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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

Reclame8

Consiliului  Local  S ânnicolau-Mare
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2VOR FI ORGANIZATE ÎNTÂLNIRI CU CETĂȚENII
PE TEMA REȚELEI DE GAZ DIN SÂNNICOLAU MARE

Sannicolau CityApp
Aplicația oficială a orașului Sânnicolau Mare

CONCERT TRADIȚIONAL DE COLINDE
Cu participarea unor înalte fețe bisericești de la toate confesiunile
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Pentru că nu cu mult timp în urmă, 
un nou an a început, pensionarii din 
asociația “Seniorii Sânmiclăușeni” 
sunt invitați să-și plătească cotizația 
pentru anul 2020. Este vorba de suma 
de 48 de lei pe an. Doamna președintă 
a asociației, Szep Margareta, vă 
așteaptă la sediul asociației de la 
Castelul Nako în zilele de:

• MARȚI  - orele 900 - 1300

• MIERCURI  - orele 900 - 1300

• JOI  - orele 900 - 1300

ÎN ATENȚIA MEMBRILOR ASOCIAȚIEI 

SENIORII SÂNMICLĂUȘENI

Primăria orașului Sânnicolau Mare împreună cu Clubul 
Sportiv Unirea organizează la sala de sport Ioan Morar un 
turneu pentru echipe de amatori din Sânnicolau Mare. La 
competiție se pot înscrie echipe formate din minim 6 și maxim 
10 jucători. Competiția se adresează jucătorilor de minim 18 
ani (împliniți la data înscrierii).

O condiție pentru înscriere este ca jucătorii să nu fie 
fotbaliști legitimați la cluburi, inclusiv la nivel de județ. De 
asemenea, să nu fie legitimați la echipe de minifotbal/fustsal 
(condiția NU se aplică jucătorilor de peste 40 ani). Aceste 
condiții există din dorința de a păstra caracterul de amatorism 
al turneului. La sfârșitul turneului, se vor acorda cupe, diplome 

și premii. 
Înscrierile au loc până în data de 14 

februarie 2020 și se fac la registratura 
primăriei unde trebuie depusă lista cu 
jucătorii și datele de contact ale căpitanului 
de echipă. În momentul înscrierii, veți 
primi și regulamentul competiției. Data 
desfășurării competiției va fi stabilită după 
finalizarea înscrierilor. Nu se percepe 
niciun fel de taxă de participare. Pentru 
detalii suplimentare, puteți suna  la tel. 
0746228622. Vă așteptăm!

CUPA SÂNNICOLAU MARE 
FOTBAL ÎN SALĂ PENTRU AMATORI

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.

SPORT
Trofeul TRIPLEX

ADMINISTRAȚIE
IMPOZITELE ȘI TAXELE 
LOCALE ÎN ANUL 2020
Persoanele fizice care achită integral 
impozitele până la data de 31 martie 2020, 
inclusiv, primesc o reducere de 10%
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Deșeurile sunt colectate,de către 
SC GOSAN

Așa cum știți, după problemele de 
anul trecut privind colectarea deșeurilor 
pe raza orașului nostru, acest serviciu 
a fost preluat de SC GOSAN și imediat 
toate aceste probleme s-au rezolvat. 
Deșeurile sunt colectate acum la timp și 
nu se mai înregistrează sincope. Pentru 
ca acest serviciu să fie însă la cele mai 
înalte standarde este foarte important 
ca toate costurile de operare ale SC 
GOSAN să fie achitate la termen. Aceste 
cheltuieli sunt acoperite de taxa pe care 

o plătește fiecare abonat din oraș 
și de aceea este foarte important ca 
aceste taxe să fie achitate la zi. 

Cum se achită taxa de salubrizare?
În acest sens, va reamintim că 

serviciu de salubrizare, adică ridicarea 
gunoiului de la case se plătește de către 
persoanele fizice la casieria primăriei 
iar cei care locuiesc la blocuri vor plăti 
acest serviciu în cheltuielile lunare 
calculate de administratori. 

Plata taxei de salubrizare este 
obligatorie pentru toți cetățenii care au 

domiciliul în Sânnicolau Mare, indiferent 
de condiția socială, zona unde locuiesc 
sau alte situații. 

NU există excepții de la plata taxei 
de salubrizare

Conform legii, nu există excepții 
de la această regulă. Din păcate, s-au 
înregistrat cazuri în care cetățenii au 
invocat anumite motive cum ar fi:  „noi 
ardem gunoiul” sau “noi nu producem 
gunoi”. Astfel de argumente nu sunt 
valabile și contravin legilor în vigoare.
În același timp, va reamintim că este 

interzisă incendierea deșeurilor 
menajere și reciclabile.       

TARIFUL pentru serviciul se 
salubritate

Tariful pentru serviciul se salubritate 
pentru gospodăriile individuale este de 
11 lei/pers/luna și se plătește la casieria 
primăriei, fie lunar, fie integral pe un an 
de zile. Persoanele juridice trebuie să 
se prezinte la SC Gosan SRL pentru 
a semna un contract cu operatorul de 
salubritate.

ACHITAREA TAXEI DE SALUBRITATE LA SÂNNICOLAU MARE
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LUCRĂRI DE MODERNIZARE 
Proiect de modernizare a 12 km 

de străzi din Sânnicolau Mare
Lucrările de modernizare pe străzile 

din Sânnicolau Mare au continuat la 
sfârșitul anului 2019 atât cât condițiile 
meteorologice au permis. Așa cum 
am explicat în numerele precedente, 
toate aceste lucrări au făcut parte 
dintr-un proiect ce însumează aproape 
12km de străzi. Pe o mare parte dintre 
aceastea, lucrările de modernizare au 
fost finalizate. La sfârșitul lui 2019 s-a 
finalizat un întreg lot ce cuprinde străzile:

• str. Slatina
• str. Iancu Jianu
• str. Mică
• str. Gruia lui Novac
• str. Aurel Vlaicu

Toate aceste străzi au fost asfaltate 
și s-au amenajat trotuarele. Accesele la 
proprietăți și rigolele de apă pluvială vor fi 
amenajate după introducerea canalizării 
menajere de către SC Aquatim.

De îndată de vremea o va permite, 

lucrările vor fi reluate în acest început 
de an. Se va lucra la amenajarea de 
trotuare pe străzile cuprinse în același 
proiect amintit. Pe aceste străzi asfaltul 
a fost deja turnat:

• str. Orșova
• str. Oravița
• str. Manole
• str. Lugoj
• str. Dej
• str. Braila
• str. Pescarilor
• str. Albina
• str. Gheorghe Doja
• str. Mihail Sadoveanu
• str. Andreica
• str. Craiova
• str.Orăștie
• str. Deva
• str. Hațeg
• str. Scurtă
• str. Theodor Bucurescu
• str. C.D. Gherea
• str. Grănicerilor

A fost de asemenea reabilitat trotuarul 

din stada Gheorghe Lazăr situat la 
intersecția cu strada 16 Decembrie, v-s 
a vis de tribunal.

Se mai află în derulare proiectul 
de modernizare al străzii Simion 
Barnuțiu, proiect în cadrul căruia sunt 
reabilitate trotuarele și sunt amenajate 
accesele către proprietăți.

Se lucrează la construirea creșei 
Dezideratul sânmiclăușenilor a de 

avea o creșă funcțională este tot mai 
aproape de a deveni o realitate. Lucrările 
sunt în plină desfășurare la cladirea ce 
se construiește pe strada Decebal. 
Noua creșă este poziționată lângă 
actuale clădire a grădiniței PP1. Terenul 
a fost amenjat și s-au efectuat lucrările 
la fundația clădirii și elevații. Reamintesc 
cetățenilor că proiectul și construcția 
creșei sunt finanțate cu foduri de la 
bugetul local, aprobate în Consiliul Local 
al orașului Sânnicolau Mare. 

Lucrări de modernizare la Spitalul 
Orășenesc din Sânnicolau Mare

Au fost demarate lucrări de 
amenjări exterioare în incinta Spitalului 
Orășenesc Sânnicolau Mare. La fel ca 
întotdeauna, Primăria Sânnicolau Mare 
susține prin toate mijloacele activitatea 
spitalului care este o instituție de 
maximă importanță pentru cetățeni. În 
cadrul lucrărilor recent demarate vor fi 
amenajate:

• parcările
• căile de acces
• trotuarele
• zonele verzi din curtea 

spitalului
• mobilierul urban din curtea 

spitalului

Sunt convins că prin aceste lucrări 
vom oferi pacienților și angajaților 
spitalului condiții mai bune în care să își 
desfășoare activitatea.

primar, DĂNUȚ GROZA

Body Workout Gym - Gheorghiu Laurențiu

ZIUA PORȚILOR DESCHISE 15.02.2020
Vă salut dragilor! Numele meu este Gheorghiu Laurențiu și, după 

cum știți, sunt Antrenor personal si Tehnician Nutriționist. Am deosebita 
plăcere să vă  invit în sala mea Body Workout Gym situată pe strada 
Decebal nr. 15 deasupra de MedLife, în data de 15.02.2020 unde veți avea 
intrarea GRATUITĂ  la urmatoarele activități după cum urmează:
• Antrenament Functional – ora 15:00 – 15:50
• Aerobic – ora 16:00 – 16:50
• Kids circuit Training – ora 17:00 – 17:45

• Antrenament Functional – ora 17:50 – 18:40

Deoarece locurile în sală sunt limitate, am rugămintea  să vă anunțați 
prezența la nr de tel. 0768101101.

Vă rog să veniți echipați cu: echipament sportiv, papuci de schimb,  
prosop, apă

Așadar vă aștept să ne distrăm împreună!

•  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 convector pe gaz.  
Tel.  0256372051

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

•  Vând teren intravilan în Sânnicolau 
Mare.
Tel. 0737612015

•  Vând boiler pe lemne, saltea 
din burete, dăruiesc televizor cu 
telecomandă.
Tel. 0256372870 sau 0728120277 

•  Închiriez spațiu comercial situat 
ultracentral.
Tel.    0744696207

•  Execut lucrări gospodărești, curațat 
pomi, vie și altele.
Tel.    0756948806, Stavarache Cristi

Vineri 20 decembrie, a avut loc eternul derby al orașului Unirea-Voința (în sală 
de această dată), întrucât se dorește ca din acest an  organizarea de două ori pe 
an a acestui frumos eveniment pentru iubitorii sportului cu balonul rotund: vara pe 
Stadionul Gheorghe Biaș și iarna în Sala Sporturilor Ioan Morar.

Într-o atmosferă frumoasă, creată, atât de protagoniști, cât și de publicul inimos 
prezent, meciul a avut încrâncenarea și ambiția celor două echipe, dar într-un cadru 
de prietenie și fraternitate între cele două cluburi din orașul nostru. 

Meciul a avut spre surprinderea și deliciul publicului, 3 reprize în loc de două. 
După cele două reprize scorul a fost egal, 3-3. Au înscris: 0-1 Farcaș, 1-1 Cărpinișan, 
2-1 Groza, 3-1 Cărpinișan, 3-2 Bălan, 3-3 Leucuța. În urma reprizei suplimentare 
scorul a devenit 5-4 pentru Unirea, au mai marcat: 4-3 Cărpinișan, 5-3 Cărpinișan, 
5-4 Boraș. Meciul a fost arbitrat de Victor Filip, iar echipele au fost prezentate de 

Tiberiu Muntean.
UNIREA Sânnicolau Mare: Ștefan Raitok - Constantin Crăciun, Constantin Gunie, 

Vasile Cărpinișan, Gabriel Tripon, Dănuț Groza, Iovan Șepețan, Sava Cirici, Petrișor 
Bălăban, Sinișa Vlascici, Stanislav Velciov, Remus Ciui, Gheorghe Câmpan, Gheza 
Ipacs, Nicolae Cherciov. Antrenor: Vasile Leucuța Sr. 

VOINȚA Sânnicolau Mare: Jivco Disici, Ștefan Staica - Marian Vasile, Constantin 
Farcaș, Ioan Petrică, Gheorghe Drăncean, Vasile Telecican, Ștefan Balog, Nicolae 
Daju, Vasile Leucuța Jr., Tiberiu Ferenczy, Milan Marienuți, Doru Farca, Gheorghe 
Boraș, Adrian Bălan, Ștefan Fluș, Iosif Buda, Flavius Buda. Antrenori: Gheorghe 
Volar, Alexandru Marincat, Liviu Stamate.

FLAVIUS BUDA

Eternul derby  în Sala Ioan Morar: UNIREA vs VOINȚA

Doi ani de la trecerea în neființă a lui  Florin Constantinescu
Timpul pare nemilos cu noi, oamenii, 

cei  care trăim în această lume pentru 
a fi aproape de copii, de soții și soți, de 
părinți sau de bunici. Din păcate, pentru 
Costa, așa cum îl strigau prietenii, timpul 
a zburat odată cu viața care pentru el, 
atât de tânăr, s-a arătat prea crudă. 

În urmă, deja cu 2 ani, Florin 
Constantinescu a plecat într-o altă lume 
pentru a-i supraveghea pe cei dragi 
de undeva de sus. De acolo, sigur își 
sprijină copiii,de care ar fi mândru,  soția 
și întreaga familie îndurerată. 

Florin nu a fost numai un familist 
convins și un prieten de nădejde. El 
a fost pentru întreaga comunitate 

sânmiclăușeană un consilier cu gânduri 
înălțătoare pentru orașul în care trăia. 
A venit mereu în sprijinul Sânnicolaului 
Mare, fiind întotdeauna acolo unde 
datoria îl chema.

Din nefericire, Florin a întors ultima 
pagină a vieții lui în 28 ianuarie 2018. 
Fără să aibă vreun cuvânt de spus în 
această decizie, s-a înălțat spiritual 
la ceruri. Gândurile noastre, a celor 
care l-am cunoscut și a celor care l-am 
apreciat pentru felul lui vesel de a fi se 
îndreaptă acum înspre el, înspre familia 
îndurerată.

Dumnezeu să te odihnească în pace, 
Florin!

•  Vand triplex    an constructie 2017 str 
stefan cel mare nr 19
Tel.   00393925320769/ 0740090868

• Vand casa 3 camere, bucatarie, 
baie, hol, veranda, garaj, pivnita, 
magazie, anexe si gradina
Tel.   0784722286 sau 0762840782

În Sânnicolau Mare,începând cu 
data de 6 ianuarie 2020,cetățenii iși 
pot achita impozitele și taxele locale,fie 
prin casieria Primăriei,numerar sau cu 
cardul bancar,fie online prin ghișeul.
ro. Termenele de plată pentru achitarea 
impozitelor şi taxelor locale aferente 
anului 2020 sunt 31 martie 2020 şi 30 
septembrie 2020, iar persoanele fizice 
care achită integral impozitele până 
la data de 31 martie 2020, inclusiv, 
primesc o reducere (bonificație) de 
10%. Bonificația este valabilă doar în 
cazul persoanelor fizice.Persoanele 
care achită prin ghiseul.ro și sunt eligibile 
pentru bonificație ,sunt rugate să sune 
în prealabil la Biroul de Impozite și Taxe 
din cadrul Primăriei,pentru a afla suma 
exactă de plată.

Față de anul trecut ,impozitele 
s-au majorat cu 4,6%,cât a fost rata 
inflației,mărire obligatorie impusă de 
Codul Fiscal.

De asemenea, rugăm persoanele 
fizice ale căror imobile au trecut din 
categoria clădirilor fără instalații 
de apă,canalizare,electrice și de  
încălzire în categoria clădirilor cu 

instalații de apă,canalizare,electrice 
și de încălzire,să depună declarație 
rectificativă înainte de plata impozitului 
pe anul 2020. Declarațiile vor fi însoțite 
de un extras de carte funciară  și o copie 
a actului de identitate. Documentele se 
vor depune la cam.3, birou impozite și 
taxe. 

Sunt considerate ca fiind dotate 
cumulativ cu instalații de apă, canalizare, 
electrice și de încălzire următoarele 
clădiri:

• clădirea se consideră dotată 
cu instalație de apă dacă 
alimentarea cu apă se face prin 
conducte, dintr-un sistem de 
aducțiune din rețele publice sau 
direct dintr-o sursă naturală - 
puț, fântână sau izvor - în sistem 
propriu;

• clădirea se consideră că are 
instalație de canalizare dacă 
este dotată cu conducte prin care 
apele menajere sunt evacuate în 
rețeaua publică;

• clădirea se consideră că are 
instalație electrică dacă este 
dotată cu cablaje interioare 

racordate la rețeaua publică sau 
la o sursă de energie electrică - 
grup electrogen, microcentrală, 
instalații eoliene, fotovoltaice sau 
microhidrocentrală;

• clădirea se consideră că are 
instalație de încălzire dacă 
aceasta se face prin intermediul 
agentului termic - abur sau apă 
caldă de la centrale electrice, 
centrale termice de cartier, 
termoficare locală sau centrale 
termice proprii - și îl transmit în 
sistemul de distribuție în interiorul 
clădirii, constituit din conducte și 
radiatoare - calorifere, indiferent 
de combustibilul folosit - gaze, 
combustibil lichid, combustibil 
solid;

Se consideră ca fiind fără 
instalații clădirile  care nu au niciuna 
dintre aceste instalații sau au doar una, 
două ori trei dintre ele.

Mențiunea cu privire la existența 
sau inexistența instalațiilor se face prin 
declarația contribuabilului. 

De asemenea, dorim să vă aducem 
la cunoştiință faptul că în cazul în care 

aveți contracte de vânzare –cumpărare 
pentru clădiri sau terenuri pe care nu 
le-ați depus  la Primărie în vederea 
schimbării proprietarilor şi a închiderii 
proprietăților vândute,vă rugăm  să 
le aduceți înainte de a plăti impozitul  
la cam.3 ,birou impozite şi taxe în 
vederea stabilirii corecte a impozitului 
pe anul 2020. Aceste documente se 
depun în termen de 30 zile de la data 
înstrăinării,dobândirii sau a oricăror altor 
modificări aduse imobilului.

Programul casieriei Primăriei  
este următorul:

• Luni- Joi între orele 8-16;
• Vineri între orele 8-13; 

Datele de contact ale biroului 
impozite și taxe, din cadrul  Primăriei 
Oraș Sânnicolau Mare,sunt:

• str.Republicii,nr.15,
• telefon 0256/370366,int.24,
• e-mailul biroului impozite și taxe:      

impozite@sannicolau-mare.ro.       
  

Șef birou impozite și taxe
MARCU LOREDANA

IMPOZITELE ȘI TAXELE LOCALE ÎN ANUL 2020
Consiliul Local Sânnicolau Mare a decis să NU majoreze impozitele pentru 2020, decât cu procentul minim prevăzut de lege

Unul dintre subiectele de mare 
interes pentru cetățenii Sânnicolaului 
Mare este rețeaua de gaze naturale. 
Pe această temă, domnul primar Dănuț 
Groza a primit numeroase întrebări din 
partea sânmiclăușenilor. Astfel, s-a luat 
decizia de a se organiza întâlniri cu 
cetățenii în diferite zone ale orașului. În 
acest fel, vor putea fi discutate aspecte 
specifice fiecărui cartier sau străzi 
din oraș. La aceste întâlniri, domnul 
primar și reprezentanți ai primăriei 
vor prezenta detalii privind rețeaua 
de gaze naturale, lămurind aspecte 
legate de : posibilitatea extinderii 
rețelei, costurile extinderii de rețea, 

procedurile ce trebuie îndeplinite, 
cum pot cetățenii să se branșeze la 
o conductă deja existentă și plătită 
de alte persoane, în ce măsură se 
poate implica primăria în acest 
proces etc.

Prima întâlnire a avut loc în data de  
29 ianuarie la intersecția străzilor Alba 
Iulia și Subici, având în vedere că în 
această zonă a existat deja o solicitare 
din partea constructorului.       

Programul următoarelor întâlniri va fi 
stabilit odată cu ameliorarea condițiilor 
meteorologice și va fi, bineînțeles,  
anunțat din timp cetățenilor.

VOR FI ORGANIZATE ÎNTÂLNIRI CU CETĂȚENII
PE TEMA REȚELEI DE GAZ DIN SÂNNICOLAU MARE

Niciodată nu va pleca din gândurile 
și sufletele noastre, cel care a fost 
fost coleg și prieten drag, Florin. Tot 
ceea ce s-a realizat în oraș a fost 
posibil și datorită contribuției lui. 
Întotdeauna Florin a fost aproape de 
echipa noastră, aflându-se în fruntea 
celor care au muncit pentru binele 
comunității locale.

Împreună cu întreaga echipă din 
jurul meu, ne rugăm la Dumnezeu 
pentru sufletul lui Florin. 

Odihnească-se în pace!

Dănuț Groza
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Trofeul TRIPLEX are o istorie veche. Acum 23 de ani se organiza prima ediție a 
unei competiții ce reunea reprezentante ale celor trei țări vecine: România, Ungaria și 
Serbia. Evenimentul handbalistic avea loc la Sânnicolau Mare la inițiativa conducerii 
echipei de handbal masculin de la acea vreme. În ultimii ani, Clubul Unirea cu 
sprijinul Primăriei Sânnicolau Mare a reluat frumoasa tradiție a acestei competiții. 
Anul acesta, bucuria a fost cu atât mai mare cu cât jucătorii echipei sânmiclăușene 
au reușit să cucerească trofeul.

Au participat pe lângă CS Unirea și Crvena Zvezda Mokrin din Serbia și Makoi 
KC din Ungaria. În data de 18 ianuarie 2020 sala de sport “Ioan Morar“ a găzduit cele 
trei partide ale competiției și s-au înregistrat rezultatele:

• CS Unirea - Crvena Zvezda Mokrin 32-29 (16-17).
• Makoi KC - Crvena Zvezda Mokrin  38-34.
• CS Unirea - Makoi KC  31-28 (14-11)

În urma acestor partide în care băieții antrenați de Roosz Suba Jozsef au jucat 
excelent, s-a alcătuit clasamentul final:

• Locul I   - CS Unirea Sânnicolau Mare 4 puncte
• Locul II  - Makoi KC 2 puncte
• Locul III - Crvena Zvezda Mokrin puncte

Au fost desemnați și jucătorii care s-au evidențiat în cele trei jocuri. Titlul de 
golgheter al competiției a revenit lui Marius Drăgănescu de la CS Unirea cu 22 
de goluri marcate. Cel mai bun portar a fost ales Vladimir Tepavac de la Crvena 
Zvezda Mokrin, iar titlul de cel mai bun jucător al competiției a revenit lui Benak 
Denes de la Makoi KC.

La festivitatea de premiere, medaliile au fost înmânate de către președintele 
federației CSONGRAD, domnul Fekete Jozsef, care este și a fost și coorganizatorul 
acestui turneu pentru ultimele patru ediții. Marele trofeu TRIPLEX a fost acordat 
de către domnul primar Dănuț Groza, în prezența președintelui CS unirea, Sitaru 
Flavius. Organizatorii mulțumesc tuturor spectatorilor pentru susținere și participare!. 

Pentru echipa de handbal seniori a CS Unirea urmează primul meci pe teren 
propriu din returul diviziei A seria C, duminică 2 februarie, în compania echipei 
Universitatea Craiova.

CS Unirea a avut la acest turneu următoarea componență: Hegedus Oliver, 
Kurucz Roland, Draganescu Marius, Sonohat Sebastian, Morar Alexandru, Puia 
Raul, Mutu Alexandru, Izvineantu Marius, Gabor Cosmin, Becker Dominic, Heler 
Paul, Hiticas Paul, Cleja Octavian, Cristea Darius, Perdei Vasile, Bortscher Dieter și 
Bortscher Armin. Antrenor: Roosz Suba Jozsef

Organizator competiții CS Unirea
TIBERIU MUNTEAN 

Unii elevi de la secția germană 
ai Școlii gimnaziale Nestor Oprean 
Nr. 2 vizitează deja de patru ani în 
preajma sărbătorilor de iarnă seniorii 
Căminului de bătrâni „Casa bunicilor” 
din Sânnicolau Mare. Acești elevi sunt 
actuali sau foști membri ai formației de 
dansuri germane a Forumului german 
din Sânnicolau Mare. La aceasta 
vizită am fost însosiți de profesoara 
noastră de limba germană și președinta 
Forumului,  Dietlinde Huhn. Vizita nu 
s-a rezumat doar la cântatul colindelor, 
ci încercăm de fiecare dată să alegem 
o temă, care are legătură cu perioada 
sărbătorilor. Am decis ca în acest an 
să confecționăm împreună cu ,,bunicii” 
podoabe pentru pomul de Crăciun și/
sau locuința. Deja înaintea vizitei ne-
am împărțit în grupe de câte doi. Am 
conceput felicitări originale de Crăciun 
și am copt fursecuri pentru seniori, cu 
scopul de a le face o surpriză plăcută.

Nu am uitat nici de cei care nu au 
mai reușit să se alăture celorlalți în 
holul spațios, prietenos și foarte curat 
al căminului. I-am surprins cu o mică 
atenție în camerele lor și de multe ori o 
strângere prietenoasă de mână a fost 
singura posibilitate de comunicare.  

La activitatea propriu zisă am întâlnit 

și dificultăți, fiindcă la început a fost 
puțin dificil să-i convingem pe ,,bunici” 
să renunțe la rolul de spectator și să 
ni se alăture. Am reușit să-i facem 
curioși și în scurt timp au fost încântați 
să participe la activități practice legate 
de obiceiuri de Crăciun. În timpul 
activităților atmosfera a fost susținută 
prin cântatul colindelor în mai multe 
limbi. Interesant a fost că la un moment 
dat inițiativa pentru un cântec nou 
a venit din partea seniorilor, iar altă 
dată din partea noastră. Un alt aspect, 
care a făcut vizita mai deosebită, 
este comunicarea dintre seniori și noi 
în diferite limbi. Unii dintre ei au fost 
fericiți să poată vorbi din nou în limba 
lor maternă. Ca amintire au rămas în 
casa lor comună și în camera fiecăruia 
lucrurile confecționate împreună.

Despărțirea a fost și de aceasta dată 
dificilă. La plecare fiecare parte a rămas 
cu o părere asemănătoare: „bunicii” au 
văzut că nu toți tinerii sunt dependenți 
de telefoane, iar noi am constatat că a 
petrece timp cu seniorii nu este deloc 
dificil, ci din contră poate fi foarte 
educativ și chiar distractiv. 

Amalia Maria Predescu
 Alicia Tozser

Clasa a VIII-a C

În vizită la ,,bunici” Trofeul TRIPLEX a rămas la 
Sânnicolau Mare

Ca la fiecare sfârșit de an, conducerea Clubului Sportiv Unirea, reprezentată 
de domnul președinte Sitaru Flavius, a organizat în ultimele zile ale lui 2019 o 
întâlnire  cu toți aceia care au sprijinit activitatea Clubului în anul trecut. Desigur 
că CS Unirea este un club finanțat în întregime de către Primăria și Consiliul Local 
Sânnicolau Mare. Ca în orice altă activitate însă, orice sprijin este important, astfel 
că reperezentanții clubului au reușit să strângă un grup de sponzori. Acestora, și nu 
numai, domnul primar Dănuț Groza le-a înmânat , cu acestă ocazie, în mod personal 
câte o plachetă de apreciere și mulțumire. S-au acordat distincții reprezentanților 
următoarelor societăți și instituții:

• CARREFOUR SANNICOLAU MARE – manager Herdea Alexandru
• DI-SI PANIF SRL – manager Bortscher Zaiak Dieter Siegfried
• GENAGRICOLA - reprezentant Eugen Oproi
• ILROM LEGNO – reprezentant Schiff Diego
• AGROMARINCUS – reprezentant Marincus Doru
• HANTIG ELECTRICSERVICE – manager Hanțig Adrian
• TERRAVIA  ROMANIA – manager Terebenț Manuel
• PIZZERIA ANIRAK ASINIS -manager Horodincă Sinișa
• TRANS DIANA - Remus Stroian
• Conducerii  AJF Timiș, reprezentată prin:  președinte Malac Romeo, 

vicepreședinte comisie arbitri Ciev Zaharie, vicepreședinte comisie 
juniori Dumitrașcu Alexandru.

“Vreau să mulțumesc tuturor celor care au fost alături de CS Unirea 
în anul recent încheiat. Gestul lor de a se implica activ în susținerea 
sportului sânmiclăușean este unul extraordinar.  Împreună am reușit 
să oferim tuturor tinerilor din oraș șansa de a practica un sport, de a 
trăi mai sănătos. Sunt convins că și în viitor CS Unirea va avea parte de 
sprijinul acestor inimoși sponzori. Încă o dată le mulțumesc!” a declarat 
domnul primar Dănuț Groza

DISTINCȚII PENTRU CEI CARE AU 
SPRIJINIT ACTIVITATEA 

CLUBULUI SPORTIV UNIREA

Nașterea Domnului Iisus Hristos 
este una dintre cele mai mari sărbători 
creștine. Pentru acest moment deosebit, 
toți cei ce cred în această minune 
divină se pregătesc sufletește pentru 
a cânta în cor “Hristos Se naște, 
Slăviți-l!” În această idee, în urmă cu 
câțiva ani, domnul primar Dănuț Groza 
a inițiat o activitate religioasă cu un 
impact major asupra întregii comunități 
sânmiclăușene. Ideea genială a venit 
în sprijinul întâlnirii tuturor confesiunilor 
în cadrul unui eveniment de amploare. 
Este vorba despre deja cunoscutul 
concert de Crăciun, organizat în biserica 
catolică, an de an, înainte cu câteva 
zile de marele praznic. Locația s-a ales 
pentru generozitatea spațiului, pentru ca 
toți cei ce vin pentru a înălța o colindă 
Proniei divine să aibă loc. 

Luna decembrie, în Sânnicolau 
Mare, a făcut locuitorilor acestui frumos 
orășel parte de multe bucurii spirituale. 
Bunul creștin al comunității de pe 
malul Arancăi și-a îmbrăcat sufletul de 
sărbătoare prin participarea, în data 
de 21 decembrie 2019, la tradiționalul 
concert de colinde. Deși vremea a fost 
una ostilă, în sensul că ploaia torențială, 
mai degrabă specifică toamnei decât 
miezului iernii, nu s-a mai oprit, biserica 
catolică, impunătoare și grandioasă, a 
fost plină până la refuz. Din toate zonele 
orașului au venit buni creștini pentru a 
asculta cu smerenie cântece religioase 
specifice Nașterii Pruncului sfânt. Au fost 
invitați creștini ai tuturor confesiunilor din 
oraș, ca în fiecare an. Multe coruri au 
răspuns pozitiv, bucurând, prin glasuri 
suave auzul sutelor de spectatori. 

Corurile participante:
• Corul Bisericii Adventiste, 

condus de pastorul Timoce Ioan
• Corul Bisericii Penticostale 

Filadelfia, condus de pastorul 
Dunca Gheorghe

• Corul Bisericii Penticostale 
Tabor, condus de pastorul Popa 
Călin

• Corul Bisericii Ortodoxe Sârbe, 
condus de pretotul Dina Ciocov

• Corul Bisericii Ortodoxe 
Române, condus de preotul 
Cioban Călin, preotul Chiriac 
Gheorghe, protopopul Podereu 
Marius 

• Corul Bisericii Ortodoxe 
Ucrainene, condus de preotul 

Santa Marian
• Corul Bisericii Greco Catolice, 

condus de preotul Soica Sergiu
• Corul Bisericii Baptiste 

Nădejdea, condus de pastorul 
Novacov Liubomir

• Corul Bisericii Romano Catolice, 
condus de Preotul Ando Atila

Un element nou și nu mai puțin 
impresionant decât concertul în sine 
l-a constituit prezența reprezentanților 
regionali sau județeni ai bisericilor din 
Sânnicolau Mare. La inițiativa domnului 
primar Dănuț Groza, anul acesta au fost  
trimise invitații către conducerile județene 
sau regionale ale bisericilor ce urmau să 
participe la concert. Răspunsurile au fost 
pozitive, mai ales că un este vorba de 
un concert unic. Inițiativa inedită a fost 
felicitată și primită cu brațele deschise . 
Mesajul întâlnirii tuturora în cadrul unui 
singur eveniment spiritual a fost unul 
clar. Nimic nu îi este cu putință omului 
în această viața fără Dumnezeu, Unul și 
Atotputernic pentru toți cei care își înalță 
și își închină Lui rugăciunile fierbinți. 
Astfel, ediția 2019 a frumosului concert 
s-a bucurat de prezența unor înalte fețe 
bisericești de deferite confesiuni. O 
astfel de întâlnire este cu siguranță și 
ea unică. Cu toții s-au declarat profund 
impresionați de această reușită și și-au 
exprimat în continuare susținerea pentru 

continuarea tradiției și solidaritatea cu 
această idee a unirii confesiunilor prin 
cântec și credință.

Au participat în calitate de invitați:
• Pastorul Teofil Brânzan, din 

partea Bisericii Adventiste
• Președintele Federației 

Bisericilor Independente din 
România, pastorul  Lucian Chiș, 
din partea Bisericii Penticostale 
Tabor

• Protopopul Plavsity Ognean, 
din partea Bisericii Ortodoxe 
Sârbe

• Înalt Preasfinția Sa 
Înaltpreasfințitul Părinte 
Mitropolit al Banatului Ioan 
Selejan, din partea Bisericii 
Ortodoxe Române

• Președinte - pastor Ionel Țuțac, 
din partea Bisericii Baptiste 
Nădejdea

• Preasfințitul Părinte Episcop 
Pal Jozsef Csaba, din partea 
Bisericii Romano Catolice

După mai bine de două ore, în 
finalul concertului, conform tradiției 
împământenită în orașul nostru, 
toți spectatorii au cântat deodată 
minunatul colind “O, ce veste minunată!” 
Cuvântarea de încheiere a Înalt Prea 
Sfințitului Ioan Selejan, mitropolit al 

Banatului, a fost ca o mângâiere pentru 
sufletul creștinilor sânmiclăușeni.

Sperăm că și în anul 2020, 
evenimentul să se desfășoare în 
aceleași condiții în care reprezentanți 
ai tuturor confesiunilor să întâmpine 
Nașterea Domnului împreună în același 
cadru solemn.

 MR

CONCERT TRADIȚIONAL DE COLINDE LA SÂNNICOLAU MARE
Cu participarea unor înalte fețe bisericești de la toate confesiunile

Mă bucur că am reușit și anul 
acesta să continui o tradiție la care eu, 
personal, țin foarte mult. Am reușit în 
luna decembrie un lucru cu totul nou, 
acela de a invita membrii de seamă ai 
confesiunilor creștine, reprezentanți 
județeni și regionali ai bisericilor din 
Sânnicolau Mare. Au stat alături la 
un concert minunat fețe bisericești, 
oameni cu frică de Dumnezeu care 
au întâmpinat Crăciunul cu cele mai 
frumoase colinde. Vă promit, dragi 
sânmiclăușeni că voi încerca să 
continui acest eveniment de succes și 
în anii următori. Vă mulțumesc pentru 
faptul că ați răspuns într-un număr 
atât de mare. 

 a declarat domnul primar 
Dănuț Groza


