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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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3Pentru străzi sigure și o comunitate care respectă animalele, opriți vagabondajul 
câinilor cu stăpân și abandonarea puilor nedoriți

Sannicolau CityApp
Aplicația oficială a orașului Sânnicolau Mare

ADMINISTRAȚIE
Lucrări de întreținere 
ale copacilor 
ornamentali
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ÎNVĂȚĂMÂNT
Excursie tematică: 
Istoria de lângă noi
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INVITAȚIE LA “ALIMORI” 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.

ADMINISTRAȚIE
Nu sunt respectate 
normele de salubritate 
din cimitire
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Parcă nu cu mult timp în urmă s-a 
încheiat ciclul sărbătorilor de iarnă... Ca 
o dovadă a faptului că timpul trece fără 
milă, ne aflăm deja în pragul Postului 
Paștelui, post mare din calendarul 
creștin ortodox, ce se lasă începând cu 
data de 2 martie. Ce presupune această 
lungă perioadă o știe fiecare bun creștin 
care se roagă pentru sufletul lui, merge 
la biserică, face fapte bune și postește, 
atât cu gândul, cât și cu fapta.

Lăsata secului vine pentru 
sânmiclăușeni cu un obicei 
împământenit în comunitatea noastră 
de foarte mulți ani. Deși deseori 
controversat, “Strigarea peste sat“ 
sau “Alimori“ este o practică legată de 
perioada premergătoare postului mare 
al Învierii Domnului. Orientat înspre 
satirizarea unora ce nu au dat dovadă 
tocmai de o viață morală în anul anterior, 
Alimori este o sărbătoare populară, 
însoțită de diverse practici și datini ce 
se focalizează, în special, pe aprinderea 
unuia sau a mai multor focuri într-un 
loc bine stabilit de întreaga comunitate. 
Sărbătoarea aceasta a fost asemănată 
de numeroși folcloriști cu Revelionul  prin 
prisma atmosferei vesele și a bucatelor 
delicioase servite de participanți. 

De fapt, Alimori sugerează 
terminarea iernii și instalarea mult 
așteptatei primăveri, reprezentând un 
amplu rit de comunitate. Focul are efect 
purificator, de lăsare în urmă a răului 
și începerea unei perioade curate, 
fără gânduri urâte. Într-un dicționar de 
simboluri, se arată că focul este cea mai 
bună imagine a lui Dumnezeu. Asemeni 
soarelui prin razele lui arzătoare, focul 

cu flăcările lui simbolizează acțiunea 
de fecundare, purificare și iluminare. 
Flacăra care urcă spre cer reprezintă 
elanul spre spiritualizare. Să nu uităm 
în acest context, că focul în teologia 
creștină reprezintă sacrificiul învăluit în 
flăcări. La zece zile după sărbătoarea 
Înălțării Domnului nostru Iisus Hristos 
la ceruri, Sfântul Duh s-a pogorât peste 
ucenici ca un vuiet mare de vânt, în chip 
de “limbi ca de foc. ” 

Finalitatea obiceiului de Alimori, 
așadar, este una purificatoare, dar și 
ludică. Cei ce “strigă“ în jurul focului își 
alcătuiesc singuri textele ironice, ludice, 
moralizatoare.

În spiritul păstrării obiceiurilor noastre 
străvechi, comunitatea sânmiclăușeană 
este invitată să se bucure de o seară 
unică în dat de 1 Martie, 2020, începând 
cu ora 18, în aceeași locație ca în anii 
trecuți, la baltă, lângă cimitirul de pe 

Mărășești. Pentru ca întrunirea să fie 
interactivă, participanții care doresc să 
se alăture grupului de strigători sunt 
invitați să își pregătescă texte vesele 
de acasă. Alături de comunitatea 
sânmiclăușeană va sta orchestra 
ansamblului folcloric Doina a Casei de 
Cultură din oraș, dar și câțiva soliști care 
vor menține o atmosferă vioaie. 

Organizatorii îi roagă pe 
sânmiclăușenii doritori să participe în 
mod activ prin prezența la fața locului 
într-un număr cât mai mare și, dacă 
se poate, cu cât mai multe strigături 
pregătite. În caz de vreme urâtă și ploaie, 
evenimentul va fi anulat , iar anunțul se 
va face pe rețelele de socializare. 

Până una alta, dorim tuturor 
creștinilor un post ușor, binecuvântat de 
multe bucurii sufletești!

1 MARTIE 2020, ORA 1800
Sărbătoarea “Alimori“ are o 

tradiție seculară pe aceste meleaguri. 
Anul trecut, obiceiul a fost reluat   
la inițiativa lăudabilă a părintelui 
Călin Cioban. În urma răspunsului 
pozitiv din partea cetățenilor care au 
participat anul trecut în număr mare, 
obiceiul de Alimori este menținut 

viu și anul acesta prin implicarea 
Primăriei Orașului Sânnicolau Mare. 
Evenimentul va avea loc în data de 
1 martie ora 1800, în binecunoscuta 
locație de lângă cimitirul de pe 
strada Mărășești.

Alături de participanți, vor fi 
prezenți  și membrii Ansamblului 

Doina al Casei de Cultură din 
Sânnicolau Mare, împreună cu 
soliștii. În caz de vreme nefavorabilă, 
evenimentul nu va mai avea loc.

Vă așteptăm în număr cât mai  
mare!

Balul Portului 
Popular la Giroc
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Spectacol de 
Sfântul Sava
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DAUNE PROVOCATE DE VÂNTUL FOARTE PUTERNIC 
La începutul lunii februarie, întreaga 

zonă de vest a țării și implicit Sânnicolau 
Mare, s-a confruntat cu un fenomen 
metorologic mai puțin întâlnit în această 
perioadă a anului. Un vânt foarte puternic  
s-a abătut asupra orașului cauzând 
diverse probleme prin intensitatea 
neobișnuită. Au existat perioade de 
întrerupere a curentului electric și s-au 
înregistrat daune minore la acoperișurile 
câtorva case din oraș.

Un impact mai puternic l-a avut vântul 
asupra clădirii din Piața 1 Mai, unde își 
desfășoară activitatea ciclul gimnazial 
al Școlii nr. 1 Theodor Bucurescu. O 
parte a unui zid a fost aruncată de vântul 
foarte puternic în curtea casei vecine 
cu școala. Din fericire, nu era numeni 
în curtea casei la acel moment și astfel 
nimeni nu a fost rănit. 

Porțiunea de zid dărâmată se afla 
în zona podului. Având în vedere că 
acoperișul a fost recent renovat și este 
foarte rezistent și volumul uriaș de aer 
din podul foarte mare, zidul exterior al 
podului a fost cel care a cedat. Zidurile 
aceste clădiri sunt vechi de mai bine de 
un secol, iar cel din din dreptul podului 

nu a fost nici pe departe așa de solid ca 
și zidurile de susținere.

Această clădire, emblematică pentru 
Sânnicolau Mare, a suferit numeroase 
intervenții de reabilitare, atât în exterior 
,cât și în interior. Vechimea mare a 
construcției face ca reparațiile să fie 
tot timpul necesare. În aceste condiții, 
Primăria Sânnicolau Mare a realizat 
un proiect de renovare a fațadei și ale 
zidurilor exterioare. În acest scop, este 
deja realizat, încă de anul trecut, un 
proiect tehnic și s-a depus o cerere 
pentru finanțare europeană. Domnul 
primar Dănuț Groza a avut recent 
o întâlnire cu ministrul dezvoltării și 
a primit asigurări că proiectul va fi 
finanțat din fonduri europene. Clădirea 
are, de altfel, un aspect de monument 
istoric. Reabilitarea ei trebuie făcută 
respectând ornamentele de pe fațadă și 
forma geamurilor pentru a se conserva 
aspectul istoric. Toate acestea fac ca 
investiția să fie una prea mare pentru a 
putea fi acoperită din bugetul orașului. În 
acest proiect, era cuprinsă și renovarea 
zidului căzut.

Imediat după căderea zidului a fost 

chemat expertul ce a întocmit proiectul 
tehnic pentru a face o evaluare. Acesta 
a constatat că nu există un alt pericol 
imediat și că reabilitarea se poate face 
doar prin consolidarea de jos a zidurilor. 
În aceste condiții, primăria nu va aștepta 
totuși realizarea proiectului general, ci 

va interveni de urgență. 

În perioada imediat următoare, vor 
demara lucrările la consolidarea zidurilor 
inferioare și recostruirea porțiunii 
dărâmate de vânt.

    MCC

Cu toții gândim la Sânnicolau Mare 
ca la un oraș cu aspirații europene, cu 
oameni civilizați care respectă principiile 
unei societăți moderne. Cu siguranță, 
așa și este. Din păcate, administrația 
locală se confruntă cu excepții de la 
respectarea regulilor civice. O situație 
de acest gen o constituie aruncarea 
ilegală de deșeuri.

Un episod trist și îngrijorător a avut 
loc în prima parte a lunii februarie 
când e echipă a primăriei, condusă 
de domnul viceprimar Radu Asaftei, a 
surprins doi cetățeni care au încărcat 
într-o căruță coroane din cimitirul de pe 
strada Mărășești. Aceștia intenționau 
să ducă coroanele în afara orașului și 
probabil să le dea foc în câmp.

Deși nu este prima dată când 
diverse persoane sunt prinse 
încercând să arunce ilegal gunoiul în 
zonele adiacente orașului, în cazul 
de față situația este mai complexă și 
îngrijorătoare.

Cimitirele din Sânnicolau Mare se 
află în administrarea directă a bisericilor 
și nu în cea a primăriei. Astfel, bisericile, 
ca instituții sunt obligate să semneze 
cu  operatorul de salubritate un contract 
pentru ca deșeurile să fie ridicate din 
cimitire. Deși declarațiile cetățenilor 
surprinși asupra faptei și cele ale 
reprezentaților bisericii nu au coincis, 
realitatea este că aceste coroane se 
transportă ilegal din cimitir. Motivul 
acestui act este cel mai probabil unul 
de natură financiară, fiind mai pușin 
costisitor să arunci gunoaiele în câmp 
decât să plătești taxele legale. Mai mult 
decât atât, chiar în urmă cu cîteva zile, a 
fost solicitată de către Garda de Mediu 
o situație cu toate cimitirele care nu au 

contract cu operatorul de salubritate. 
În urmă cu câteva luni de zile, a 

existat o inițiativă a primarului Dănuț 
Groza, care s-a întâlnit cu preoții 
și pastorii din oraș, prezentându-le 
propunerea de a interzice aducerea de 
coroane în cimitire. Se dorea ca o astfel 
de decizie să fie una valabilă pentru tot 
orașul. Toți cei prezenți au fost de acord 
cu propunerea, dar ulterior s-a dovedit 
că nu peste tot s-a și pus în practică. 
Scopul era de a reduce costurile cu 
salubrizarea.

Nu este prima data când un astfel 
de incident are loc la cimitirul din strada 
Mărășești. În trecut chiar, s-a dat și 
foc coroanelor. Din această cauză, 
biserica a primit atenționări și din partea 
pompierilor. În situația de față, vor fi 
amendați, atât cetățeanul cu căruța ,cât 
și instituția în cauză, anume Biserica 
Ortodoxă din Sânnicolau Mare.  Se vor 
aplica amenzi în cota maximă prevăzută 
de lege și anume 2500 de lei. 

Toate persoanele fizice și juridice din 
oraș trebuie să înțeleagă ce înseamnă 
aruncarea deșeurilor pe câmp. Pe lângă 
factorii de poluare, ele implică și costuri 
foarte mari. Primăria trebuie să trimită 
utilaje și angajați pentru a le aduna. Apoi 
trebuie suportat costul transportului 
la stația de la Jimbolia unde se mai 
plătește aproape 350 de lei pe tonă.

Pe această cale, aducem în atenția 
cetățenilor că vor fi aplicate amenzi 
maxime pentru toți aceia care nu 
respectă regulile de depozitare și 
transport ale deșeurilor de orice tip.

MCC

Nu sunt respectate normele de salubritate din cimitire

WWW.SÂNNICOLAU-MARE.RO 

www.facebook.com/Primaria.
SannicolauMare/
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•  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

• Vând apartament cu 4 camere, 
decomandat, 96mp, toate utilitățile, 
centrală pe gaz, etj.3, str. Timișorii, nr. 
2, deasupra de BRD sau schimb cu 
apartament cu 2 camere + diferența.
Tel. 0720980579

•Vând apartament cu două camere, 
etajul 3, str. Panselelor
Tel.    0753064029

• Vând casă în Sânnicolau mare, 3 
camere, bucătărie, baie, hol, verandă, 
garaj, pivniță, magazie, anexe și 
grădină. 
Tel.   0784722286 sau 0762840782

• Vând casă, str. Popa Șapcă nr.59, 4 
camere, 2 bucătării, anexe, beci. Vând 
și motoretă Piagio.  
Tel.   0722547863

• Închiriez spațiu comercial str. 
Panselelor, nr.18, cu toate utilitățile.
Tel.   0721157256

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

• Vând apartament , str. Republicii, 
nr.40, 2 camere, etj. IV, îmbunătățit. 
preț 38000 Euro negociabil
Tel.   0727778530

• Vând boiler pe lemne, saltea din 
burete și menghină foarte mare. 
Dăruiesc tv în perfectă stare de 
funcționare, cu telecomandă.
Tel.   0256372870 sau 0728120277

• Vând teren intravilan în Sânnicolau 
Mare. 
Tel.   0737612015

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

• 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

• Casa de vanzare str.Damsescu nr.6A
4 camere, bucatarie, baie, camara.
Casa cu gradina.Total 720mp.
Pret 55.000 euro
Tel.   0721041536

Deși Primăria apelează periodic 
la serviciiile unei firme specializate 
pentru ridicarea câinilor fără stăpân 
de pe domeniul public, fenomenul 
animalelor sigure pe străzi poate 
fi stopat doar cu participarea 
cetățenilor. Dacă știți un caz 
concret de persoană care își lasă 
câinele să umble liber pe străzi 
nesupravegheat, anunțați Poliția 
și cereți să fie amendată persoana 
respectivă pentru vagabondajul 
animalului.

Pentru ca animalele fără stăpân 
să dispară definitiv de pe stradă este 
nevoie ca, în paralel cu ridicarea lor de 
către un serviciu de ecarisaj, populația 
să nu mai abandoneze pui sau adulți pe 
stradă, iar câinii să fie sterilizați și ținuți 
în curți, fără a li se permite vagabondajul. 
Doar împreună, Primărie, cetățeni 
și Poliție, putem pune capăt acestui 
fenomen nedorit și deranjant pentru 
toată lumea. Vă aducem la cunoștință 
că, în conformitate cu legislația existentă 
și deja aplicată în întreaga țară, în cazul 
unui control din partea Direcției Sanitar 
Veterinare sau la reclamația unui vecin 
de exemplu, dacă sunteți identificat 
cu un câine fără pedigree care nu este 
sterilizat și microcipat,  cele două amenzi 
însumate depășesc 15.000 lei (aproape 
4.000 euro). 

Conform legislației în vigoare, fiecare 
stăpân de câine fără pedigree are 
obligația de a-și steriliza și microcipa 
animalul. Această lege națională a fost 
dată tocmai fiindcă s-a constatat că 
simpla prindere a câinilor și eutanasiere 
a lor, nu funcționează. La scurt timp după 
ridicarea unui câine de pe domeniul 
public, un altul îi ia locul, astfel că, nicio 
o instituție nu poate aduna absolut toți 
câinii, și chiar dacă ar face-o, într-o lună 
sau două, alți câini ar fi la loc pe stradă. 

Dacă vă confruntați cu o situație 
în care o haită de câini sau un câine 
agresiv  fără stăpân v-au atacat, nu 
ezitați să vă adresați Primăriei, cu 
cât mai multe detalii pentru a chema 
serviciul de ecarisaj și a ridica animalele 
de pe domeniul public. De asemenea, 
dacă știți caz concret de cățea cu stăpân 
care a fătat, iar stăpânii nu îi vor și au 
amenințat sau chiar i-au abandonat pe 
stradă, de asemenea, anunțați poliția, se 
pedepsește cu amendă și se face chiar 
și dosar penal, dacă e vorba despre 
pui sugari. În cazul în care observați 
un abandon de animale, încercați să 
rețineți cât mai multe date despre cel 
care abandonează: culoarea mașinii, 
numărul mașinii dacă se poate, orice 
semnalmente ajuta ca făptașul să fie 
prins și pedepsit.

Primăria informează în mod 
constant populația despre drepturile 
și obligațiile proprietarilor de 
animale pentru a preveni abandonul 
și vagabondajul patrupedelor, 
astfel că, vă aducem la cunoștină 
următoarele:

Informații tehnice, extrase din 
legea națională care se aplică în 
întreaga țară

Conform Ordinului nr. 1 din 2014, 
pentru aprobarea Normelor privind 
identificarea şi înregistrarea câinilor cu 
stăpân emis de preşedintele Autorității 
Naționale Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranța Alimentelor (ANSVSA), toți 
românii care au câini fără pedigree sunt 
obligați să-şi înregistreze animalele 
în Registrul de evidență a câinilor cu 
stăpân (RECS) şi să-i sterilizeze. O dată 
cu înregistrarea în RECS, câinilor li se 
aplică un microcip, cu o serie unică, ce 
va fi trecută în registru şi în carnetul de 
sănătate al animalului.

Microciparea le va da posibilitatea 
polițiştilor să identifice atât câinele, cât şi 
stăpânul, al cărui cod numeric personal 
va fi trecut în noul carnet de sănătate 
al animalului. Proprietarul ar putea fi 
amendat în cazul în care abandonează 
câinele sau dacă animalul muşcă pe 
cineva.

Potrivit normelor în vigoare, 
proprietarii câinilor au obligația să 
identifice, prin microcipare, şi să 
înregistreze animalele în Registrul de 
evidență a câinilor cu stăpân (RECS), 
la medicul veterinar, în termen de 90 de 
zile de la fătare sau înainte de vânzarea, 
donarea cu titlu gratuit sau scoaterea 
în spații publice a acestora. Câinii care 
au deja mai mult de 90 de zile trebuie 
identificați şi înregistrați înainte de 
vânzarea, donarea, vaccinarea contra 
rabiei sau scoaterea în spații publice a 
acestora.

Pentru cetățenii care au deja câini 

cu microcip, medicul veterinar urmează 
să stabilească calitatea microcipului şi 
dacă acesta poate fi citit. În cazul în care 
nu corespunde normelor microcipul va fi 
schimbat.

Deținătorii câinilor de rasă comună 
sau metişilor fătați au obligația să 
sterilizeze puii astfel: femelele la vârsta 
de 4 – 6 luni şi masculii la vârsta de 6 – 8 
luni. 

Reprezentanții ANSVA au precizat 
că, împreună cu Colegiul Medicilor 
Veterinari, au pus la dispoziția cetățenilor 
Portalul identificării şi înregistrării 
animalelor de companie unde fiecare 
proprietar de câine are posibilitatea de 
a verifica vericiditatea datelor înscrise în 
RECS. Totodată tot cu ajutorul portalului 
în eventualitatea pierderii sau găsirii unui 
animal se pot da anunțuri care să ajute 
proprietarul să-şi recupereze câinele.

 
   LL

Pentru străzi sigure și o comunitate care respectă animalele, opriți 
vagabondajul câinilor cu stăpân și abandonarea puilor nedoriți!

Pentru angajații sectorului spații 
verzi din cadrul Primăriei Sânnicolau 
Mare, sosirea primăverii reprezintă un 
moment de maximă importanță. Acum, 
în pragul lunii martie, când natura se 
trezește la viață, se desfășoară cele 
mai importante lucrări de întreținere 
pentru copacii ornamentali. Doarece 
în a doua jumătate  a lunii februarie 
condițiile meteorologice au permis, s-au 
demarat lucrările de toaletare și stropire 
a copacilor ornamentali plantați pe 
străzile modernizate ale Sânnicolaului 
Mare.

Echipele de angajați de la primărie 
toaletează copacii ornamentali pe toate 
străzile și amintim cetățenilor că doar 
angajații de la spații verzi pot face asta. 
Cu alte cuvinte, este interzisă toaletarea 
neautorizată a copacilor. De asemenea 
,se desfășoară acțiunea de stropire 
a copacilor împotriva dăunătorilor. 

Stropirea se face cu un ulei mineral 
special. De menționat că se stropesc 
în întregime doar copacii tineri de mici 
dimensiuni. La copacii mari se tratează 
doar tulpina, în acest mod evitâdu-se și 
murdărirea imobilelor și a geamurilor. În 
plus, la baza copacilor se amenajează  
o mică groapă în pământ care servește 
procesului de udare, dar și pentru 
aerisirea rădăcinii.

Lucrările de acest tip continuă în 
perioada următoare pe toate străzile 
orașului. Pe această cale, facem încă 
o dată un apel către cetățenii orașului 
să protejeze copacii ornamentali și să 
sprijine eforturile primăriei prin udarea 
copacilor, în special în sezonul călduros. 
Mulțumim!

 
MCC

Lucrări de întreținere a copacilor ornamentali

Școala Gimnazială Nr.1 Theodor Bucurescu
EXCURSIE TEMATICĂ: ISTORIA DE LÂNGĂ NOI

Vânt pătrunzător.
5 februarie 2020.
După-amiază.
60 de elevi fericiți(că nu merg spre 

casă pentru a-si face temele).
În fața Școlii Gimnaziale „ Theodor 

Bucurescu”, trei  dascăli, Aichimoaie 
Petronela, Danci Stela si Calciov 
Bogdan, fac prezența: 15 in microbuz, 
45 in autocar. Bifat!

Excursie... “doar la Jimbolia”.
În drum, o oprire: pentru mine, 

subsemnata Ciocoiu Loredana, din 
Teremia Mare.

Nimic nu prevestește emoțiile care 
ne vor încerca.

Ajungem cu o mica întârziere la 
Casa de Cultura din Jimbolia.

Interiorul elegant, ambient plăcut.
Domnul Sergiu Dema se prezintă 

copiilor modest: sunt Sergiu.
Copiii încă neconvinsi îl cercetează 

curioși.
Incepe prezentarea si colega 

noastră Aichimoaie Petronela tresare. 
În imagine e chiar vecina la ale cărei 
funeralii fusese cu o zi în urmă. Nu 
poate sa creadă, e chiar doamna 
Katharina Skulteti din Sânnicolau Mare.

 În urmă cu șapte decenii, fusese 
deportată în URSS. Ieri colega noastră 
o condusese pe ultimul drum, iar azi 
o vedem pe doamna Skulteti într-o 
prezentare despre șvabii deportați. O 
ironie a sorții? Sau dovada că istoria 
națională este scrisă din istoria trăită și 
povestită?

 Povestea lui Sergiu sfidează timpul. 
Suntem in ianuarie 1945. 

Acum 75 de ani...Casa de Cultură 
din Jimbolia e plină, dar nu de elevi, 
ci de 500 de șvabi pregătiți pentru a fi 
exilați in URSS. 

E trist, dar viața are și asemenea 
momente.

Pornim spre gară. Noi cu mașina. 
Șvabii pe jos, flancati de soldați.

Ajungem în fata gării. Vântul își făcea 
treaba. Sufla fără milă. Noi înfofoliti, 
Sergiu în bluză își continuă povestea. 
Simțim frigul, emoția si tristețea șvabilor 
condamnați la deportare. 

Privindu-l pe Sergiu ne întrebăm: e 
cu noi sau e in vagoane spre Rusia?

Pornim spre Casa Presei Libere...În 
sfârșit un cuvânt care ne da speranța: 
“Liberă”.

Il cunoastem intr-un interviu pe un 
domn care a petrecut cinci ani într-un 
lagăr de muncă din Rusia.

Rămânem muți. Domnul povestește 
cu zâmbetul pe buze. Aflăm bucuria 
din lagărul rusesc: o bucată de pâine 
oferită de ruși.

Concluzie... omenia(uneori) nu e in 
război.

Sergiu ne ține încă trează atenția 
cu povestea unei doamne deportate 
din Jimbolia, (mama lui Sepi) despre 
care aflăm că a părăsit lumea cu 
planuri pentru copiii ei aflati la mii de 
km depărtare.

Concluzia: iubirea nu are spațiu si 
timp.

Final de poveste.
Ne ștergem lacrimile.
Am inteles: iertăm si câștigăm.
Ne reîntoarcem în după-amiaza de 

februarie 2020.
Casa Presei Libere. E cald, e bine, 

am iertat, am câștigat si azi suntem 
liberi.

Pentru asta învățam istorie.

Prof. CIOCOIU LOREDANA

JURNAL DE CĂLĂTORIE...
Nu există bucurie mai mare și 

experiență mai profundă pentru un 
elev decât participarea la o excursie. 
În acest sens, elevii școlii Gimnaziale 
nr. 1 Theodor Bucurescu se pot 
declara printre cei mai norocoși, având 
posibilitatea de a participa la numerose 
excursii organizate de cadrele didactice. 

Cea mai recentă experiență în acest 

sens, a fost o deplasarea la Jimbolia 
pentru a păși pe urmele unui trecut atât 
de aproape de noi, fie că vorbim de 
coordonate spațiale sau sufletești. Vă 
prezentăm filmul excusiei așa cum a fost 
el văzut de copii și de cadrele didactice 
însoțitoare.



M nitorulInstituții - Asociații 4 M nitorul Evenimente 5

Cea mai importantă hotărâre pe care 
o dă Consiliul Lacal al orașului, într-un 
an caledaristic, este, fără îndoială, cea 
în care aprobă bugetul. Înainte de a 
ajunge să fie supus spre aprobare în 
ședința Consiliului Local, proiectul de 
buget trece print-un proces complex. 
Necesarul de investiții și cheltuieli se 
stabilește în urma propunerilor venite 
din partea birourilor primăriei, instituțiilor 
colaboratoare, asociațiilor din oraș și, 
nu în ultimul rând,din partea cetățenilor. 
Odată conturat proiectul de buget, este 
supus unei dezbateri publice.

Astfel, în data de 19 februarie, în 
sala mare a Castelului Nako a avut loc 
o ședință unde au putut participa toți cei 
interesați de viitorul buget al orașului. 
Proiectul de buget a fost prezentat de 
către domnul primar în fața cetățenilo r 

prezenți și ai reprezentanților instituțiilor 
ce au dorit să participe.    

Toți cei prezenți au putut formula 
întrebări și au putut face propuneri 
pentru lista de investiții prezentată. 
Desigur că cele mai pertinente propuneri 
vor fi incluse în măsura posibilităților în 
forma finală a proiectului de buget ce va 
fi prezentată Consiliului Local.

Având în vedere că anul acesta 
bugetul național a fost aprobat fără 
întârzieri, ceează posibilitatea ca și 
la Sânnicolau Mare să avem aprobat 
bugetul local încă de la sfârșitul lunii 
februarie. Astfel, se vor putea demara 
la timp investițiile propuse pentru anul 
2020.
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DEZBATERE PUBLICĂ
Pe tema bugetului orașului în anul 2020

Intrarea în marele post al Sfintei 
sărbători de Paști este marcată și 
celebrată de comunități în diverse 
moduri. Dacă la Sânnicolau e cunoscut 
obiceiul de Alimori, în alte comunități 
“zăpostitul“ sau “lasata secului“ este 
celebrată în cele mai diverse moduri 
,precum  baluri ale izmenelor în munții 
Banatului sau fărșanguri în comunitățile 
catolice, similar marilor carnavale ale 
lumii ca cel de la Veneția su cel de la Rio 
de Janeiro. 

În comuna Giroc, la inițiativa unei 
familii păstrătoare de tradiții și obiceiuri 
locale, s-a împământenit “Balul portului 
popular“, ajuns deja la cea de-a 
dousprăzecea ediție.

În acest sens, cursanții adulți ai 

Ansamblului folcloric Doina, curs care 
a început sa activeze în luna octombrie 
a anului 2019, au răspuns afirmativ 
inițiativei de a participa la acest bal. 
Aici au avut prilejul să aplice practic 
jocurile învățate la cursuri. Acestea au 
un caracter recreativ, se adresează 
adulților din oraș și sunt susținute de 
Primăria orașului nostru. 

Așadar, în seara zile de 7 februarie, 
un număr de 60 de persoane, “frumos 
chicite în portu’ nost’” au pornit către 
falnica comună Giroc. Totul a fost ca 
în vechile povești spuse de bătrânii 
comunității, adică “sâmiclăușenii s-or 
dus pă gostie, la bal la giroceni”. Faptul 
că am fost din Sâmiclăuș, au spus-o 
și costumele populare românești, toți 

participanții din orașul nostru fiind 
îmbrăcați in piese românești specifice 
subzonei Sânnicolau Mare. În ultima 
perioadă, se poate observa o mai 
bună informare și o inițiativă în sensul 
achiziției sau reproducerii identice, 
în baza pieselor vechi, de costume 
populare românești autentice din zona 
noastră, tot mai multe familii cu fete 
tinere căutând să-și cumpere asemenea 
piese. De asemenea, în garderoba 
ansamblului Doina există peste 12 
ansambluri vestimentare autentice 
vechi din jurul anilor 1920, achizitionate 
de la colecționari în ultima perioadă. 
De altfel, specificitatea, vechimea și 
originalitatea portului românesc, a fost 
observată și de deținătorul celei mai 
mari colecții de costume populare din 
România, formată doar din piese din 
câmpia Banatului,  domnul muzeograf 
Marius Matei, girocean de altfel,   care 

a notat pe pagina oficială: “De luat 
exemplu despre cum ar trebui să 
integram piese vechi printre piesele 
de vestimentație reproduse, despre 
felul în care ne prezentăm specificul 
locului din care suntem originari , 
atunci când mergem în alte zone 
sau subzone. Felicitări Ansamblul 
folcloric Doina din Sânnicolau Mare!”

La bal, sânmiclușenii au jucat cu 
cea mai mare plăcere jocu nostru din 
câmpie, care a fost cerut insistent de 
sâmiclușeni: “sorocu“ și “pe loc“   dar 
și jocuri din Banatul de munte, precum 
brâul, ardeleana, hora, de doi, dar și 
din alte zone folclorice: jiană de Sibiu, 
pe picior de la Bihor, sârbă din Oltenia 
sau horă din Bucovina. A fost o seară pe 
cinste, plină de emoție și de drag pentru 
joc din străbuni. Deja așteptăm ediția 
viitoare!

 Referent cultural
MÂNDRAN GHEORGHE 

Balul Portului Popular la Giroc

Luni 27 ianuarie la Biserica Ortodoxă 
Sârbă s-a facut tăierea colacului, iar 
copiii au adus un omagiu Sfântului Sava 
prin cântece şi poezii. Anul acesta, naşii 
acestei sărbători au fost membri Corului 
Bisericesc iar nășia pentru anul viitor a 
fost preluată de către Ansamblul folcloric 
Sfântul Sava din Sânnicolau Mare. 

Sâmbătă, 1 februarie 2020, în sala 
Casei de Cultură, a avut loc spectacolul 
anual al Ansamblului folcloric sârb din 
localitate dedicat Zilei Sfântului Sava. La 
acest spectacol au fost prezenți domnul 
Slavoliub Adnagi, deputatul minorității 
sârbe în Parlamentul României, domnul 
Ognian Krstici, Președintele Uniunii 
Sârbilor din România, Consulul General 
al Serbiei la Timișoara, domnul Vladan 
Tadici, domnul Dănuț Groza, primar al 
oraşului nostru, domnul Radu Asaftei, 

viceprimar al orașului, reprezentanți 
ai Uniunii Sârbilor din România, ai 
Consiliului Local Sânnicolau Mare şi 
preoți ai Bisericii Ortodoxe sârbe și 
române.

Invitații din acest an ai Ansamblului 
Sfântul Sava au fost ansamblul folcloric 
”Cianadske zvezdițe” și formația de 
tamburaşi „Lale sa Morișa” din Cenad, 
formația de tamburaşi „Batini Beciari” 
și grupul vocal-instrumental „Biseri” din 
oraşul nostru.

În mod tradițional, în deschidere, s-a 
intonat imnul Sfântului Sava. Imnul a 
fost interpretat de copiii ansamblului cu 
același nume, din grupele de juniori, sub 
îndrumarea atentă a doamnei Natalia 
Mândran și cu acompaniemntul lui 
Fabian Mureșan.

Publicul sânmiclăuşan a fost 

întâmpinat cu un tablou coregrafic 
bănățean, în interpretarea celor mai 
tineri exponenți ai ansamblului din 
Sânnicolau, după care grupa avansată 
de juniori a dansat un Dans din Șumadia 
și Vladicin Han. Grupa seniorilor a 
interpretat un dans din Negotin și un 
montaj final din zona Pcinie-Han. Ca şi 
solişti, anul acesta au evoluat pe scenă: 
Maia Mircovici și Alessia Lavrenschi, în 
premieră, surorile Dragana și Natașa 
Raicici, Nada Luchin, Tania Vlaşcici, 
Alexandra Mândran și Dușița Roșu 
și grupul vocal-instrumental „Biseri” 
(Perlele), sub conducerea muzicala 
a lui Darco Vlaşcici. Ca de fiecare 
dată orchestra compusă din Mândran 
Gheorghe, Darco Vlaşcici, Slaven 
Pavlovici, Nenad Luchin, Fabian Mureșa 
și Darco Acimov, a fost prezentă pe 

scenă pe tot parcursul spectacolului. 
În acest an, surpriza serii a fost solista 

de muzică populară sârbească Desanca 
Lalici, care, în public fiind în calitate de 
spectator, a fost salutată și invitată să 
interpreteze două piese. Marea solistă 
nu și-a dezmințit renumele și a fost la 
înălțime, ca intotdeauna. 

După spectacol, a urmat tradiționalul 
„Bal de Sfântul Sava”. Promotorii şi 
organizatorii acestui eveniment au 
fost pe parte de regie, coregrafie şi 
organizare muzicală Natalia şi Gheorghe 
Mândran, Adriana Luchin, Nenad 
Luchin,  iar coordonarea  evenimentului 
şi organizarea acestuia au asigurat-o 
Slavoliub şi Ina Adnagi, Dușița și Silviu 
Roșu  şi Dalibor Bojin.

Prof. Natalia şi Gheorhe Mândran

Spectacol de Sfântul Sava

PRIMĂRIA ORAȘULUI SÂNNICOLAU MARE - STAREA CIVILĂ

NAȘTERI 
IANUARIE 2020
• MOLDOVAN-VID DARIA-MARIA
• ONU LUCA
• TINAU FLAVIUS-IONUT
• RADU RAYSA-CRISTINA
• VULCAN IOAN-LAZAR
• ROGNA VASILICA-MARIAN
• CIURAR MARIA-SARA
• OLARIU DOMINIC-SEBASTIAN
• BUDE TABITA-SEFORA
• DOANDES ANDREEA-RALUCA
• HANTIG MATEI-ABEL

• JURCA DENIS-STEFAN
• STEFAN LUISA-ANDRADA
• RADU GENESA-RAHELA
• CHINDREANU ANASTASIA-MARIA
• DOBRE VLAD-ADELIN

CĂSĂTORII 
IANUARIE 2020
• CRAIOVEAN ALIN-FLORIN ♥ SICLITARIU ANA-

MARIA
• LITA NICOLAE ♥ DAMIAN SIMONA
• DFRIDEANU DANIEL-ALEXANDRU ♥ ROGOZ 

ELENA-GEORGIANA

DECESE
IANUARIE 2020
• BOGDAN ELENA-83ANI
• BOITIU TEODOR-78 ANI
• TESIK ELISABETA-82 ANI
• GRUIA ECATERINA-68 ANI
• STOICOVICI DUSAN-78 ANI
• SÜVEG MARGARETA-86 ANI
• FARCA CRISTINA-MARIA-86 ANI


