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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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2LUCRĂRI DE MODERNIZARE 
Pe mai multe străzi din Sânnicolau Mare

TRADIȚIONALA 
ÎNTÂLNIRE DE CRĂCIUN

Tradiționala întâlnire de Crăciun 
a membrilor Asociației “Seniorii 
Sânmiclăușeni“ are loc anul acesta în 
data de 7 decembrie ora 1400 la sala 
de sport “Ioan Morar“. La întâlnire va 
participa domnul primar Dănuț Groza, 
se va desfășura un spectacol folcloric 
și se vor împărți pachete cadou. 

Invitațiile se  pot ridica, până în 
data de 5 decembrie, în zilele de 
MARȚI, MIERCURI, JOI și VINERI. În 
această perioadă puteți ridica invitațiile 
de la sediul asociației, în castelul Nako, 
între orele 900 și 1300.

Invitațiile se ridică pe baza 
legitimației de membru cu cotizația 
plătită la zi. Vă așteptăm!

ÎN ATENȚIA MEMBRILOR ASOCIAȚIEI 

SENIORII SÂNMICLĂUȘENI

Sannicolau CityApp
Aplicația oficială a orașului Sânnicolau Mare

EVENIMENTE
CUPA “BANATUL” 
EDIȚIA A XI-A
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EVENIMENTE
Halloween la 
Sânnicolau Mare
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DUMINICĂ - 1 DECEMBRIE 2019
• ora 1100 - Depunerea de coroane la monumentul dedicat eroilor români care au luptat 
pentru apărarea statului național, în fața Școlii Gimnaziale nr. 1 Theodor Bucurescu  
• Festivitatea de la monumentul eroilor va fi urmată de servirea tradiționalei rețete românești 
de fasole cu cârnați, pregătită la cazan de cei mai buni bucătari din Sânnicolau Mare, care are 
loc, și anul acesta, la piața agroalimentară. Servirea este gratuită. Vă așteptăm!

MIERCURI - 18 DECEMBRIE 2019 
• ora 1200 ciclul primar și ora 1600 grădinițele -Întâlnirea lui Moș Crăciun cu toți copiii din 
grădinițe și ciclul primar.  În pragul Crăciunului, la fel ca în fiecare  an,  Primăria  Sânnicolau  
Mare a pregătit două super petreceri pentru preșcolari  și  pentru  elevii  claselor primare. Aproape 
1200 de copii se vor bucura de un program artistic cu muzică și dans, la care vor participa și 
invitați surpriză. La sfârșitul distracției, Moș Crăciun  va  aduce  câte  o  supriză fiecărui copil. 

SÂMBĂTĂ - 21 DECEMBRIE 2019 
• ora 1700 -Concert de colinde la biserica catolică din oraș. Pentru al patrulea an la rând, 
biserica catolică, fiind cea mai încăpătoare din oraș, a fost aleasă să găzduiască concertul de 
colinde la care vor participa toate bisericile din oraș. Fiecare biserică din Sânnicolau Mare va 
participa cu un cor propriu de colindători. Vom avea astfel, și anul acesta, parte de un concert 
magic care va reuni glasurile tuturor confesiunilor din oraș, pentru a întâmpina Nașterea Domnului. 
Vă așteptăm!  

MARȚI - 31 DECEMBRIE 2019
• ora 2345  -Spectacol de artificii la sfârșit de an. Din programul de sărbători al lunii decembrie  
nu  putea  să  lipsească spectacolul de artificii de la cumpăna dintre ani, astfel că, toți cei care 
doresc să privească un festival de lumini și culori sunt așteptați în 31 decembrie, aproape de  
miezul  nopții,  în  zona  pietonală  a orașului. 

PROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR ORGANIZATE
DE PRIMĂRIA SÂNNICOLAU MARE

ÎN LUNA DECEMBRIE

SÂMBĂTĂ - 7 DECEMBRIE 2019 
• ora 1400  -Tradiționala întâlnire de Crăciun cu membrii 
Asociației “Seniorii Sânmiclăușeni” are loc la sala de sport 
“Ioan Morar”. La fel ca în fiecare an, participanții vor avea 
parte de un program artistic susținut de binecunoscutul interpret 
AUREL TĂMAȘ. 
• ora 1900  -Aprinderea iluminatului festiv al orașului și 
servirea unui pahar de vin fiert. Toți cetățenii orașului sunt 
așteptați sâmbătă 7  decembrie la ora 1900, în fața Primăriei 
Sânnicolau Mare, pentru a participa la aprinderea luminilor de 
Crăciun în oraș. Cei prezenți vor putea asista la un frumos recital 
de colinde și muzică populară susținut de cunoscutul interpret 
AUREL TĂMAȘ. Servirea este gratuită! Vă așteptăm!

EVENIMENTE
CENTRU EDUCAȚIONAL 
LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ 
NR.1 THEODOR 
BUCURESCU
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LUNI - 16 DECEMBRIE 2019
• ora 1700  -Întâlnire comemorativă cu ocazia împlinirii a 30 de ani de la revoluția din 
1989. Toți cei interesați sunt invitați la Castelul Nako, începând cu ora 17 pentru a participa la o 
întâlnire,în cadrul căreia va fi elogiat momentul revoluției din 1989.  

detalii în pagina 7
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LUCRĂRI DE MODERNIZARE 
Pe mai multe străzi din Sânnicolau Mare

În ultimele luni de zile lucrările de 
modernizare au continuat pe mai multe 
străzi din oraș. Până în momentul de față, 
condițiile meteorologice au fost optime și 
ne-au permis să avansăm considerabil în 
obiectivul declarat de a moderniza toate 
străzile din Sânnicolau Mare. Am spus în 
repetate rânduri că acesta a fost și este 
un obiectiv principal al administrației 
locale în general și al meu personal ca 
primar. Pot spune că  părea mai mult un 
vis decât un lucru realizabil, în urmă cu 
mulți ani de zile, dar, iată ,că împreună 
am reușit să ajungem foarte aproape de 
a-l materializa. 

 Așa cum am scris în într-unul din 
numerele recente ale Monitorului, străzile 
au fost împărțite în pachete pentru o mai 
bună gestionare a fondurilor și o mai 
bună administrare a lucrărilor. Astfel 
,avem un grup de străzi ce totalizează 
apropae 12 km (11,8 km mai exacct). 
Proiectul ce cuprinde aceste străzi este 
finanțat de la bugetul local și este deja 
într-o fază avansată de execuție.

În această perioadă au fost asfaltate 
străzile:

• str. Manole
• str. Orșova
• str. Oravița
• str. Lugoj
• str. Dej
• str. Braila
• str. Slatina
• str. Iancu Jianu
• str. Mică
• str. Gruia lui Novac
• str. Aurel Vlaicu
• str. Pescarilor
• str.Albina
• str. Gheorghe Doja
• str. Mihail Sadoveanu
• str. Andreica
• str. Craiova
• str.Orăștie
• str. Deva
• str. Hațeg
• str. Scurtă

Pe încă câteva străzi s-a ajuns în 
faza în care a fost așternută cota de 

piatră spartă și sunt pregătite pentru 
lucrările de asfaltare în perioada imediat 
următoare. Este vorba despre:

• str. Theodor Bucurescu
• str. C.D. Gherea
• str. Grănicerilor

Pe toate aceste străzi, se va continua 
cu lucrările de amenjare a trotuarelor. De 
menționat că pe străzile Aurel Vlaicu 

și Pescarilor, trotuarele au fost deja 
finalizate.

 
În măsura în care condițiile meteo 

vor fi în continuare favorabile, lucrările 
vor continua și vă vom ține la curent cu 
evoluția lor.

primar, DĂNUȚ GROZA

Așa cum cetățenii orașului deja 
s-au obișnuit, în fiecare primăvară și în 
fiecare toamnă desfășurăm o campanie 
de plantare a pomilor ornamentali. De 
asemenea, sunt binecunoscute regulile 
pe care le-am stabilit în urmă cu ani 
de zile împreună cu locuitorii orașului 
nostru. Astfel, pomii ornamentali sunt 
plantați doar pe străzile unde lucrările 

de   modernizare au fost finalizate și aici 
includem și rețelele de canalizare sau 
gaz. Motivul este unul evident, astfel de 
lucrări ulterioare plantării copacilor ar 
duce la distrugerea acestora.

În această perioadă, s-au achiziționat 
aproape 1000 de copaci. Echipa de la 
spații verzi, din cadrul primăriei orașului, 
pe care vreau să îi felict pentru modul 

în care își desfășoară activitatea, au 
plantat copaci pe strada Avram Iancu. Pe 
această stradă fiind finalizate lucrările și 
existând rețea de canalizare, s-a putut 
trece la plantarea copacilor .

Ca de ficare dată, au fost plantați și 
copaci în completare pe străzile unde au 
existat cazuri de uscare sau distrugere 
a copacilor plantați în trecut. Primăria 
monitorizează în mod constant situația 
copacilor ornamentali din tot orașul.

 Cu această ocazie, vin încă o dată 
cu rugămintea către toți cetățenii de 
a proteja copacii ornamentali și de a 
sprijini efortul primăriei prin udarea 
lor. De asemenea, reamintesc faptul 
că toaletarea se face doar de către 
echipajele specializate ale primăriei. Vă 
mulțumesc! 

   
primar, DĂNUȚ GROZA

CAMPANIE DE TOAMNĂ
la plantarea de copaci ornamentali

Servicii de ARAT ȘI FREZAT SOLUL 
Grădini, 

locuri mici 
și înguste 
cu o gamă 
de utilaje 
agricole 

performante.
RAPID ȘI IEFTIN! Tel. 0729593411

Efectuez lucrări agricole de toamnă

Tractor mic ideal 
pentru spații înguste!

0721334361

•  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

•  Cumpăr garsonieră sau apartament 
la parter, etj. 1 sau 2.
Tel.  0256372813

•  Dau spre chirie spațiu comercial pe 
str. Panselelor, nr.18, la casă, 30,2, 
amenajt, cu toate dotările.
Tel.  0721157256 

• Vând apartament 2 camere, str. 
Panselelor, bl D, Sc A, etj 2, tel.   
Tel. 07726240240 Sau 0723602744. 

• Închiriez spațiu pentru activități 
comerciale, front stradal (60mp și 
anexe, hol, wc etc) str. Calea lui Traian, 
nr.52.
Tel.  0744172715

•  Vând șpoiert din teracotă mai mare 
ca cele din comerț și mult mai ieftin, 
cazan din fontă și focar pentru topit 
untură.
Tel. 0256372870 sau 0728120277

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

•  Vand apartament 4 camere,et 1 str 
Gheorghr Lazar 
Tel. 0724530097

•  Pregătesc și supraveghez copii 
clasele I - IV.  
Tel.  0729934683

•  Vând faianță albă 15/15cm. Vând 
vană. 
Tel.  0729934683

•  Vând apartament cu 4 camere izolat 
termic, centrală proprie, mobilat, str. 
Republicii nr.10 etaj.I.  
Tel.  0730151301 

 Anul acesta se împlinesc 30 de ani 
de la revoluția română din 1989, moment 
crucial al istoriei contemporane, punct 
de cotitură în evoluția noastră socială 
și politică. România anului 2019 este 
clădită pe jertfa eroilor care acum trei 
decenii au pus soarta țării mai presus 
decât propria viață. Progresul spre 
democrație și libertate al acestui popor 
este marcat cu dârele de sânge al celor 
care nu au mai putut lăsa patria sub 
dictatura comunistă. 

Ne apropiem cu pași repezi de 
sfârșitul lunii decembrie, când ne 
amintim cu emoție de zilele pline de 
spaimă, nedumerire, dar și multă 
speranță de acum 30 de ani. Pentru 
toți cei care nu trebuie să uităm 
niciodată, dar și pentru cei mai tineri 
cărora trebuie să le povestim, Primăria 
orașului Sânnicolau Mare organizează 

un moment comemorativ.  În data de 
16 decembrie începând cu ora 17, la 
Castelul Nako, va avea loc o întâlnire 
la care poate participa liber orice 
cetățean interesat de eveniment. 

Vor fi prezentări, expoziții și o sesiune 
de discuții deschise pe tema revoluției 
din 1989. Sunt așteptați toți cei care 
au de împărtășit o experiență a acelor 
vremuri ,dar și cei care sunt interesați 
în a descoperi povestea acelor zile de 
decembrie și implicațiile profunde ale 
evenimentelor decembriste.

În centrul orașului ,va fi montat un 
ecran unde pentru câteva zile vor rula 
prezenteri de tip document care să țină 
vie amintirea eroilor noștri din 1989.

Vă așteptăm!       

MCC

Întâlnire comemorativă cu 
ocazia împlinirii a 30 de ani de la 

revoluția din 1989
Toți cei interesați sunt invitați la Castelul Nako, începând cu ora 17 pentru a 

participa la o întâlnire unde va fi elogiat momentul revoluției din 1989.   

Începând din luna decembrie revenim 
la piață cu miere și produse agricole.
Vă așteptăm cu drag să gustați!

Stupina SERGIU & LIA
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Deși multe țări au împrumutat această 
sărbătoare, Halloween-ul rămâne totuși 
o sărbătoare  foarte controversată, fiind 
considerată nepotrivită pentru copii, mai 
ales.

În ciuda acestui fapt, și în Sânnicolau 
Mare s-a împământenit încă o tradiție, 
care constă în organizarea unui amplu 
eveniment ce se desfășoară în ultima 
zi a lunii octombrie. Accentul cade în 
cadrul acestei activități pentru cei mici, 
nu pe promovarea unor aspecte negative 
cum susțin unii, ci pe împărtășirea 
sentimentului de bucurie în rândul 
copiilor. Să nu uităm că masca este 
un simbol străvechi, ce, în general, nu 
modifică identitatea celui care o poartă. 

Copiii, cei de la ciclul primar, respectiv 
gimnazial, au fost anunțați la școală, prin 
afișe, dar și prin intermediul Monitorului, 
că în data de 30 octombrie, când se 
lasă seara, pot participa la o petrecere 
de neuitat. Astfel, s-au propus mai multe 
concursuri, împărțite în trei secițuni 
pentru ca cei mici să se poată înscrie 

acolo unde își doresc cel mai mult. Este 
vorba despre concursul de măști, cel de 
desen și cel de sculptat dovleci.

Deși startul a fost anunțat pentru 
ora 18, puțin după ora 17, copii, însoțiți 
de părinți, frați mai mari sau bunici 
au început să vină la sala de sport a 
orașului pentru o distracție de zile mari. 
Înscrierile la cele trei secțiuni s-au făcut la 
intrarea în sală. Participanții la concursul 
de măști au primit numere pentru ca 
juriul să îi poată premia. Anul acesta, 
ca niciodată, numărul participanților a 
fost unul record, dat fiind faptul că s-au 
împărțit peste 120 de numere. Este bine 
de precizat faptul că, cei mai mulți au 
fost cei de ciclul primar și chiar copii de 
grădiniță. 

După ora 18, s-a dat startul petrecerii. 
De bunul mers s-au ocupat elevi ai 
Liceului Teoretic Ioan Jebelean, dar și 
îndrăgiții noștri Elisabeta și Viorel Moț 
care au întreținut atmosfera. Toți copiii 
au defilat prin fața juriului, au dansat și 
s-au bucurat de momente inedite. Anul 

acesta, participanții au avut ocazia 
să culeagă și bomboanele căzute din 
pinata pe care tot ei au spart-o. 

Pentru cele trei categorii, au fost aleși 
membrii ai juriului care au avut o sarcină 
foarte dificilă. Costumele au fost la mare 
înălțime, iar dovlecii senzaționali. Nu au 
rămas mai prejos micii și marii artiști care 
au creat desene, în creion sau în culoare 

pe tema Halloween-ului. La desen s-au 
înscris și elevi de liceu.

După aproape două ore de voie bună, 
s-au acordat premiile de către domnul 
primar Dănuț Groza. La sfârșit,absolut  
toți copiii înscriși la concursuri au plecat 
acasa cu un mic premiu, cu o plăsuță cu 
dulciuri. 

 MR

Halloween la Sânnicolau Mare
Carnaval pentru copii organizat de Primăria Sânnicolau Mare
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Proiectul „Să creștem împreună!” 
este implementat de Salvați Copiii 
Timișoara cu sprijinul financiar oferit 
de Aptiv România și în parteneriat și 
Școala Gimnazială nr.1 „Theodor 
Bucurescu” și Primăria Sânnicolau 
Mare. Centrul educațional ”Să Creștem 
Împreună!” este parte a unui proiect 
mai amplu de sprijin pentru copiii din 
comunitate aflați în diverse situații de 
risc, părinții și reprezentanții legali ai 
acestora, precum și specialiștii care 
lucrează în domeniul de protecție și 
educație a copiilor. 

Este vorba despre un program de 
tip after school, unde mai mulți copii 
selectați pe criterii sociale bine definite 
au parte de o pregătire suplimentară și o 
masă. Prin activitățile derulate în cadrul 
centrului educațional, Salvați Copiii 
contribuie la reducerea și prevenirea 
abandonului școlar prin oferirea de 
servicii complementare, educaționale, 
sociale, de consiliere juridică și 
psihologică, copiilor din grupuri 
vulnerabile și familiilor acestora.

Centrul educațional „Să Creştem 
Împreună!” a fost deschis de către 
Organizația Salvați Copiii Filiala 
Timișoara cu sprijinul Aptiv România 
în octombrie 2018, fiind amplasat în 
cadrul Școlii Gimnaziale nr.1 „Theodor 
Bucurescu” din Sânnicolau Mare. 

După un prim an cu multe rezultate 
bune înregistrate, s-a decis renovarea 
sălii de clasă în care se desfășoară 
activitățile Centrului educațional. Astfel, 
din sursele financiare oferite de Aptiv 
România a fost posibilă renovarea 
completă, iar la începutul anului școlar 

elevii au intrat într-o sală curată, 
luminoasă și prietenoasă. Costurile 
pentru această lucrare se ridică la 
aproape 30 de mii de lei.

În anul școlar 2019-2020 continuăm 
activitățile începute în anul anterior. 

Astfel, și în acest an Centrul 
este frecventat de luni până vineri 
de 25 de copii, care beneficiază de 
sprijin educational (tip Școală după 
școală): ajutor la teme, recuperare și 
remediere pentru elevii cu dificultăți 
de învățare, pregătire suplimentară la 
principalele materii de studiu. Activitățile 
educaționale sunt desfășurate de către 
un cadru didactic de la școală. Copiii 
primesc câte o masă caldă la care se 
adaugă rechizitele necesare pentru 
școală, îmbrăcăminte și încălțăminte 
corespunzător nevoilor individuale 
identificate. 

De asemenea, copiii cu părinți 
plecați la muncă în străinătate, cu o 
situație socio-economică precară sau cu 
risc de a dezvolta o traumă psihologică 
beneficiază de sprijin psihologic direct - 
în sala de consiliere dotată și amenajată 
din sursele proiectului, oferind un mediu 
prietenos și sigur activitățile de consiliere 
psihologică individuală și de grup pentru 
copii și părinții lor. Acest serviciu este 
oferit de către specialiștii Centrului de 
Consiliere pentru Părinți și Copii din 
cadrul Organizației Salvați Copiii Filiala 
Timișoara.

Părinții copiilor și reprezentanți legali 
beneficiază, la rândul lor, de asistență 
socială și psihologică, precum și de 

programe de parentalitate pozitivă, 
care au drept scop de a-i ajuta să-și 
îmbunătățească nivelul de cunoștințe 
și abilități în ceea ce privește drepturile, 
protecția și dezvoltarea copilului. 

În plus, profesioniști din sistemul 
de protecție și educare a copiilor vor 
beneficia de formare și capacitare ca să 
fie mai bine pregătiți pentru identificarea, 
referirea și / sau intervenția în situațiile 
copiilor victime ale abuzului și neglijenței.

O altă caracteristică a a acestui 
program este multitudinea de activități 
extrașcolare organizate. De exemplu, 
profitând de ultimele zile de septembrie, 
Salvați Copiii Filiala Timișoara și Aptiv 
România au organizat un picnic în 
aer liber pentru copiii de la Centrul 
educațional „Să creștem împreună!” din 
Sânnicolau Mare și părinții acestora. 
Într-o atmosferă relaxată, cu ajutorul 

voluntarilor Salvați Copiii și ai Universității 
de Vest din Timișoara (Facultatea de 
Sociologie și Psihologie) ne-am jucat și 
ne-am distrat pe cinste, ne-am bucurat 
unii de alții, iar masa în aer liber a fost 
parcă mai gustoasă decât de obicei. La 
final, copiii au primit câte o surpriză din 
partea Aptiv România, având, astfel, 
câte „o amintire”, după cum ne-au spus 
chiar ei.

 
Organizația Salvați Copiii Filiala 

Timișoara a oferit, în anul 2018, suport 
pentru 304 copii din județul Timiș: 69 de 
copii preșcolari în cadrul programului Și 
eu vreau la școală!, 40 de copii în cadrul 
programului Grădinițe Estivale, 185 de 
copii în cadrul programului Școală după 
Școală și 10 copii au fost reintegrați 
școlar prin programul A Doua Șansă.

Ansamblul folcloric “Doina” al 
Casei de Cultură Sânnicolau Mare și-a 
îmbogățit repertoriul cu încă un dans. 
Pe lângă cel din câmpie, acum s-a pus 
în scenă un dans din  zona Banatului 
de munte, mai precis un dans de pe 
valea Timișului. Pe parcursul a unui 
întreg sfârșit de săptămână, 8-9-10 
noiembrie,  tinerii au muncit din greu 
pentru a stăpânii cât mai bine coregrafia 
montată. Și de această dată, realizarea 
coregrafică  a fost semnată de către soții 
Marius și Maria Ursu, maeștri coregrafi 
ai  Ansamblului Folcloric Studențesc 
Doina Timișului din Timișoara, iar linia 
melodică a fost susținută de renuminții 

virtuozi ai folclorului autentic: Cristian 
Bălteanu-vioară, Liviu Sicoe-saxofon, 
Dorian Sicoe-taragot, Nenad Luchin-
acompaniament. În altă ordine de idei, 
acum Ansamblul Folcloric Doina are în 
repertoriu 5 dansuri românești: două 
dansuri montate de către maestrul 
coregraf Ciprian Cipu, un montaj 
coregrafic, și alte doua dansuri rezultate 
în urma colaborării cu maestrul coregraf 
Marius Ursu.  

Întreaga acțiune a fost realizată  de 
Casa de Cultură Sânnicolau Mare, prin 
Primăria Orașului Sânnicolau Mare. 

  Coordonatori:  Natalia si Gheorghe Mândran

Ansamblul folcloric “Doina”  din nou pe scenă
În 11 noiembrie, în calendarul 

romano –catolic este fixată sărbătoarea 
sfântului Martin. De fapt, acest sfânt 
este Martin de Tours care, de-a lungul 
timpului, a fost serbat în moduri diferite, 
fie prin procesiuni de cântece sau 
mese festive, fie prin parcurgerea unui 
traseu de către copii ce poartă în mâini 
lămpioane.

Ziua de 11 noiembrie este mult 
așteptată de toți credincioșii catolici din 
Sânnicolau Mare, deoarece, această 
sărbătoare a Sfântului Martin a devenit 
tradiție și în orașul nostru. Astfel, seara, 

mulți copii, însoțiți de parinți sau bunici, 
au pornit într-o procesiune, intonând 
cântece în cinstea sfântului sărbătorit. 
Evenimentul este unul deosebit prin 
purtarea lămpioanelor, care mai de care 
mai frumoase și mai colorate. Pentru 
zeci de minute, centrul Sânnicolaului 
a fost luminat de prezența celor mici 
care s-au bucurat că l-au cinstit și anul 
acesta pe Sfântul Martin așa cum se 
cuvine. 

MR

Sfântul Martin sărbătorit de către comunitatea catolică

CENTRU EDUCAȚIONAL LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 THEODOR BUCURESCU
Implementat de către Asociația Salvați Copiii Timișoara cu sprijinul Aptiv și al Primăriei Sânnicolau Mare
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Întâlnire festivă a membrilor asociației 
cadrelor didactice San Didactica

Activitățile asociației cadrelor 
didactice din Sânnicolau Mare continuă 
până la sfârșitul acestui an. Dacă în luna 
octombrie, în centrul evenimentelor au 
stat elevii care au primit în dar din partea 
asociației câte o carte, în luna noiembrie 
a venit rândul dascălilor. Pe lista 
obiectivelor este punctat întotdeauna 
Balul profesorilor care se desfășoară, an 
de an, toamna odată cu lăsarea postului 
Crăciunului. Anul acesta, evenimentul a 
avut loc în 15 noiembrie, într-o frumoasă 
seară de toamnă autentică. Responsabili 

din toate instituțiile de învățământ din 
oraș, școli și grădinițe, s-au ocupat de 
înscrierea cadrelor didactice, dar și a 
personalului auxiliar. Regula asociației 
prevede ca însoțitorii care nu lucrează 
în sistem să plătească o sumă impusă 
pentru acoperirea costurilor meniului. În 
aceste condiții, cei care au dorit să fie 
însoțiți de partenerii de viață, au putut să 
o facă, la fel ca în alți ani.

La această acțiune, au participat în 
jur de 100 de membrii ai asociației San 
didactica, toți cu cotizația plătită la zi. 

Seara a fost una minunată, dat fiind faptul 
că, a strâns la un loc profesori din toate 
școlile din Sânnicolau Mare. Aceștia au 
avut posibilitatea să povestească, să 
depene amintiri de la alte evenimente 
sau, pur și simplu, să petreacă. Anul 
acesta, s-a hotărât ca muzica și 
atmosfera să fie întreținută de o formație 
din Sânnicolau Mare, căci, pentru cei 
care nu știu, și orașul nostru beneficiază 
de mulți artiști talentați. Astfel, au 
încântat participanții cu diverse genuri 

muzicale   Vali Sapianu, Darco Vlascici 
și fiica lui Tania, dar și Larisa Boboiciov 
și Timeea Steuerer, Mureșan Fabian și 
saxofonistul Leonard Auroaică.

S-a dansat mult datorită unui program 
artistic de înaltă calitate, s-a imortalizat 
clipa prin numeroase fotografii și s-au 
făcut planuri de viitor. 

În numerele următoare ale 
Monitorului, vă vom ține la curent cu alte 
acțiuni ale asociației San Didactica.  

MR

CUPA “BANATUL” EDIȚIA A XI-A
În acest an, la sfârșit de toamnă, în 

luna noiembrie, pe parcursul a 5 zile, 
începând din data de 13.11.2019 și 
până în 17.11.2019, membrii asociației 
Crescătorilor de păsări (rasă ornament) 
și animale mici cu blană, Nako, 
Sânnicolau Mare, au organizat în piața 
agro-alimentară din oraș o expoziție, 
Cupa Banatul, ediția a XI a.

La această frumoasă competiție care, 
pe parcursul acestor ani de activitate a 
devenit un renume și de un real succes, 
atât pe plan intern, cât și pe plan extern, 
au participat 127 de crescători din vestul 
țării, mai precis din județele : Timiș, 
Caraș Severin, Arad, Bihor și Banatul 
sârbesc. Anul acesta, în cadrul acestei 
expoziții, au fost expuse spre bucuria și 
încântarea vizitatorilor care ne-au trecut 
pragul ,un număr de 1485 de exemplare, 
dintre care amintim : 800 de porumbei, 
400 de găini, 235 de iepuri, 50 de păsări 
exotice.

Menționez faptul că, pentru 
organizarea șI desfășurarea acestui 
amplu eveniment am solicitat aprobarea 
Direcției sanitar veterinare Timiș,  care 
ne-a aprobat desfășurarea competiției. 
În sprijinul nostru a stat și domnul doctor 

veterinar Jurca Ioan căruia îi și mulțumim 
pe această cale. 

Arbitrarea exemplarelor a fost făcută 
de către un corp de arbitrii din cadrul 
Federației la care suntem și noi, ca 
asociație, afiliați, dar și de către arbitrii 
de la secția de “Iepuri” din Ungaria.

Și asociația noastră a contribuit cu 
un număr mare de exponate deosebite 
pentru tombola care a devenit și ea 
o tradiție. Ca de fiecare dată, cei mai 
buni crescători cei care și-au etalat 
cu mândrie exponatele de excepție și 
cei care au obținut un minim de 95 de 
puncte au fost premiați cu diplome, 
cupe și plachete inscripționate cu titlul 
de „Campion de rasă sau Campion de 
colecție sau Campionul expoziției.” De 
la trecerea în neființă a bunului nostru 
coleg și prieten, crescător dăruit de 
porumbei, am înființat Cupa Dorin 
Serdineanțu pe care o oferim la secția – 
porumbei voltați. Această cupă se oferă 
anual acelui crescător care deține cel 
mai mare punctaj la rasa mai sus numită.

De la un an la altul, de cand am fost 
ales președinte al asociației, cu ajutorul 
comitetului de conducere și a unor 
membrii dedicați cu adevărat acestei 

frumoase pasiuni de a iubi, a crește și 
a îngriji necuvântătarele, am dorit sa 
venim cu ceva nou. Ceva nou, legat, atât 
de dotarea spațiului expozițional, dar și 
ceva nou legat de ridicarea cât mai sus 
a standardelor calității exponatelor . Mi-
am dorit, de asemenea, ca la competiția 
organizată de noi la Sânnicolau Mare, 
să participe și un număr cât mai mare de 
expozanți. 

Din toate punctele de vedere, de-a 
lungul timpului, am fost mereu sprijiniți 
de către membrii Consiliului local, de 
Primăria orașului nostru, în frunte cu 
domnul primar Dănuț Groza care ne 
este tot timpul alături, susținându-ne și 
încurajându-ne în ceea ce facem în țară, 
dar și peste granițele României.

Totodată, în această muncă, am avut 
parte și de ajutorul și profesionalismul 
tipografiei Verossim. De asemenea, 
sponzorii ne-au sprijinit pentru bunul 
mers al evenimentului , oferindu-ne 
hrană pentru păsări și animale. 

Aș vrea să mulțumesc și echipei 
de muncitori din cadrul Primăriei și 
coordonatorului acestora pentru că ne-
au ajutat la montarea și demontarea 
cuștilor pentru expoziție.

Pentru că ne apropiem 

cu pași repezi de sfârșitul 

anului 2019, aș vrea să urez din tot 
sufletul membrilor asociației Nako, 
colaboratorilor noștri și locuitorilor 
Sânnicolaului Mare multă sănătate, 
fericire, putere de muncă, realizări și 
împliniri în Noul An!. Sărbători fericite 
tuturora și La Mulți Ani!

Cu stimă și respect, președintele 
asociației Nako, Sânnicolau Mare, 

Caprar Petru

Vreau să felicit toți membrii 
Asociației Nako și în mod deosebit 
organizatorii aceste a XI-a ediții 
a cupei Banatul. Este un fapt 
extraordinar că petru mai bine de 
un deceniu la Sânnicolau Mare se 
organizează expoziții la un asemenea 
nivel. Prin munca crescătoril din 
orașul nostru am devenit un reper pe 
harta Europei în ceea ce însseamnă 
această frumoasă activitate. Le dorec 
numai realizări și la cât mai multe ediții 
de aici înainte! 

  
primar, Dănuț Groza 

După ce, pe parcursul anului, am 
alergat atât  acasă, cât și la diverse 
și frumoase concursuri în țară sau în 
imediată apropiere a graniței, în funcție 
de timpul și disponibilitea fiecăruia, iată 
că a venit toamna și ni se potrivește de 
minune nouă( membrilor grupului SNM 
Runners ) adevărul că “toamna se culeg 
roadele”

De ce? Începând din 2017 în fiecare 
toamna are loc un concurs aparte în 
capitală județului nostru: TIMIȘOARA 
CITY MARATHON (TCM)-un concurs 
de alergare pentru toate vârstele și 
puterile,având curse de la 2 km ( FAMILY 
RUN)  la 42,2 km( CAVALERII CETĂȚII)

Am să fac referire aici doar la 
cursa de de 42,2 km  “CURSA-
REGINA” a alergătorilor,pentru că aici 
am devenit maratonistă în 2017,fiind 
singură sânmiclăușeanca la această 
cursă,atunci.  În 2018 am devenit  
maratoniști   trei sânmiclăuseni ( Răzvan 
Tamazlicariu , Dan Oancia și Dana 
Miculescu), tot pe această pistă. Iar 
anul 2019 ne aduce la START  pe cinci 
Sânmiclauseni,toți parte a grupului SNM 
Runners :

1. DRAGOI ALINA - în 2017 făcea 
42,2 km în ștafeta de 4 persoane iar în 
2019 -primul maraton individual

2. HULPOI IRINA - primul maraton 
individual

3.CIRCA OVIDIU - primul maraton 
individual

4.OANCIA DAN - este la al treilea 
maraton individual

5.MICULESCU DANA SLAVITA-
maratonul al șaselea individual

Startul cursei se dă în imediată 
vecinătate  a Serbiei, în localitatea 
Otelec,  chiar  de către Primarul 
localității, însoțit de Părintele catolic 
din localitate care,după ce ne-a  
binecuvântat a și alergat câteva sute 
de metri în rând cu toți alergătorii 
maratoniști! Cursa continuă pe pistă 
de biciclete,pe malurile BEGĂI,printre 
puncte de hidratare/alimentare și 
voluntari inimoși, ducându-ne până în 

inima CETĂȚII TIMIȘOAREI,unde am” 
descălecat”  cu toții întregi ,bucuroși  și 
împliniți ,cu timpi foarte buni (între 3h43 
min și 4h28 min).  Statisticile spun că 
doar 1% din populația lumii termină un 
maraton. Deci noi, Sânnicolau Mare, 
suntem în grafic  și creștem procentul, 
însoțiți de entuziasm și voie bună. Și, ca 
să încheiem anul în aceeași atmosfera 
de sărbătoare, ne prezentăm în celălalt 
municipiu vestic , la trei săptămâni 
distanță față de TCM,unde Aradul este 
deja  la a 9-a ediție și ne așteaptă în 
straie de sărbătoare!

Cursele se întind pe o buclă de 7 km, 
prin parc, peste poduri, peste Mureș, cu 
plecare din fața Palatului Administrativ 
Arad. De data asta SNM Runners  am 
ales așa:

1.  SEMIMARATON- 21 km - 
• TIMIS GABRIEL VALENTIN ( 3 

bucle de 7 km)
2.  MARATON  STAFETA 42,2 km- 
• OANCIA DAN- 1 bucla 7 km
• DRAGOI ALINA-1 bucla 7 km
• HULPOI IRINA-2 bucle a 7 km
• CIRCA  OVIDIU -2 bucle a 7 km
3. MARATON individual 42,2 km-
• MICULESCU DANA SLAVITA-6 

bucle a 7 km
 
Deși uneori e greu, chiar de mai 

multe ori în aceeași cursă, senzația de 
bucurie maximă când reușești să treci 
linia de final, merită tot efortul!  Dacă, 
pe lângă tot efortul acesta, organizarea 
este impecabilă( ca la aceste două 
concursuri) , dacă voluntarii te susțin și 
împart energia cu tine,  forțele de ordine  
ne păzesc pe traseu pentru siguranță... 
atunci totul te înalță și te face să te bucuri 
și să molipsești și pe alții. Eu am avut 
încă un  bonus la Finish:  sânmiclăușenii  
m-au flancat și m-au încurajat și au trecut  
cu mine linia de final. Felicitări, mult 
succes și sănătate, trasee frumoase și 
parcurse în siguranță dorim tuturor ce 
împărtășesc aceeași pasiune cu noi, fie 
că sunt sânmiclauseni sau  nu!

Pentru cei ce doresc să ni se alăture,  
anunțăm că sunt bineveniți, indiferent de 
pregătire, în fiecare marți la 18,30 pe ora 
de iarnă și la 20,30 ora de vară( anunțăm 
pe FaceBook modificările) cu plecare 
de la ceasul electric din fața Primăriei 

Sânnicolau Mare. Turele sunt gratuite, 
le oferim cu drag din timpul nostru liber 
că să se poată bucură cât mai mulți de 
bucuria pe care  o trăim și noi. Fiecare 
călătorie începe cu un pas!

DANA MICULESCU

 Sânnicolau Mare pe pistele de alergare
SNM Runners= Sănătate Natură Mișcare în Sânnicolau Mare

În perioada 25 octombrie- 27 
octombrie 2019 , echipa” Atelier Culoare 
din Culoare”,  formată din 5 tinere 
talentate, coordonate și îndrumate 
de profesor Lihăt Cristina Claudia, au 
participat la faza pe țara a concursului 
de creativitate plastică ”Ion Țuculescu” 
ediția a XVIII, ce s-a desfășurat la Lugoj. 
Echipa Atelierului este pentru a doua 
oară în finală. Au participat 15 echipe 
din țară alcătuite din cei mai talentați 
copii din județele  patriei, membrii ai 
diferitelor cluburi, palate  și licee de  
prestigiu, din Arad, Alexandria, Iași, 
Brașov, Hunedoara, Constanța, Lugoj 
etc . Categoriile de vârstă au fost  11-12 
ani, 13-15 ani, 16-18 ani. 

Echipa „Culoare din Culoare” a fost  
alcătuită din Pintea Carmen , cls a 
VIII-a Școala Gimnazială nr. 2” Nestor 
Oprean”, Ștefănuț Maria cls- a X-a 

Liceul Teoretic” Ioan Jebelean”, Oproi 
Iulia cls a- X-a Liceul Teoretic „Ioan 
Jebelean” , Demeter Eliza cls a XI-a a 
Liceul Teoretic „Ioan Jebelean”, Morari 
Larisa cls a XI-a Liceul Teoretic” Ioan 
Jebelean”.

Concursul a  avut 2  secțiuni probă 
la  liberă alegere, cât și probă impusă. 
La  ambele probe, elevele  noastre s-au 
clasat  pe podium. Proba la liber a fost de 
pictură pe pânză cu subiectul la  alegere 
la care am avut următorul clasament: pe 
categorii . 13-15 ani locul I Oproi Iulia , 
loc 3 Ștefanuț Maria , mențiunea I Pintea 
Carmen. La categoria 16-18 ani  Locul 3 
pentru Eliza Demeter.

A doua zi a  avut loc proba impusă 
de grafică. Și aici am avut premianți. 
Ele  au fost la categoria 13-15 ani. Locul 
1 Pintea  Carmen și mențiune1 pentru 
Oproi Iulia, iar la  categoria 16-18 ani 

mențiunea 1 pentru Eliza Demeter și 
loc 3 pentru Larisa Morari. A fost o 
experiență de neuitat pentru echipa 
Culoare din Culoare , deoarece  am fost  

singura  echipă unde toate participantele 
s-au întors cu  premii.

 
Prof. Lihat Cristina  Claudia

Premii pentru artă ( pictură și grafică), 
câștigate de tinerele artiste din Sânnicolau Mare


