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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 
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Sânnicolau-Mare, str. 13 Decembrie nr. 29  
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2Ferma din Sânnicolau Mare unde vacile merg singure la muls
INVESTIȚIE DE APROAPE 1 MILION DE EURO
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Donație de cărți 
pentru toți elevii 
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Primăria orașului Sânnicolau aduce în atenția cetățenilor 
că este interzisă tăierea de corecție a arborilor ornamentali 
din aliniamentele stradale nou înființate de primărie după 
anul 2012. Sunt străzi unde copacii ornamentali au ajuns la 
o dimensiune considerabilă și există posibilitatea de a rupe 
cablurile suspendate sau de a deteriora acoperișurile caselor.   

În aceste condiții, Primăria va efectua o evaluare a situației 
la nivelul întregului oraș, iar acolo unde este cazul, se va 
interveni cu o echipă specializată. Copacii vor fi toaletați astfel 
încât să nu afecteze cablurile sau construcțiile și în același 
timp, să nu fie afectată dezvoltarea lor.

În anumite cazuri speciale, situații neprevăzute, cum 
ar fi vânturi puternice, în care copacii se rupți și cad peste 
construcții, rugăm cetățenii să facă o sesizare la primărie și 
se va interveni în cel mai scurt timp. 

 
Cetățenii sunt rugați în continuare să susțină efortul 

administrației locale prin ocrotirea copacilor și prin udarea 
lor. Tăierea  de corecție a crengilor este însă total interzisă, 
deoarece acest lucru trebuie făcut în mod profesionist sub 
îndrumarea specialiștilor în domeniu. Copacii trebuie întreținuți 
în mod uniform pe toată strada și conform normelor pentru 
buna dezvoltare a acestora. Tăierea necorespunzătoare 
dăunează copacilor proaspăt plantați.

Există și o Hotărâre a Consiliului Local Sânnicolau Mare 
care interzice tăierea abuzivă și stabilește o amendă pentru 
încălcarea acestei hotărâri.

“HCL nr.14/2012

Art.9.  În vederea conservării şi dezvoltării parcurilor, 
zonelor florale, spaţiilor verzi din perimetrul oraşului se 
interzice şi constituie contravenţie:

 lit.e) Efectuarea tăierilor de corecţie şi toaletare a arborilor 
ornamentali din aliniamentele înfiinţate începând cu anul 
2012; Totodată, constituie contravenţie şi plantarea oricărui 
tip de pomi fructiferi şi arbori ornamentali în aliamentele noi 
înfiinţate începând cu anul 2012 ;

- amenda dela 100- 2500 lei.”

ESTE INTERZISĂ TĂIEREA DE CORECȚIE A COPACILOR ORNAMENTALI 
din aliniamentele stradale nou înființate de către primărie după anul 2012

EVENIMENTE
Expoziția CUPA 
BANATUL ediția a XI-a. 
Porumbei, găini, iepuri, 
și păsări exotice
15-17 noiembrie în piața agro-
alimentară din oraș 
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PLATA TAXEI DE COLECTARE A GUNOIULUI 
se face la casieria Primăriei pentru persoanele fizice

Așa cum toți cetățenii orașului 
știu, după rezilierea constractului 
cu operatorul Brai-Cata, deșeurile 
menajere și reciclabile sunt colectate 
de către SC GOSAN, o societate a 
Consiliului Local Sânnicolau Mare. În 
acest context, informăm cetățenii că 
plata taxei de colectare a gunoiului 
se face la casieria primăriei, în cadrul 
programului normal de lucru. Tariful 
este de 11 lei pentru o persoană pe o 
lună de zile. Plata se face pe același rol 
nominal de la impozite, deci cetățenii 
sunt obișnuiți cu procedura. Menționăm 
că acest tarif este același ca și la vechiul 
operator. El nu poate fi modificat sub 
nicio formă, având în vedere că este 
stabilit în cadrul proiectului de finanțare 
europeană implementat la nivel de județ. 
Prima lună pentru care se plătește este 

luna septembrie și se poate achita și 
anticipat. 

Acest sistem este valabil doar pentru 
pesoanele fizice. Pentru persoanele 
juridice de întocmește un contract cu SC 
GOSAN. Reprezentanții societăților 
comerciale, ai instituțiilor și ai 
asociațiilor de locatari trebuie să 
meargă la sediul SC GOSAN pentru 
semnarea contractului.

Această situație este una temporară. 
În următoarele luni de zile urmează 
a fi organizată o nouă licitație pentru 
stabilirea operatorului de salubritate. La 
acel moment cetățenii vor fi informați 
despre noile proceduri. În acest moment 
SC GOSAN operează sub statutul unei 
situații de urgență și doar pănă când în 
urma licitației ,va fi stabilit un operator.

MCC

Sânnicolau Mare reușește să 
dovedească încă o dată că este un oraș 
pe deplin european, cu o direcție clară de 
modernizare și dezvoltare economică, 
prin reușita unui tânăr sânmiclăușean, 
Rugan Cătălin. Acesta a reușit realizarea 
unui proiect european prin care a primit 
finanțarea necesară construirii unei 
ferme zootehnice în care sunt crescute 
50 de vaci de lapte. 

Fiind un tânăr serios și muncitor 
cu destulă experiență în domeniul 
zootehnic, Cătălin a avut ambiția și 
chibzuința necesară pentru a primi 
finanțare într-un proiect de 870 mii 
de euro. Din această sumă 90 la 

sută reprezintă finanțarea europeană 
nerambursabilă, iar 10 la sută contribuția 
tânărului sânmiclăușean.     

În urma primirii acestei finanțări s-a 
construit o fermă pentru 50 de vaci, 
s-a cumpărat un tractor și mai ales 
s-au achiziționat roboții. Da, este vorba 
despre o fermă complet robotizată. În 
această fermă tehnologia modernă face 
minuni. Astfel, vacile merg singure la 
muls, într-o sală unde un robot citește 
cipul de pe fiecare bovină și în funcție 
de cantitatea de lapte mulsă calculează 
cantitatea de hrană de care aceasta are 
nevoie. Dejecțiile din grajd sunt colectate 
prin pardoseala într-un bazin și sunt apoi 

transportate direct pe câmp unde sunt 
folosite ca îngrășamânt natural. Grajdul 
este dotat cu perii de masaj pentru vaci 
și cu un robot care distribuie hrana.

Doar vizitând o astfel de fermă putem 
înțelege ce înseamnă o agricultură 
modernă și ceea ce au de făcut fermierii 
români pentru a fi cu adevărat la 
standarde europene.

De menționat că vacile din această 
fermă sunt de rasă și sunt achiziționate 
din Germania. Ele însă nu au fost incluse 
în finanțare, au fost cumpărate de către 
proprietar în afara proiectului.

Laptele produs în această fermă 
se distribuie în Sânnicolau Mare și 
ajunge neprelucrat la consumatori. Pe 
viitor există și posibilitatea ca ferma să 
își dezvolte și o linie de procesare a 
produselor derivate din lapte.

Inaugurarea fermei a avut loc în 
data de 26 octombrie într-un cadru 
festiv unde au participat mai mulți 
invitați. Printre aceștia, s-a numărat 
și domnul primar Dănuț Groza care a 
rostit câteva cuvinde, subliniind reușita 
lui Cătălin și asigurând toți investitorii 
din orașul nostru de susținerea totală a 

administrației locale.
MCC

Este o mare bucurie pentru mine 
ca primar să văd că avem și investitori 
locali. Această afacere este sută 
la sută locală și îi felicit pe toți cei 
implicați în realizarea ei. Laptele și 
produsele din lapte realizate aici 
ajung în piața din Sânnicolau. Putem 
spune că suntem norocoși să avem 
la dispozitie astfel de produse locale 
în vremuri le în care totul merge spre 
globalizare și industrializare. Prin 
reușita unui tânăr sânmiclăușean mai 
putem cumpăra o sticlă de lapte sau  o 
bucată de brânză proaspete și fără tot 
felul de substanțe chimice. Le doresc 
mult succes tuturor celor implicați în 
realizarea acestei investiții și îi asigur 
și în continuare de tot sprijinul meu și 
al primăriei.   

primar, Dănuț Groza

Ferma din Sânnicolau Mare unde vacile merg singure la muls

INVESTIȚIE DE APROAPE 1 MILION DE EURO
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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 casă pe strada Ion Creangă, 
nr.12. Tel. 0727020830

• Vând teren intravilan în Sânnicolau 
Mare. Tel. 0739356102

•  Casă de vânzare pe strada G. 
Coșbuc, nr.30.
Tel.  0722776612

•  Casă de vânzare pe strada Vasile 
Alecsandri nr. 17. Accept plata în rate. 
Tel.  0724009235

• 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 apartament etj 2, 2 camere, 
str. Panselelor, bl.D, sc.A.
Tel. 0723602744 sau 0726240240

•  Vând apartament cu 3 camere, 
mobilat, etj. 2, ap.4, sc. B, str. Republicii 
nr.40.
Tel.  0755048286

•  Vând cazan și cătlan pentru porci, 
șpoiert din teracotă, saltea din burete
Tel. 0256372870 sau 0728120277

•  Cumpăr locuință cu 1 sau 2 camere, 
etaj maxim 2.
Tel.  0256372810  

Servicii de ARAT ȘI FREZAT SOLUL 
Grădini, 

locuri mici 
și înguste 
cu o gamă 
de utilaje 
agricole 

performante.
RAPID ȘI IEFTIN! Tel. 0729593411

• Vand apartament 2 camere ,et 2 ,str 
Panselelor bl D,Sc A 
Tel.    0723602744  •  Vând râșniță de uluit porumb, polizor, 

mașină de găurit, circular de tăiat 
lemne, mașină de smicurat porumb, 
cântar și lăzi de albine. 
Tel.    0729624348

Efectuez lucrări agricole de toamnă

Tractor mic ideal 
pentru spații înguste!

0721334361

•  Închiriez spațiu comercial parter în 
Sânnicolau Mare, str. Drumul Saravale 
nr. 2A.
Tel.  727013431

DEPOZIT MATERIALE CONSTRUCȚII 
RECTRUTEAZĂ ÎN VEDEREA ANGAJĂRII

• STIVUITORIST 
• MANIPULANT MARFĂ 

ÎȚI OFERIM:
Pachet salarial atractiv

Posibilitatea de dezvoltare profesioală
Loc de muncă stabil

Sună acum sau trimite-ne un email  și aplică: 
0787526481 sau baicu@rodspectra.ro

https://www.
facebook.com/

Primaria.
SânnicolauMare/

La începutul anului calendaristic, la fel 
ca toate asociațiile din Sânnicolau Mare, 
și cea a cadrelor didactice San Didactica 
și-a trasat pe lista evenimentelor mai 
multe obiective. Astfel, după excursia 
la Oradea din luna septembrie,  a sosit 
momentul în care profesorii și elevii 
să fie implicați într-o altă activitate cu 
caracter educativ. Sfârșitul lui octombrie 
a prilejuit elevilor din toate instituțiile de 
învățământ din oraș să participe la un 
spectacol inedit. Ideea a venit în urmă 
cu câțiva ani și a fost pusă în aplicare 
imediat, bucurându-se de un real 
succes. Până anul acesta, la acțiunea 
San Didacticii intitulată “O carte pentru 
fiecare” au fost părtași doar elevii ciclului 
primar și gimnazial. Dat fiind faptul că, de 
cele mai multe ori lectura unei cărți este 
înlocuită cu alte activități, s-a propus ca 
această acțiune să fie extinsă și la nivelul 
ciclului liceal.

Pregătirile pentru un astfel de 
eveniment amplu au început din vară 
și în spatele reușitei s-au putut număra 
zile întregi de muncă. Au fost selectate 
cu atenție titlurile cărților ce urmau să fie 
oferite copiilor. După primirea comenzii, 
toate volumele au fost transportate și 
așezate într-un loc sigur până în ziua 
evenimentului. Domnul primar Dănuț 
Groza s-a întâlnit de mai multe ori cu 
directorii școlilor pentru a stabili data și 

ora potrivită pentru spectacol. Pentru 
ca totul să fie mai atractiv, organizatorii 
s-au gândit la un invitat care să mențină 
atmosfera în sală. S-au pregătit locurile 
suplimentare, atfel încât toți participanții 
să beneficieze de condiții optime.

Această activitate a avut loc în 
dimineața zilei de 23 octombrie la sala 
mare de sport a orașului. Elevii ciclului 
primar și gimnazial, însoțiți de cadrele 
didactice au venit la locația stabilită la 
ora 9, iar liceenii începând cu ora 11. 
Dorian Popa a fost cel care le-a oferit 

copiilor un show incendiar, ridicând sala 
în picioare. S-a cântat, s-a aplaudat, 
toți copiii bucurându-se de spectacol. 
La final, înainte de a părăsi sala, copiii 
au primit câte o carte.Toate volumele 
oferite în dar elevilor au fost atent alese 
pentru a corespunde vârstei copiilor, dar 
și lecturilor cerute de programa școlară.

La eveniment au participat peste 
2000 de elevi ai școlilor din Sânnicolau 
Mare și, deși numărul lor a fost atât de 
mare, totul s-a desfășurat într-o ordine 
desăvârșită.  

Evenimentul organizat de către 
Asociația cadrelor didactice San 
Didactica a fost finanțat printr-un proiect 
de către Primăria orașului Sânnicolau 
Mare.

MR

Aș vrea să mulțumesc pe această 
cale tuturor directorilor de școli care 
au susținut acest eveniment de 
amploare, dar și cadrelor didactice 
care au însoțit copiii la sala de sport. 
De asemenea, vreu să felicit copiii 
care s-au comportat exemplar. Dat 
fiind faptul că evenimentul s-a bucurat 
de succes și anul acesta, aș vrea să 
îi asigur pe elevi că în continuare voi 
încerca să le fiu aproape prin astfel 
de acțiuni. Într-o lume a tehnologiei 
moderne, cred că e importantă lectura 
și de aceea mă bucur că putem oferi 
în fiecare an cărți tuturor elevilor. Vă 
mulțumesc încă o dată pentru bunul 
mers al evenimentului și vă doresc 
succes în continuare și note cât mai 
mari!  

primar 
Dănuț Groza

O carte pentru fiecare...
Donație de cărți pentru toți elevii de ciclu primar, gimnazial și liceal din oraș

 FOTO: BOGDAN ISTODE
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Asociațiile din Sânnicolau Mare sunt 
încărcate de evenimente distribuite 
pe tot parcursul anului, dar cele mai 
multe, parcă, au loc toamna. Astfel, 
pensionarii din orașul nostru au fost 
invitați în numărul trecut al Monitorului 
să se prezinte la sediul asociației 
Seniorii sânmiclăușeni pentru a-și ridica 
biletul de tombolă și totodată invitația 
pentru acțiunea stabilită  pentru ziua de 
24 octombrie. S-a împământenit deja 
tradiția în cadrul asociației persoanelor 
vârstnice sânmiclăușene ca la sfârșitul 
lunii octombrie să se întrunească în 
cadrul unui frumos eveniment organizat 
în cinstea lor, nu numai la nivel local, ci 
și la nivel național. 

Membrii asociației Seniorii 
sânmiclăușeni, cu cotizația plătită la zi, 
așa cum o cere regulamentul interior, 
cu invitația și biletul de tombolă s-au 
îndreptat înspre sala de sport Ioan Morar 
într-o minunată și autentică zi de toamnă, 
începând cu ora 14. După ce fiecare 
pensionar a fost îndreptat înspre locuri 
confortabile, gazda, Domnul primar 
Dănuț Groza, le-a stat alături câteva 
ore, prezentându-le acestora proiecte 
finalizate sau în curs de finalizare. Pentru 
ca seniorii să se bucure de o după masă 
minunată, ansamblurile din Sânnicolau 
Mare, dar și din Dudeștii Vechi, le-
au pregătit un spectacol de dansuri 
minunat. De asemenea, sportivii secției 
de karate din cadrul clubului Unirea, au 
prezentat o frumoasă demonstrație.

Ca în fiecare an, cel mai palpitant 
moment l-a reprezentat extragerea 
biletelor de tombolă introduse în urnă 
la intrarea în sală. Premiile au fost 
numeroase și suficiente pentru cei peste 
600 de participanți. Cei mai norocoși au 
plecat acasă cu aparate electro casnice, 
cu bonuri de cereale, cu flori colorate, cu 
cutii de ciocolate, cu pachete de cafea 
sau cu cărți. Cei care s-au ocupat de 
produsele de tombolă au ținut să ofere 
obiecte și lucruri folositoare , de regulă, 
în gospodărie. Se cuvine, pe această 
cale, să adresăm mulțumiri pentru 
numeroasele cadouri următoarelor firme 

și persoane fizice:

• S.C. MAGNO FLOWERS S.R.L.
• S.C. TILANDSIA S.R.L.
• S.C. CARREFOUR MARKET 

S.R.L.
• S.C. ZVEZDA S.R.L.
• ASOCIATIA PENSIONARILOR 

SÂNMICLAUȘENI
• S.C. NOVA FOTO PANORAMA 

S.R.L.
• PRODUCATOR APICOL ROKA 

ALEXANDRU
• PROF. LIHAT CRISTINA
• P.F.A. SOCACIU CLAUDIA
• S.C. ROTRAFELY S.R.L.
• S.C. STIV DAMUR S.R.L.
• S.C. VANEL IMPEX S.R.L.
• S.C. GYEACOSERV S.R.L.
• S.C. LC ELECTRIC PLUS 

S.R.L.
• S.C. MONDO LIFE S.R.L.
• MIRCIOV MARIA
• S.C. TERMURE DAIS S.R.L.
• S.C. CORIDA IMPEX S.R.L.
• S.C. PRELIS S.R.L.
• ASOCIATIA SAN DIDACTICA
• S.C. ABC AGRESSIONE 

SYSTEM S.R.L.
• S.C. VEROSSIM S.R.L.
• I.I. FORA BIANCA ANA-MARIA
• S.C. COSO CONS S.R.L.
• S.C. GROUP DCM S.R.L.
• S.C. ATM CENTER S.R.L.
• S.C. DIMITRIVAS S.R.L.
• S.C. AUTO DELTA S.R.L.
• S.C. MIHNEL S.R.L.
• S.C. DUO CONSTRUCT S.R.L.
• S.C. MADEI S.R.L.
• S.C. LRK MEDIA S.R.L.
• S.C. VDT BIA & DIA S.R.L.
• S.C. LEON GOURMET 

BAKERY S.R.L.
• S.C. MAMBO ITALIANO S.R.L.
• S.C. AERO WEST S.R.L.
• S.C. TRANS DIANA S.R.L.
• S.C. LA MAESTRO S.R.L.
• S.C. BODO MOT CAR WASH 

S.R.L.
• S.C RODSPECTRA S.R.L.
• S.C. LENU SI ALINA S.R.L.

• CIPRIAN JURAVLE
• S.C. IVESCU COMPANY S.R.L.
• I.I. PECICAN SORIN 

GHEORGHE
• I.I. RUGAN CĂTĂLIN
• PESCARIA MARA
• ASOCIATIA VANATORILOR
• ASOCIATIA CRESCATORILOR 

DE PASARI ”NAKO”: CĂPRAR 
PETRU, LĂCĂTUȘ FLORIN, 
LĂCĂTUȘ RĂZVAN, KALAPIȘ 
GHEORGHE, GHENZINGER 
IULIAN, ȚIGU CRISTIAN, 
RADU ION, GĂVOJDEAN ION, 
RAITOK ȘTEFAN, VÂRDEA 
CRISTIAN, GĂVOJDEAN 
DARIUS, FANU FRANCISC, 
SARAFOLEAN OCTAVIAN, 
VINȚAN VLAD, VINȚAN 
FLORIN, FARCA MIHAI

 
Spre deosebire de anii trecuți, 

la această ediție, Asociația Seniorii 
Sânmiclăușeni a contribuit cu premii 
de tombolă, astfel încât absolut toți 
cei prezenți în sală au fost câștigători. 
Evenimentul organizat de către asociația 
de pensionari Seniorii Sânmiclăușeni a 
fost finanțat printr-un proiect de către 
Primăria orașului Sânnicolau Mare.

După câteva ore de bună dispoziție, 
seniorii noștri au plecat acasă bucuroși 
că s-au revăzut, că au socializat și mai 
ales că au urmărit un program artistic de 
înaltă clasă. 

 MR

Ziua internațională a persoanelor vârstnice

Un zâmbet pentru fiecare SENIOR

 FOTO: BOGDAN ISTODE

Vreau să mulțumesc tuturor 
sponzorilor care și anul acesta au fost 
alături de pensionarii orașului nostru. 
Prin gestul lor au adus o bucurie 
în sufletul membrilor asociației. 
Mulțumesc, de asemenea, doamnei 
președintă a asociației Seniorii 
Sânmiclăușeni, Szep Margareta și 
întregului consiliu de administrație, 
le mulțumesc pentru permanenta 
susținere, implicare directă  și 
colaborare. Mă bucur că am reușit ca 
anul acesta să avem o sală întreagă 
de câștigători și sunt convins că 
împreună vom reuși să păstrăm vie 
tradiția acestor evenimente.   

primar, Dănuț Groza

În 12 octombrie, la Băile Herculane  
a avut loc Campionatul Național de 
Împins din Culcat Classic, campionat 
unde au participat  sportivi/sportive de 
la structuri afiliate Federației Române 
de Powerlifting, la care sportivii noștri 
care se antrenează la Clubul Sportiv  
Diamond Fitness au obținut o salbă de 
medalii. Astfel, s-a înregistrat, probabil, 
cea mai bună performanță a clubului 
pentru care participă în competițiile de 
powerlifting, Carbyne Strengh ,  obținând  
locul 1 pe echipe, învingând echipe de 
tradiție din România. 

Astfel, noii Campioni Naționali de 
Împins  din Culcat ai României sunt 
Lungu Emoke împreună cu soțul său  
Lungu Adrian si Ungureanu Alexandru! 
Cei trei sportivi de la Diamond Fitness, 
care au participat la Campionatul 
Național au obținut, în total, 7  medalii, 
potrivit regulamentului. 

Datorită vârstei, sportiva Lungu 
Emoke a putut concura simultan la 
Master unde a obținut locul 1,  respectiv 
la Seniori unde a obținut locul 2, iar la 

nivel național a obținut locul 3.
Lungu Adrian a participat  la 

categoria 83 kg a obținut locul 1 si locul 
3 pe țară.

Ungureanu Alexandru a participat 
la categoria 105 kg a obținut locul 1 și 
locul 2 pe țară. 

Lungu Adrian este, de asemenea  
,multiplu campion national la culturism 
și la bodybuilding, iar acum campion 
national la powerlifting și reprezinta 
mereu cu mândrie Sânnicolau Mare.

Astfel, după rezultatele excepționale, 
obținute în competițiile de Culturism 
si fitness,  Sânnicolau Mare se 
poate mândri și  cu sportivi care fac 
performanță, în acest sport și care sunt 
exemplu pentru tineretul din această 
zonă, dar și din țară. 

“Este un sentiment superb să 
concurăm și să câştigăm amândoi 
la aceeaşi competiţie. Putem spune 
că a fost o victorie în familie,  un 
vis devenit realitate ,să devenim 
campioni naţionali la Powerlifting  în 
aceeași zi”, a declarat Lungu Adrian.    

Meciul dintre naționalele de fotbal 
ale României și Norvegiei din data de 
15 octombrie 2019 a prilejuit o șansă 
unică pentru 65 de juniori ai Clubului 
Unirea. La acest meci era interzisă 
intrarea spectatorilor, ca o sancțiune 
pentru echipa României. Interdicția se 
referea doar la persoanele de peste 14 
ani, astfel că organizatorii partidei au 
avut ideea genială de a invita copii de 
la toate cluburile sportive din țară să 
participe gratuit la meci. Invitația a fost 
primită și de către conducerea clubului 
Unirea și ,astfel ,s-a întocmit o listă 
cu toți juniorii de la secția de fotbal ce 
s-au incadrat în vârstă. Pentru marea 
majoritate, părinții și-au dat acordul de 
a se deplasa la partida ce urma să aibă 
loc pe Arena Națională din București. 

Astfel, s-a plecat din Sânnicolau 
Mare, în dimineața meciului, cu două 

autocare. Copiii au fost însoțiți de către 
7 antrenori de la club și de către domnul 
președinte al Unirii, Sitaru Flavius.

Deși echipa națională nu  a ieșit 
învingătoare, s-a reușit stabilirea unui 
record mondial. Pe cea mai mare arenă 
a țării au participat peste 30 de mii de 
copii. Acesta este cel mai mare număr 
de copii la un meci de fotbal.

La finalul partidei, copiii, au urcat în 
autocare și s-au întors acasă, ajungând 
în dimineața zilei de 16 octombrie.

Pentru copiii de la Sânnicolau 
Mare a fost o experiență fantastică, 
o șansă unică în viață de a participa 
la un eveniment de record mondial. 
Această amintire va contribui decisiv 
la dezvoltarea ca sportivi a micilor 
fotbaliști.

MCC   

Miercuri 4 septembrie, într-o seară 
frumoasă de toamnă, s-a desfășurat 
meciul de Oldboys, devenit deja 
tradițional: Voința - Unirea, cu ocazia 
împlinirii a 60 de ani de la înfințarea 
fostei echipei a Bănățeanului, Voința 
Sânnicolau Mare.

Meciul s-a desfășurat în nocturnă, 
ceea ce a reprezentat o premieră care 
a și adus un public numeros și inimos în 
tribunele Stadionului Gheorghe Biaș din 
Sânnicolau Mare.

Lovitura de începere a partidei a fost 
dată de Francisc Szep (component al 
primei echipe al Voinței, 1959) și fosta 
glorie a fotbalui sânmiclăușan, care 
a cunoscut gloria în tricoul alb-violet 

al Politehnicii Timișoara în anii 70, 
Gheorghe “Pupa” Volar.

A fost un meci frumos, cu faze 
frumoase, cu ambiție, ca pe vremuri, 
când cele două echipe se întâlneau 
în partide de pregătire. Partida a fost 
oficiată la centru de Daniel Viașu. 

Spre deliciul publicului, la finalul 
partidei s-au desfășurat lovituri de la 
11m, executate de decanii de vărstă și 
apărate de Jivco Disici, care a evoluat 
la ambele echipe în trecut. După meci, 
toți participanții au primit câte o diplomă 
aniversară Voința 60.

Voința Oldboys: Mario Regep, 
Ștefan Staica (portari), Iosif Buda (cpt.), 
Francisc Szep, Florian Lascu, Gheorghe 

Drăncean, Romeo Radu, Marian 
Vasile, Constantin Farcaș, Cristian 
Popa, Vasile Leucuța, Tiberiu Ferenczy, 
Mihai Faur, Ioan Petrică, Ștefan Balog, 
Milan Marienuți, Vasile Telecican, 
Nicolae Daju, Teodor Vidac, Flavius 
Buda. Antrenori: Alexandru Marincat și 
Gheorghe Volar.

Unirea Oldboys: Jivco Disici, Ștefan 
Raitok, Gheorghe Câmpan (portari), 
Gheorghe Breban (cpt.), Sava Cirici, 

Gabriel Tripon, Constantin Gunie, 
Constantin Crăciun, Iovan Șepețan, 
Vasile Cărpinișan, Dănuț Groza, 
Nicolae Cherciov, Ioan Foale, Nicolae 
Căprărescu, Sinișa Vlascici, Florin 
Ghinescu, Petre Bălăban, Stanislav 
Velciov, Milorad Bataneaț. Antrenori: 
Gavrilă Mureșan și Vasile Leucuța Sr.   

FLAVIUS BUDA

Echipa DIANMOND FITNESS
Campioană Națională 

Cei mai mici fotbaliști ai clubului Unirea

SUPORTERI AI ECHIPEI 
NAȚIONALE

MECI DE OLD BOYS
în nocturna stadionului Gh. Biaș
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Erntedankfest-ul, Sărbătoarea 
recoltei, a constituit din nou prilej de 
sărbătore pentru elevii secției germane 
de la Şcoala gimnazială Nestor Oprean 
nr.2 din Sânnicolau Mare. Duminică 6 
octombrie 2019 Forumul Democrat al 
Germanilor din Banat, filiala Sânnicolau 
Mare (presedinta: prof. Dietlinde 
Huhn) a organizat împreună cu Şcoala 
gimnazială Nestor Oprean nr.2,Primăria 
oraşului Sânnicolau Mare și biserica 
catolică acest frumos eveniment.

Copii şi tineri îmbrăcați în porturi 
germane purtând în măini un coşuleț cu 
fructe s-au întâlnit în curtea Forumului 
de unde au plecat însotiți de sunetele 
frumoase ale fanfarei din Recaş spre 
biserica catolica. Acolo preotul Andó 
Atilla  i-a aşteptat şi a oficiat o slujbă 
în care a abordat tema recolta foarte 

concret aducând în fața credincioşilor şi 
a copiilor diferite obiecte: pământ, apă, 
pâine, un coş cu fructe şi legume. După 
slujbă toți participanții s-au îndreptat 
spre Primărie unde au fost întâmpinați 
de primarul Dănuț Groza, de viceprimar, 
de consilierii oraşului și angajați ai 
Primăriei.

A urmat un scurt program artistic în 
care copiii sub îndrumarea  doamnelor 
învățătoare, şi grupul de dansuri 
germane „Buntes Sträuβchen” au 
“încălzit” atmosfera. Cu toate că vremea 
nu a fost prielnică numărul participanților 
a depășit 200.

La aceasta sărbătoare au participat 
ca invitat consulul Germaniei la 
Timişoara, Ralph Krautkrämer împreună 
cu soția, Birgit Söldenwagner, consultant 
de specialitate din partea guvernului 

Germaniei pentru învățământul în limba 
germană maternă şi modernă din afara 
granițelor şi Ioan Fernbach, preşedintele 
FDGB.

Toamna este anotimpul recoltei. Şi 
tinerii din clasa a IX.a şi a X.a, foștii elevi 
ai secției germane, pregătiți de prof. 
Kappel Andreas, au cules roadele muncii 
lor.În cadrul acestui eveniment a avut 
loc înmânarea diplomelor DSD I. Acest 
atestat certifică cunoștințele pentru 
nivelul european A2-B1 conform Cadrului 
European de Referință pentru limbi 
străine, iar atestatul este recunoscut la 
nivel național şi internațional. Diplomele 
au fost înmânate elevilor de  consulul 
Ralph Krautkrämer. Examenul DSD I, 
cum este numit de obicei pe scurt, pare 
să fie bine venit, având în vedere faptul 

că aproape toți elevii secției germane, 
care au avut posibilitatea să se înscrie 
la acest examen, au profitat de această 
șansă și marea majoritate a acestor 
elevi (adică aproape 100%) au obținut 
atestatul B1.

Ziua nu s-a terminat, a continuat 
după masa când elevii claselor V-VIII 
s-au reîntâlnit şi au participat voioşi la 
jocurile şi concursurile cu tema “Toamna 
în oraşul meu”. Accentul s-a pus de data 
aceasta pe pictatul dovlecilor, apelând 
la creativitatea, talentul și imaginația 
participanților.

O parte din rezultatul activității lor s-a 
regăsit la expoziția cu tema “Erntedank” 
din holul şcolii.

 
ROOSZ SUBA RAMONA 

Sărbătoarea recoltei (Erntedankfest) 2019
prilej de sărbătoare pentru comunitatea gemană

În luna septembrie, un grup de elevi 
ai Liceului Teoretic Ioan Jebelean a 
participat la un schimb de experiență 
educativ în Croația. Plus este un program 
pentru educație, formare, tineret și sport 
în Europa.

Acest proiect numit Back to roots  
- Înapoi la origini, s-a desfășurat în 
Ludbreg, Croația, în perioada 7-15 
septembrie.

Echipa Liceului teoretic Ioan 
Jebelean, formată din Sarafolean Alina, 
Telbis Ninet, Uncianschi Dragana, 
Badeu Bianca, Horga Patricia și 
Bukoza Anamaria, coordonate de 
doamna profesioară de biologie Borbely 
Mariana, a reprezentat România în 
cadrul acestui proiect. La eveniment au 
participat elevi și studenți din Bulgaria, 
Grecia, Polonia și Croația.

În prima zi s-au organizat jocuri 

pentru cunoașterea participanților, 
fiecare țară venind în acest sens, cu 
propuneri inedite. În următoarele zile, 
s-au dezbătut subiecte ale proiectului 
și s-a pus accent pe tema “Excluderea 
socială”. S-a lucrat în echipe mixte, 
s-au împărtășit idei și s-a socializat cu 
locuitorii orașului. Accentul a căzut pe 
interculturalitate, fiecare țară căutând să 
evidențieze frumuseți ale obiceiurilor și 
tradițiilor. 

Înspre sfârșitul programului, s-au 
vizitat obiective interesante ale orașului 
Varazdin, numit și “Mica Vienă” și s-a 
organizat o petrecere în parc, unde 
au fost invitați și locuitori ai orașului 
Ludberg.

TELBIS NINET
 elevă în clasa a XII a D, Liceul 

Teoretic Ioan Jebelean

Elevi ai Liceului Teoretic Ioan Jebelean au participat la un

PROIECT EDUCATIV ÎN CROAȚIA

În ultima vreme, pescarii din 
Sânnicolau Mare s-au mobilizat pentru 
a participa la mai multe competiții 
organizate cu mare dăruire de Deian 
Malatcov și Olivian Torsin. Sfârșitul 
toamnei i-a întrunit pe iubitorii acestui 
sport în aer liber din nou într-un concurs 
strâns. Astfel, Feeder team Dallas a 
lansat invitația tuturor pescarilor din 
oraș pentru a se înscrie pentru ultimul 
concurs din acest an. La start au sosit 
cei 25 de concurenți, echipați cu unelte 
de ultimă generație. Plasați strategic pe 
partea cu șoseaua, la balta Buciuman, 
bineînțeles, au așteptat cu nerăbdare să 
prindă cea mai mare captură. Norocul, 
însă, a fost doar de partea unora pe care 
îi și felicităm. 

Sector A
Locul I Silviu Cristea 10,6 kg
Locul II Andreca Sergiu 5,6 kg
Locul III Ioghi Niglas 5,1 jkg

Sector B
Locul I Torsin Olivian 27,1kg
Locul II Malatcov Stanco 13,6 kg
Locul III Dumitru Liviu 9,5 kg

Sector C
Locul I Toth Mirel 4,5 kg
Locul II Dumitru Darius 3,9 kg
Locul III Dumitru Pavel 3,6 kg
 
Cea mai mare captură, de 6,9 kg a 

fost prinsă de către Torsin Olivian. 

MR

CUPA DALLAS L A PESCUIT
Ultima ediție a anului 2019

Toamna se numără bobocii

Deschiderea anului școlar este 
marcată, an de an, printr-o festivitate 
de deschidere la care participă, alături 
de elevi, fețe bisericești și reprezentanți 
ai unor importante instituții din oraș. Și 
anul acesta, ca de fiecare dată, elevii din 
clasele terminale nu au stat prea mult pe 
gânduri și, încă din a doua zi de cursuri 
și-au planificat ziua cu Balul Bobocilor, 
evenimentul cel mai așteptat în rândul 
liceenilor. Astfel, mergând din clasă în 
clasă, au făcut anunțul de selectare a 
nou veniților, impunând niște reguli bine 
conturate. După o selecție riguroasă, 
s-au ales posibilii câștigători și s-a 
dat startul repetițiilor. Având în vedere 
că timpul a fost unul scurt și parcă 
insuficient pentru a atinge perfecțiunea 
în programul artistic, zeci de elevi 
implicați în organizare au pus la punct 
un spectacol de neuitat.

Pregătirile meticuloase s-au 
desfășurat după orele de curs, fie în 
sălile de clase ale liceului, fie la sala 
mare de spectacole a Casei de Cultură. 

Alegerea temei nu a fost una simplă. 
Pentru că s-a dorit ceva inedit, elevii 
au propus ca punct de plecare un 
serial foarte vizionat în zilele noastre. 
Este vorba despre La casa Papel, un 
film cunoscut în rândul tinerilor. Astfel, 
după vizionarea în detaliu a peliculei, 
s-a încercat aducerea pe scenă a unor 
secvențe din acest serial fenomen, s-au 
realizat decoruri în nota filmulul și s-au 
ales ținute vestimentare apropiate de 
cele ale actorilor. 

Seara a fost deschisă de prezentatori 
bine pregătiți, gata să fie amfitrionii de 

excepție ai balului. Sala plină ochi a primit 
bobocii cu aplauze și susținere maximă. 
Timizi, bobocii au pășit pe scenă pentru 
a face un nou film, într-un alt an, cu 
alți actori, pe scena “La casa de Ioan 
Jebelean”. Cei 30 de elevi din clasele 
a IX a au fost prezentați publicului, au 
dansat, au fost supuși unor probe grele. 
Pentru a fi mai bine cunoscuți și pentru 
a intra în inimile juriului, bobocii au 
vorbit despre pasiunile lor, dar și despre 
planurile de viitor. 

Evenimentul a fost unul complex, 
cuprinzând momente de excepție, 
dansuri, cântece și momente vesele 
pregătite de elevii talentați ai liceului. 

Atmosfera și așa incendiară, s-a 
aprins la maxim când pe scenă a urcat 
celebrul Vescan, ce a adus în fața 
spectatorilor un program artistic apreciat.

Juriul a avut de luat o decizie foarte 
grea, dat fiind faptul că, la 14-15 ani, 
toți bobocii au arătat excepțional și 
au demonstrat că sunt într-o formă de 
invidiat. După o deliberare riguroasă, 
s-au ales câștigătorii:
• Miss Boboc - Botezatu Delia
• Mister Boboc – Kozenkay Tobias 
• Miss Inocență – Olaeriu Timeea
• Mister Inocență – Bratan Fabian
• Miss Adoleșcență - Simici Samira
• Mister Popularitate - Gorban Paul
• Miss Manechin – Sas Ștefania
• Mister Gentelman – Bandi Fabian
• Mister Cool - Ciul Victor

Informaţii furnizate de Cioban 
Christina, elevă în clasa a XII a D

Luna octombrie, numită popular 
”Brumărel” nu prea și-a intrat în drepturi 
anul acesta, deoarece s-a gândit că 
organizatorii Balului bobocilor de la 
Liceul Tehnologic ”Cristofor Nako” din 
Sannicolau Mare au nevoie de căldură, 
lumină și vreme prielnică pentru 
pregătirea asiduă, așadar s-a lăsat 
așteptată, gândindu-se că dispoziția 
bună a firavilor boboci nu merită 
disturbată de nimeni și de nimic.

Ediția 2019, a fost la fel ca toate 
celelalte, o ediție reușită. S-a început 
în forță cu pregătiri, cu implicare totală, 
dăruire, dar și cu nervi puțin întinși, 
întrucât atunci când lucrurile trebuie 
să iasă bine, nemulțumirile și disputele 
sunt inevitabile. Punând piatră pe piatră 
la temelia acestui eveniment simbolic, 
elevii claselor terminale, protectorii 
și îndrumătorii celor din clasele a IX-
a, dirijați și supravegheați pas cu pas 
de către consilierul educativ, profesor 
Ane Mari Vlăduț, au dovedit pricepere, 
maturitate și nu în ultimul rând răbdare 
de fier, secretul reușitei unui rezultat 
remarcabil. 

Prima etapă a pregătirilor a însemnat 
selecția cu atenție a concurenților care 
urmau să reprezinte cu cinste liceul la 
care învață. S-au ales probele la care au 
fost supuși bobocii, muzica și dansurile 
indispensabile unui spectacol autumnal. 
Munca celor mici și aerul adolescentin 
s-au îmbinat armonios cu seriozitatea, 
iar progresul s-a observat de la o zi la 
alta, conturându-se astfel tabloul pe care 
organizatorii și l-au proiectat inițial. Acest 
eveniment de o importanță majoră a dat 
mari bătăi de cap bobocilor și în ceea ce 
a privit alegerea ținutelor. Cum dorința 
oricărui participant este de a-și auzi 
numele printre cele ale câștigătorilor, 
codul vestimentar a avut la bază afișarea 
personalității și exprimarea originalității. 
Ținutele au fost alese din timp, iar după 
ce toate detaliile au fost puse la punct, 
s-a anunțat că în data de 18.10.2019 va 
avea loc ”marele bal”. 

Ziua cu pricina s-a caracterizat 
printr-o încărcătură emoțională 

exacerbată, deoarece de această dată 
bobocii s-au desfășurat în fața unei 
săli arhipline, cu un public minunat, cu 
invitați speciali și nu în ultimul rând cu 
un juriu deja specializat, riguros și critic. 
Concurenții au făcut deliciul publicului, 
au dansat, au cântat, au jucat și au 
încântat prin prestația lor, prin felul în 
care au făcut față probelor, cu brio sau cu 
stângăcie, cu nonșalanță sau cu emoție 
evidentă. Prin veselia și nevinovăția lor, 
prin tinerețea și aerul pozitiv au transmis 
publicului o seara memorabilă. Juriul a 
avut o misiune foarte dificilă. Frumusețea 
și eleganța, gingășia și puritatea 
specifice vârstei au pus în dificultate 
jurații, pentru că bobocii s-au întrecut pe 
ei concurând de la egal la egal. După o 
dificilă deliberare, amânată de prestația 
invitatului special NANE, care a fost pe 
placul publicului tânăr, juriul a ales, în 
cele din urmă, bobocii câștigători din 
anul acesta:

          
• Miss Boboc- Luisa Ceobanu
• Mister Boboc- Gabriel Mutescu
• Miss Inocență- Karina Ghigheci
• Mister Inocență – Eduard Kardoș
• Miss Popularitate- Bianca Roman
• Mister Popularitate- Beniamin 

Lăpuște
• Mister Gentleman – Daniel 

Busuioc
• Miss Manechin- Olimpia Manole
• Best Dancer- Alexandra Cozaciuc
• Best Dancer- Dănuț Pârghie
• Miss Colours -  Oana Homorogan
• Mister Colours-   Ciprian Terzeu

 
Conducerea Liceului Tehnologic 

”Cristofor Nako” mulțumește Primăriei 
orașului Sânnicolau Mare pentru 
susținere și înțelegere, sponsorilor, 
datorită cărora acest bal s-a putut 
organiza și desfășura ca la carte și nu 
în ultimul rând consilierului educativ al 
liceului nostru care împreună cu diriginții 
claselor a XII-a și cu elevii veterani ai 
școlii noastre, au condus la realizarea 
acestui fenomen al toamnei.

                   prof. CORNEL CIUI

LICEUL TEHNOLOGIC “CRISTOFOR NAKO” 

BALUL BOBOCILOR 2019 BALUL BOBOCILOR 2019 LA LICEUL 
TEORETIC “IOAN JEBELEAN“


