ore, oferindu-le momente de neuitat. 
Au răsunat colindele, dar și cântecele 
populare sau doinele. 

 Ca de fiecare dată, cei prezenți și-au 
putut încânta papilele gustative cu un vin 
fiert aromat cu scorțișoară sau au putut 
servi un ceai fierbinte, băuturi oferite de 
Primărie și servite de angajații acestei 
instituții. 

 Bineînțeles, că s-a deschis și 
minitârgul de Crăciun în orășelul 
nostru. De la căsuțele amplasate în 
fața Castelului Nako s-au putut și se 
pot cumpăra în perioada sărbătorilor de 
iarnă căciuli, fulare, ciorapi de lână,colci 
secuiești, plăcinte tradiționale cu mac 

sau nucă, dar și papuci de casă sau alte 
produse de sezon.

Pentru mai bine de o lună, arterele 
principale, dar și centrul orașului 
luminează ca în povești, luminițele 

colorate și ornamentele contribuind la 
atmosfera mirifică a Crăciunului care 
încântă pe toată lumea. 
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MAGIA SĂRBĂTORILOR DE CRĂCIUN
În sala de sport a orașului, Moș Crăciun i-a vizitat pe copiii de la grădinițe și ciclul primar

Vreau să vă mulțumesc, stimați 
dascăli că ați acceptat și anul acesta 
să însoțiți copiii la întâlnirea cu moș 
Crăciun. Sunt conștient că nu e 
ușor să ai în grijă un număr atât de 
mare de elevi și preșcolari, dar eu 
mizez întotdeauna pe bunăvoința 
dumneavoastră și pe puterea de a 
gestiona totul așa cum trebuie, ca 
de fiecare dată. Vă muțumesc pentru 
colaborare și vă asigur că voi încerca 
să ridic nivelul învățământului în 
Sânnicolau Mare, fiind mereu aproape 
școlilor și grădinițelor. Va doresc o 
vacanță cât mai liniștită și sărbători 
frumoase, cu multă sănătate!!  

a declarat domnul primar 
Dănuț Groza

Anul 2019 se încheie pentru asociația 
San Didactica cu o ultimă acțiune de 
succes. În urmă cu câteva luni, s-a venit 
cu ideea ca, în cadrul acestei asociații 
să se poată bucura de activități și 
cadrele didactice pensionare. Astfel, 
un prim eveniment le-a fost organizat 
profesorilor pensionari  în iunie, când, 
la o întâlnire cu domnul primar Dănuț 
Groza s-a hotărât ca aceștia să fie invitați 
pe scenă la Zilele orașului, în semn 
de respect și prețuire pentru întreaga 
activitate didactică depusă de-a lungul 

vieții. Tot atunci, li s-a promis o altă 
întâlnire în preajma sărbătorilor de iarnă. 
Evenimentul a fost stabilit pentru data 
de 16 decembrie, începând cu ora 12, 
în sala mare a Castelului Nako. Astfel, 
după ce au fost împărțite invitațiile și 
s-au primit confirmările, s-a trecut la o 
altă etapă a pregătirilor. Dascălii au fost 
primiți cu mare căldură, oferindu-li-se un 
scurt program artistic. Dat fiind faptul că 
acțiunea s-a desfășurat cu o săptămână 
înainte de Crăciun, s-au ales mai multe 
colinde care au fost cântate de un 

grup de elevi ai Școlii gimnaziale nr.1, 
Theodor Bucurescu, îndrumați fiind cu 
mare răbdare de doamna bibliotecară 
Avram Elena. După un discurs scurt al 
domnului primar Dănuț Groza, programul 
colindelor a continuat, susținut fiind de 
Valentin Sapianu și Larisa Boboiciov.

Surpriza cea mare a constat în 
prezentarea copiei tezaurului din 
Sânnicolau Mare. Cei prezenți în sală 
au admirat obiectele aurite de o mare 
valoare și  le-au fotografiat.

După mai bine de două ore, timp 

în care s-au și depănat amintiri, 
evenimentul s-a încheiat cu gândul că, 
toți cei prezenți să se reîntâlnească 
sănătoși în anul următor. La ieșirea 
din sală, participanții au primit un 
cozonac delicios cu nucă, dar și un 
calendar cu tezaurul expus.  Activitatea 
a fost organizată de către Asociația San 
Didactica și finanțată de către Primăria 
Orașului Sânnicolau Mare în cadrul unui 
proiect. 
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ASOCIAȚIA SAN DIDACTICA
Întâlnire festivă a cadrelor didactice pensionare  GALA ANUALĂ A SPORTIVILOR CLUBULUI UNIREA

Peste 400 de sportivi premiați
Clubul Sportiv Unirea din orașul 

nostru are un rol esențial în dezvoltarea, 
sănătatea și educația copiilor 
sânmiclăușeni. Prin eforturile conducerii 
clubului, ale antrenorilor și ale părinților 
copiilor, susținuți în totalitate de Primărie 
și Consiliul Local, s-a reușit constituirea 
unui club sportiv complex cu peste 400 
de tineri distribuiți în 7 ramuri sportive. 
Puține localități din țară se pot mândri cu 
faptul că, orice copil are șansa să practice 
în mod gratuit un sport și să participe la 
competiții naționale sub îndrumarea unui 
antrenor de specialitate. Toate acestea 
sunt posibile datorită faptului că CS 

Unirea este finanțat în totalitate de către 
Consiliul Local Sânnicolau Mare.

La fel ca în fiecare an, înainte de 
Crăciun, odată cu terminarea primei 
jumătăți a sezonului competițional 
are loc și o gală festivă. Cuvântul de 
deschidere l-a avut domnul Sitaru 
Flavius, președintele clubului, care i-a 
felicitat pe cei 400 de sportivi prezenți, 
pe antrenorii lor, restul staff-ului de la 
club și, nu în ultimul rând, pe părinții 
copiilor. Dintre părinți, o mare parte a 
fost în tribună la această gală. A urmat 
discursul domnului primar care a ținut să 
enumere performanțele tuturor grupelor 

de copii și juniori de la toate ramurile 
sportive. Nu au fost uitate nici echipele 
de seniori care au avut rezultate meritorii 
în anul 2019.  În mod special, s-a 
subliniat faptul că obiectivul principal la 
club este promovarea tinerilor sportivi 
din Sânnicolau Mare. Antrenorii reușesc 
în fiecare an să promoveze spre echipele 
de seniori un număr important de jucători 
de la juniori. Au fost acordate și câteva 
distincții pentru merite speciale.

Cu siguranță de această întâlnire nu 
putea să uite nici Moș Crăciun care este 

invitat special în fiecare an. Ca un mare 
iubitor și practicant de sport, moșul a 
venit și anul acesta cu câte un mic cadou 
pentru fiecare sportiv.

Felicităm întrugul staff al clubului 
Unirea, pe toți componenții echipelor de 
juniori și seniori și le dorim un an nou plin 
de rezulatete excelente!       
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