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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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CULTURĂ
HRAMUL BISERICII 
ORTODOXE ROMÂNE DIN 
SÂNNICOLAU MARE 2019

ADMINISTRAȚIE
PUBLICITATE GRATUITĂ 
PENTRU FIRMELE DIN 
SÂNNICOLAU MARE
oferită de primărie prin 
intermediul aplicației 
SannicolauCityApp
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Sannicolau CityApp
Aplicația oficială a orașului Sânnicolau Mare

ZIUA INTERNAȚIONALĂ A PERSOANELOR 
VÂRSTNICE SÂRBĂTORITĂ ÎN 24 OCTOMBRIE

Asociația de pensionari “Seniorii Sânmiclăușeni“ organizează în ziua de joi 24 
octombrie 2019, la ora 14 la sala de sport “Ioan Morar“, ediția a șasea a 
evenimentului  ZIUA INTERNAȚIONALĂ A PERSOANELOR VÂRSTNICE.  

Invitațiile pentru acest eveniment se vor elibera doar pe baza carnetului de 
membru vizat la zi, începând cu data de 9 octombrie și până în data de 22 
octombrie, după cum urmează:

MIERCURI 9 octombrie, JOI 10 octombrie, MARȚI 15 octombrie, 
MIERCURI 16 octombrie, JOI 17 octombrie, MARȚI 22 octombrie

între orele 9-13
Invitațiile se pot ridica de la sediul asociației. La eveniment se va organiza 

o tombolă cu premii.

ÎN ATENȚIA MEMBRILOR ASOCIAȚIEI 

SENIORII SÂNMICLĂUȘENI
Sărbătoarea de Halloween a 

devenit în ultimii ani foarte îndrăgită 
de  copii,  tineri și chiar adulți. Anul 
acesta, primăria Sânnicolau 
Mare va organiza în seara de 
31 octombrie un carnaval 
în sala mare de sport a 
orașului.  

E v e n i m e n t u l 
va fi popularizat 
în instituțiile de 
învățământ. Toți copiii 
vor avea posibilitatea 
să se înscrie la una 
dintre cele trei secțiuni ale 
concursului organizat cu acest prilej.

Va exista un consurs de desen 
și pictură pe tema sărbătorii de 
Halloween. Toate lucrările vor fi 
predate prin intermediul școlilor 

și cele mai bune vor fi expuse și 
premiate în seara carnavalului.

Nu puteau lipsi celebri dovleci 
sculptați, care vor putea fi înscriși, 
de asemenea, pentru premiul de 

cel mai “fioros dovleac“.
Bineînțeles, cel mai 

mare concurs va fi 
cel de măști. Toți cei 
prezenți vor trebui 
să poarte un costum 
sau măcar o mască, 

iar un juriu va stabili 
care dintre participanți 

merită și premii.
Toți copiii sunt rugați să 

urmărească cu atenție instrucțiunile 
de înscriere la eveniment, pe care le 
vor primi în următoarea perioadă la 
școală!

CARNAVAL DE HALLOWEEN
31 octombrie 2019

ora 18 - Sala de sport “Ioan Morar“

ZILELE ORAȘULUI
Sânnicolau Mare - ediția 2019
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Investiții ale Primăriei și Consiliului  Local
în instituțiile de învățământ din oraș

Poveștile copiilor se nasc alături de jucăriile lor!
Fiecare avem o jucărie specială de care 

am fost îndrăgostiți încă de când eram mici!
ne dorim să dăm copiilor și

Magazinul vă așteaptă cu o gamă largă de
produse pentru școlari și preșcolari:

- ghiozdane
- genți pentru sport
- papetărie
- rechizite școlare

părinților o mică bucățică dintr-un 
basm frumos, pe care să îl poată purta

cu ei din generație, în generație!

precum și o gamă largă de jucării și accesorii
pentru bebeluși și copii

precum și o gamă largă de jucării și accesorii

Oferte săptămânale pe gustul dumneavoastră!
Vă așteptăm cu drag de luni până vineri între 
orele 0800-1700  și sâmbăta între orele 0800-1300 

Prin

Str. Mihai Viteazu, Nr.7, Sânnicolau Mare 
(lângă magazinul Unicarm)

Pentru Primărie și pentru  Consiliul 
Local al Sânnicolaului Mare, învățământul  
a fost întotdeauna o prioritate. Eforturile 
noastre s-au canalizat întotdeana spre 
dezvoltarea procesului educativ din 
micul nostru oraș. Am fost mereu alături 
de cadrele didactice, elevi și părinți 
în multe moduri. Organizăm constant 
evenimente pentru copii, susținem direct 
activitatea asociației cadrelor didactice 
din oraș, dar poate în primul rînd, investim 
constant, an de an, în baza materială a 
școlilor și a grădinițelor din localitatea 
nostră. Nici 2019 nu face excepție și ca 
dovadă a acestui fapt,  în lunile de vară 
s-au realizat în școli numeroase lucrări 
și investiții cu finanțare din bugetul local.

Vă pot prezenta o listă cu aceste 
investiții, nu fără a scoate în evidență 
buna colaborare pe care o avem cu 
toate instituțiile de învățământ din oraș. 
Cu siguranță, acest lucru nu este decât 
în beneficiul tuturor celor implicați în 
fenomen, așa cum spuneam: cadre 
didactice, elevi și părinți.    

Școala Gimnazială nr. 1 Theodor 
Bucurescu

În anii precedenți, eforturile de 
modernizare s-au concentrat pe clădirea 
ciclului gimnazial, aici identificându-se 
necesități mai urgente. Anul acesta, s-a 
demarat un proiect prin care și clădirea 

ciclului primar de pe strada V. Babeș 
nr.2,  să fie adusă din punct de vedere 
al amenajărilor interioare la standarde 
moderne. Astfel, s-a început în această 
vară cu lucrări la sălile de clasă de la 
parter, dar și lucrări la holul clădirii. S-a 
înlocuit parchetul vechi cu gresie, s-au 
executat lucrări de zugrăvire și tencuire, 
a fost înlocuit lambriul și s-a vopsit. Holul 
de la partert a fost și el reamenajat. 
Bineînțeles că pentru anul viitor se 
dorește ca aceleași modernizări să fie 
aduse și claselor de la etaj.

În mod similar, în clădirea ciclului 
gimnazial, din strada Piața 1 Mai nr.2, au 
fost reabilitate două clase, unde au fost 
executate aceleași lucrări.

Tot în clădirea ciclului primar, s-a 
reabilitat întreaga instalație termică.

La Școala Gimnazială nr. 1 Theodor 
Bucurescu, la debutul noului an școlar   
elevii și cadrele didactice au fost 
așteptați în clădiri amenajate moderne 
care să ofere un ambient propice actului 
educațional.   

Școala Gimnazială nr. 2 Nestor 
Oprean

La Școala Gimnazială nr. 2 lucrările 
s-au concentrat tot pe clădirea ciclului 
primar, din strada Mihai Viteazu , nr. 9. 
Aici, deși clădirea este una relativ nouă, 
la momentul construirii s-au montat 

geamuri din lemn care s-au degradat 
destul de repede. Astfel, anul acesta, 
s-a luat decizia înlocuirii ferestrelor de 
lemn cu unele noi din tâmplărie PVC. A 
fost înlocuită și ușa principală a clădirii, 
cea veche fiind tot din lemn. 

În plus, au fost achiziționate jaluzele 
verticale, astfel încât, acum micuții elevi 
au parte de cele mai bune condiții în 
timpul orelor de curs.

Liceul Teoretic Ioan Jebelean
La Liceul Teoretic din oraș exista o 

problemă a căldurii excesive din clase în 
anumite perioade din an, mai ales după 
ce clădirea a fost izolată și s-au montat 
geamurile termopan. Conducerea școlii, 
împreună cu asociația părinților elevilor 
din liceu au găsit soluția montării de 
aparate de aer condiționat în clase. 
Primăria a fost de acord să sprijine 
această inițiativă și a asigurat fondurile 
necesare montării aparatelor de aer 
condiționat. Sperăm că vor fi de folos 
elevilor și cadrelor didactice în zilele 
însorite.

Liceul Tehnologic Cristofor Nako
Clădirea principală a Liceului Cristofor 

Nako din strada 16 Decembrie 1918, 
este una foarte veche, asemănătoare 
ca structură cu cea a Școlii Gimnaziale 
nr.1. Dacă în anii anteriori am reușit să 
reabilităm fațada clădirii și să amenajăm 

un teren sintetic în curtea școlii, a venit 
rândul holurilor să fie renovate.  Astfel, 
pe holurile clădirii s-au desfășurat lucrări 
specifice de renovare. Cu siguranță 
,vom continua procesul de modernizare 
a acestei clădiri emblematice pentru 
orașul nostru.

Grădinițe
În ceea ce privește grădinițele, în vara 

aceasta s-a lucrat la repararea gardului 
clădirii de pe strada Petru Maior nr.4. 
Aici funcționează grădinița cu program 
normal, care este o structură a grădiniței 
PP1.

Și la grădinița PP3 cu predare în 
limba maghiară de pe strada Nufărului 
nr. 12 s-a construit un nou gard spre 
stradă. Asta, după ce, așa cum știți, anul 
trecut, clădirea a trecut prin reparații 
capitale.

 În plus, s-a investit în instalațiile de 
iluminat, fiind înlocuite vechile becuri cu 
tuburi cu LED. Acestea au fost montate 
la Liceul Teoretic Ioan Jebelean, Școala 
Gimnazială nr.2 - ambele clădiri, Liceul 
Teoretic Cristofor Nako - clădirea 
principală.

primar, Dănuț Groza

Societățile comerciale din 
Sânnicolau Mare, dar și ofertanții de 
servicii către populație, au ocazia 
să beneficieze de publicitate în 
mod gratuit prin intermediul 
aplicației SannicolauCityApp. 

Această aplicație rulează 
atât pe aparatele cu sistum 
de operare Android cât și 
IOS și este disponibilă gratuit 
cetățenilor. Pe lângă alte informații 
utile are o secțiune concepută ca un 
catalog electronic al firmelor din oraș. În 
acest mod cetățenii Sânnicolaului sau 
vizitatorii orașului pot accesa cu ușurință 
adresa sau telefonul unui magazin, 
restaurant, serviciu specific, etc.

Într-o societate în care reclama 
este sufletul comerțului, primăria oferă 

posibilitatea de a promova o afacere 
în mod gratuit. Tot ceea ce trebuie 

făcut este scrierea unui solicitări 
și trimiterea datelor necesare. 

Procedura este una foarte 
simplă și poate fi dusă la capăt 
în două moduri:

1. La registratura primăriei
Se comletează o cere unde 

se lasă câteva informații de bază: 
denumirea firmei, adresa, numărul 

de telefon, pagina de facebook, câteva 
cuvinte în care se descrie specificul 
activității. Se mai lasă pănă la trei imagini 
reprezentative pe un disc optic (CD).

2. Online prin e-mail
Aceași cerere se descarcă   de pe 

site-ul oficial www.sannicolau-mare.
ro  și se trimite completată împreună cu 
până la trei imagini pe adresa de email: 
contact@sannicolau.procityapp.ro

După primirea cererii administratorii 
aplicației vor introduce firma în catalog. 
În general această procedură înseamnă 
o perioadă de câteva zile, dar termenul 
oficial este de 30 de zile pentru a acoperi 
orice fel de probleme tehnice ce pot 
apare.

Pentru orice nelămurire, sugestii, 
observații cu privire la aplicația 
SannicolaCityApp puteți scrie la adresa 
contact@sannicolau.procityapp.ro 
sau suna la 0766641852.

 MCC

PUBLICITATE GRATUITĂ PENTRU FIRMELE DIN SÂNNICOLAU MARE
oferită de primărie prin intermediul aplicației SannicolauCityApp
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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

•  De închiriat spațiu comercial situat 
ultracentral.
Tel.  0744696207

•  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 Audi A4 diesel în stare bună de 
funcționare, în Sânnicolau Mare. Preț 
negociabil.
Tel.  0731148845

•  Vând casă în Saravale cu 3 camere 
mobilate, bucătărie, curte și grădină, 
loc de casă, 20000 Euro.  
Tel.  0749439079

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

•  Vând moară și presă din lemn și fontă, 
pentru struguri. Chiar și butoi. Vând și 
cuptor și cazan din fontă pentru tăiatul 
porcului. 
Tel.    256372870 sau 0728120277 
str. Caragiale nr. 34

•  Vând motoretă PIAGIO S și motoretă 
electrică FIRST BEACH.   
Tel.    0722547863 Kollett Matei

Servicii de ARAT ȘI FREZAT SOLUL 
Grădini, 

locuri mici 
și înguste 
cu o gamă 
de utilaje 
agricole 

performante.
RAPID ȘI IEFTIN! Tel. 0729593411

•  Casă de vânzare pe str. Popa Șapcă 
nr. 59.   
Tel.    0722547863 

In urma solicitarilor din partea 
unor firme de transport autorizate, 
Primăria Oraşului Sânnicolau Mare 
aduce la cunoştința celor interesați de 
a desfăşura activitatea de transport 
în regim de taxi  în conformitate cu 
prevederile  Legii nr. 38/2003 cu 
modificările şi completările ulterioare, 
inițierea unei noi proceduri de atribuire 
a unui număr de 1 autorizație taxi.

Termenul pana la care se pot depune 
cereri de participare la procedura 
de atribuire a autorzatilor taxi este 
15.11.2019, ora 14:00.

Analiza cererilor şi documentelor 
depuse, aplicarea criteriilor de 
departajare, stabilirea transportatorilor 
autorizați cărora li se vor atribui 
autorizații taxi se va face in perioda 
15.11.2019-25.11.2019. Afişarea listei 
cu autorizațiile taxi atribuite se va face 
in data de 27.11.2019.

Eliberarea autorizațiilor taxi  va 
incepe din data de 29.11.2019.

În termen de 15 zile de la publicarea 
listei  se pot depune contestații la 
Primaria Oras Sannicolau Mare, cu 
privire la deficiențele semnalate în 
procedura de atribuire a autorizațiilor.

Documentele  necesare în vederea 
eliberării autorizației de transport 
şi autorizațiilor taxi în conformitate 
cu prevederile Legii nr. 38/2003, cu 
modificările şi completările ulterioare 
şi a H.C.L. nr. 23/28.01.2016 pentru 
aprobarea reglementărilor privind 
activitatea de transport în regim de 
taxi, precum si criteriile de departajare 
in vederea obtinerii autorizatiilor taxi, 
sunt prezentate detaliat pe situl oficial 
al Primariei Orasului Sannicolau Mare 
si la avizierul din incinta institutiei.

ANUNȚ PUBLIC
privind atribuirea autorizațiilor de taxi pe raza orașului 

Sânnicolau Mare

•  Vând apartament cu 4 camere, izolat 
termic, centrală proprie, mobilat str. 
Republicii nr.10 etj.1 
Tel.    0730151301

•  Pensionară, prestez servicii de 
arhivă (arhivare documente) pentru 
instituții sau firme. 
Tel.    0748875002

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

Efectuez lucrări agricole de toamnă

Tractor mic ideal 
pentru spații înguste!

0721334361

DEPĂȘIREA CRIZEI GUNOIULUI ȘI CINE COLECTEAZĂ 
DEȘEURILE ÎN SÂNNICOLAU MARE

INTERVIU CU PRIMARUL DĂNUȚ GROZA

Reporter: Domnule primar, care 
este situatia serviciului de salubritate 
în Sânnicolau Mare, în momentul de 
față?

Dănuț Groza: După o luptă de 
aproape un an și jumătate, am reușit 
să obținem rezilierea contractului în 
baza căruia firma Brai Cata acționa ca 
operator de salubritate în Sânnicolau. 
Cât timp firma Brai Cata deservea 
orașul nostru, am făcut tot posibilul să 
remediem situațiile în care aceasta nu 
și-a făcut datoria, însă firma menționată 
mai sus nu a dorit să respecte obligațiile 
contractuale pe care le avea față de 
cetățeni. De la 1 septembrie 2019, în 
orașul nostru, serviciul de salubritate a 
fost preluat temporar de către GOSAN 
ca urmare a unei decizii a Comitetului 
Situațiilor de Urgență.

R: Spuneți că ați intervenit când 
Brai Cata nu și-a făcut datoria. Ce ați 
făcut concret atunci când operatorul 
de salubritate nu a respectat graficul 
de colectare?

D.G: Am făcut nenumărate sesizări 
către ADID (Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară Deşeuri) Timiș, către 
Prefectura Timiș, către Consiliul 
Județean Timiș, către Direcția de 
Sănătate Publică, Garda de Mediu 
și ANRSC (Autoritatea Națională 
de Reglementare pentru Serviciile 
Comunitare de Utilități Publice) – 
cei care puteau să ridice licența de 

funcționare firmei Brai Cata. În repetate 
rânduri am organizat ședințe cu primarii 
din zonă și instituțiile abilitate, în cadrul 
cărora am atras atenția asupra riscurilor 
și pericolelor generate de activitatea 
haotică a firmei Brai Cata.

Am aplicat în jur de 170 de amenzi, 
în valoare de peste 410.000 ron, însă, 
cel mai important, am monitorizat zilnic 
respectarea graficului de colectare, 
iar atunci când orașul a fost sufocat de 
gunoaie și ni s-a permis să intervenim, 
am desfășurat campanii de igienizare 
și colectare a mormanelor de deșeuri 
formate pe spațiul public sau în jurul 
pubelelor.

R: Pe viitor, GOSAN va rămâne 
operatorul de salubritate al orașului?

D.G: Doar temporar, până în 
momentul în care ADID va organiza și va 
desemna, prin licitație publică, un nou 
operator de salubritate pentru orașul 
nostru.

R: În prezent, GOSAN are 
capacitatea să asigure serviciul 
de salubritate până la venirea 
următorului operator?

D.G: Categoric da, am fost pregătiți 
pentru un astfel de scenariu și, din păcate, 
ne-au fost confirmate cele mai negre 
temeri. Pentru că am anticipat o astfel 
de situație, nu au fost vândute mașinile 
de colectare a deșeurilor folosite de 
GOSAN înainte să vină Brai Cata, iar la 

începutul acestei luni, Primăria a finanțat 
achiziționarea a încă două autogunoiere 
pe lângă utilajele deja existente. Așadar, 
ca să vă răspund punctual, da, GOSAN 
va asigura serviciul de salubritate, la 
cele mai înalte standarde.

R: Ce garanții există că la venirea 
următorului operator, nu se va repeta 
situația prin care am trecut cu firma 
Brai Cata?

D.G: Sperăm să nu se întâmple acest 
lucru, dar nu putem garanta deoarece 
nu noi organizăm licitația, ci ADID, la fel 
ca în cazul primei licitații.

R: Cum se va plăti serviciul de 
salubritate cât timp deșeurile sunt 
colectate de GOSAN?

D.G: Având în vedere că GOSAN 
va activa temporar, pe termen relativ 
scurt, nu există timp pentru încheierea 
de contracte. După licitația organizată 
de ADID, când va veni noul operator de 
salubritate, se vor semna alte contracte. 
Până atunci, am stabilit împreună cu 
Consiliul Local, ca taxa de salubritate 
să fie 11 lei/persoană/lună, aceeași 
dinaintea venirii firmei Brai Cata, și 
să fie aplicată la impozit. Primăria va 
plăti lunar, serviciul de salubritate, 
către GOSAN. Primăria nu are voie să 
ofere gratuit cetățenilor serviciul de 
salubritate, este obligată să încaseze 
taxa de la populație. În conformitate cu 
legislația în domeniu, doar persoanele 

juridice vor încheia contract cu GOSAN.

R: Graficul de colectare s-a 
modificat?

D.G: Nu, a fost preluat ca atare și va 
fi respectat cu strictețe, așa cum i-am 
obișnuit pe sânmiclăușeni, și cum era 
înainte de venirea firmei Brai Cata.

R: Se va continua colectarea 
selectivă?

D.G:  Da, și pe această cale rog toți 
cetățenii să respecte acestă cerință 
deoarece astfel putem ține sub control 
taxa actuală de salubritate, în caz contrar 
riscând o majorare.

De asemenea îi rog pe toți cetățenii 
ca, PET-urile, indiferent de mărimea lor, 
să fie turtite atunci când sunt introduse 
în pubela galbenă, și să nu aibe dopul 
înșurubat. PET-urile cu dopul strâns nu 
pot fi presate de către mașina de gunoi, 
fapt care forțează mai multe drumuri 
la stația de transfer și implicit crește 
costurile de operare.

R: În încheiere, care este 
mesajul dumneavoastră către 
sânmiclăușeni?

D.G: Le promit că vom păstra orașul 
curat și întreținut din punct de vedere 
al mediului înconjurător și voi face tot 
posibilul să nu se mai repete vreodată 
criza produsă de Brai Cata.

PRIMĂRIA ORAȘULUI SÂNNICOLAU MARE - STAREA CIVILĂ

NAȘTERI 
SEPTEMBRIE 2019
• COVACI DANIEL-ARMANDO
• POGAN CRISTIAN-FLORENTIN
• TRIFUNSHI ANASTASIA-STEFANIA
• IAMBOR EVELYN
• CHINDREANU DAVID-MATEI
• BLAJAN IOAN-RADU
• TIRCHI ALEXANDRA-SARA
• EFREM DAVID-EMANUEL
• FLOREA DARIUS
• CHIRA DAVID
• STROE SOFIA-STEFANIA
• CHIBAC MARIAN-DOBITA
• ROHNEAN PAUL-MIHAI
• ACHIM MARIUS-CRISTIAN
• TABIRCA EVA-MARIA

• IGHISAN ALISA-MARIA
• UZUN NATALIA-MARIA
• NOVAC FLORIN-IONUT
• DRAGOI TUDOR-MIHAI

CĂSĂTORII 
SEPTEMBRIE 2019
• GEREBENES PITIU ♥ TUDOR ALINA-ELENA
• JURESCU CRISTIAN-PUIU ♥ CHINDRIS MARIA
• BABUSCOV PETRU-LAURENTIU ♥ 

AUGUSTINOV LIANA-ECATERINA
• BOTEA ZOLTAN-PETRU ♥ ZUH ANDREEA
• FASIE ALIN-CLAUDIU ♥ POP LORENA-DIANA
• MERLOIU SORIN ♥ BOTA LOREDANA-

FLORENTINA
• PEIOV ROCUS ♥ POPITY MELINDA-ROXANA
• COZACIUC GHEORGHE ♥ BALAS VIORICA

• LUCACI ERNEST ♥ MANDRAN ALEXANDRA
• CSUY DENIS-EMANUEL ♥ BALAJ 

ALEXANDRA-FLORINA
• NICOLESCU CORNELIU ♥ MICHI ANDRADA-

ALEXANDRA

DECESE
SEPTEMBRIE 2019
• CHIS FLOAREA-86 ANI
• ROSTAS IOAN-66 ANI
• IORDACHE LUCRETIA-88 ANI
• ILIN IOAN-79 ANI
• TERMURE MARIA-77 ANI
• SARAFOLEAN FLORICA-87 ANI
• ROSU MARIA-74 ANI
• ARDELEANU PAVEL-58 ANI



Anul acesta, Zilele orașului 
Sânnicolau Mare s-au suprapus peste 
ruga bisericească. Sigur că, nimic nu 
poate fi mai potrivit decât ca întreaga 
localitate să îmbrace straiele de 
sărbătoare, să se oprească din lucru 
și să se  bucure, cu mic, cu mare de 
activitățile propuse. 

Hramul Bisericii ortodoxe române 
se serbează în fiecare an în data de 8 
septembrie, când, în calendarul creștin 
ortodox este trecută cu roșu Nașterea 
Maicii Domnului. Din cele mai vechi 
timpuri, deci, în Sânnicolau Mare, 
creștinii ortodocși, în 8 septembrie 
se bucură de participarea la Sfânta 
Liturghie și la Vecernie, slujbe care 
adună, acum mai mult ca în oricare altă 
zi, un număr mare de credincioși.

Așa s-a întâmplat și anul acesta, 
mai ales că Sfânta Maria s-a sărbătorit 
chiar duminica. Biserica, aproape 
neîncăpătoare, a săvârșit ritualul 
cunoscut pentru acest moment creștin 
important. După masă, începând cu ora 
17,ca de obicei, o parte din Vecernie a 

fost săvârșită în curte, în prezența nașilor 
rugii, a invitaților, a unui sobor de preoți 
și a creștinilor. Momentul culminant al 
rugii l-a reprezentat cel în care, toată 
lumea a așteptat să afle numele nașului 
următoarei rugi bisericești din anul 
2020.  Când părintele protopop a ridicat 
colacul, cel care a hotărât să poarte mai 
departe tradiția a fost domnul primar 
Dănuț Groza, în numele Primăriei 
Sânnicolaului Mare și al Consiliului local. 
Acesta i-a asigurat pe cei prezenți de 
sprijinul administrației locale și a venit cu 

o propunere de confecționare și montare 
a unor bănci în interiorul bisericii, astfel 
încât să se poată bucura de slujbă toți 
credincioșii, chiar și cei cărora sănătatea 
sau vârsta nu le permite să stea în 
picioare. Băncile propuse de primarul 
Dănuț Groza vin ca o alternativă la 
scaunele de birou folosite în momentul 
de față, un mobilier improvizat care nu 
este potrivit pentru aspectul unui lăcaș 
de cult și care nu îndeplinește normele 
de siguranță prevăzute de instituții. 

După încheierea sfintei slujbe, 
nașa rugii, Andreea Totoiu, s-a 
ocupat de împărțirea colacului tuturor 
participanților, după care, s-a dat startul 
petrecerii. Ca la orice rugă bănățeană, 
în curtea bisericii, a răsunat sorocul, s-a 
dansat și s-a ascultat, așa cum străbunii 
noștri ne-au lăsat moștenire, muzică 
populară.

Înspre ora 19, ruga bisericească a 
luat sfârșit, pentru ca lumea să se poată 
îndrepta înspre Teatrul de vară, unde 
spectacolul a continuat până la miezul 
nopții.

MR
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La noi în Banat, în ultimele două 
veacuri , tamburița s-a afirmat ca fiind  
singurul instrument muzical autentic din 
grădina noastră culturală. Nu a existat 
localitate în care să locuiască sârbii 
și să nu fie cel puțin o orchestră de 
tamburași. De tambură, pe noi bănățenii 
ne leagă sărbătorile , nunțile, botezurile, 
petrecerile pentru toate vârstele. Pentru 
iubitorii acestui gen de muzică, pe data 

de 13.09.2019  a avut loc cea de a 
VII-a ediție a festivalului de tamburași  
„Tamburița câmpiei bănățene”. 

Acest festival este o continuare a  
tradiției muzicii de tamburași, care pe 
cuprinsul întregului Banat , în ultimii 150 
de ani, s-a afirmat ca fiind folclor autentic 
și fiecare tamburaș, de-a lungul anilor, 
a țesut în pânza melodiilor, talentul 
și dragostea sa pentru muzica, încât 

frumusețea acestor melodii să ne aduca 
bucurie în astfel de clipe.

Anul acesta au evoluat pe scena Casei 
de cultură, în fața unui public numeros, 
orchestrele de tamburași din Timișoara 
“Temišvarski tamburaši”, “Temišvarski 
spomenari” și grupul vocal instrumental  
„Generacija”, “Zlatna suza”  din Diniaș,  
“Neolit” din Starčevo - Serbia, “Banat” 
din  Desk – Ungaria, “Lale sa Moriša” 
din Cenad, “Gusle” din  Kikinda – Serbia, 
“Kruna” din Sânmartinul sârbesc, școala 
de tamburași “Sava Vukosavljev” din 
Novi Sad – Serbia precum și  orchestra 
de tamburași  “Batini bećari” cu solistul 
vocal Liubomir Petrov și grupul vocal 
instrumental „Biseri” din Sânnicolau 
Mare, care au fost gazdele acestui 
festival.

Orchestra de tamburași „ Batini 
bećari” din Sânnicolau Mare, sub 
conducera lui Marko Bugarin în cei 
11 ani de activitate, a înregistrat două 
CD-uri și a participat la numeroase 
festivaluri și manifestații atât în țară cât si 
în străinătate, unde a primit numeroase 
premii și distincții. 

Grupul vocal instrumental “Biseri” din 
Sânnicolau Mare, a luat ființă din dorința 
de a promova cântece populare sârbești, 
care ajung negreșit la sufletul tuturora. În 

cei patru ani de activitate au participat la 
numeroase festivaluri și manifestații atât 
în țară cât și în străinătate.

Anul trecut au participat la Starčevo 
în Serbia, la festivalul concurs 
„Starčevačka tamburica”ediția a 18-a 
unde au luat locul întâi.

Coordonatorul grupului Darco 
Vlașcici. La această festivitate am fost 
onorați de prezența doamnei Marija 
Šošić consul al Serbiei la Timișoara,  
domnul Slavoliub Adnagi, deputat al 
minorității sârbe din România, domnul 
Dănuț Groza, primar al orașului nostru 
și domnul Ognean Crstici președintele 
Uniuni Sârbilor din Romania.

Organizarea acestui festival a fost 
posibilă cu sprijinul Uniunii Sârbilor din 
România, Primăriei orașului Sânnicolau 
Mare și a Organizației Locale a Uniunii 
Sârbilor din România. 

Mulțumim pentru aplauzele 
călduroase cu care au fost rasplătiți de 
către public, toți participanții la acest 
festival. Spectacolul a fost prezentat de 
Tania Vlașcici.

Președinte OL a Uniuni sârbilor
 din Sânnicolau Mare 

            DUȘIȚA ROȘU

Tamburița câmpiei bănățene
EDIȚIA A VII-A

Hramul Bisericii Ortodoxe Române din 
Sânnicolau Mare 2019

Primăria și Consiliul Local al 
Sânnicolaului Mare sunt alături de 
toate bisericile din oraș. Nu este 
prima dată când accept să fim nașii 
rugii și o voi face ori de câte ori, cu 
bucurie în suflet, având în vedere 
că este biserica în care am crescut. 
Suntem deschiși colaborării cu 
biserica ortodoxă din Sânnicolau 
Mare și sperăm că ajutorul nostru va 
fi unul binevenit. Ne dorim o relație 
armonioasă cu biserica ortodoxă din 
Sânnicolau Mare, întotdeauna spre 
binele credincioșilor, aceștia fiind 
temelia lăcașului de cult. Suntem 
dispuși să sprijinim inițiative utile 
precum cea a montării de băncuțe 
în biserică deoarece am văzut că în 
alte orașe s-a putut, iar la noi, mulți 
enoriași sunt oameni în vârstă. Ideea 
montării de bănci în interiorul bisericii 
nu este una nouă, de mulți ani am 
insistat să promovez această inițiativă 
dar am fost de fiecare data refuzat 
pe motiv că un asemenea lucru nu 
este permis in bisericile ortodoxe. 
Realitatea însă îmi dă de două ori 
dreptate: în primul rând e bine de știut 
că mai multe biserici ortodoxe române 
din țară au montat astfel de bănci, 
cel mai bun exemplu fiind catedrala 
din Oradea, iar în al doilea rând, 
trebuie să acceptăm problema reală 
a enoriașilor care renunță la mersul 
la biserică din cauză că nu le permite 
starea de sănătate.        

a declarat primarul Dănuț Groza

În 28 august, la Sânnicolaul Mare, 
în biserica ortodoxa sârbă, s-au 
adunat în jur de 300 de enoriași ca 
să sărbătorească hramul bisericii. La 
liturghia, care a început la ora 10:00, 
au slujit parohul local, Diana Ciocov și 
parohul sârbesc din Seghed , Ungaria, 
Dalibor Milenkovlc. La vecernie, când 
s-a oficiat și tăierea colacului, au slujit 
opt preoți printre care și Ognean Plavsici 
din Arad, parohul bisericii ortodoxe 
române din Sânnicolaul Mare, Cioban 
Călin, dar au fost prezenți și deputatul 
Uniunii Sârbe în Parlamentul României, 
Slavoliub Adnagj, primarul orașului, 
Dănuț Groza ca și consilierii locali. 

Nașii rugii au fost Radivoi și Gordana 
Raicici cu fiicele Natașa și Dragana și 
fiul Radovan. Pentru anul viitor, rolul de 
naș al rugii l-a preluat domnul Miroslav 
Rachin. După slujba de vecernie, a 
urmat un scurt program artistic susținut 
de grupa mica și mijlocie de dansatori 
ai ansamblului “Sfântul Sava” din 
Sânnicolau Mare, coordonați de Natalia 
Mândran și asistenți Aurelian Goia și 
Alina Pătrașcu. Alături de orchestra 
condusă de Gheorghe Mândran au 
cântat Natașa și Dragana Raicici, Tania 
Vlascici și VIS “ Biserii”.

BOJIN DALIBOR 

RUGA BISERICII ORTODOXE SÂRBE DIN SÂNNICOLAU MARE

Pentru dascălii din Sânnicolau Mare, 
toamna nu înseamnă numai deschiderea 
anului școlar, ci și continuarea activităților 
propuse de asociația San Didactica 
la începutul anului. Astfel, a devenit 
deja o tradiție bine împământenită ca 
în luna septembrie, membrii asociației 
cadrelor didactice să beneficieze de o 
binemeritată excursie. Înscrierile s-au 
făcut conform regulamentului interior al 
asociației, iar la această activitate nu 
au putut participa decât cei cu cotizația 
plătită la zi.

Pe listă s-au înscris în jur de 60 de 

doritori. Locația aleasă a fost Oradea, 
un oraș frumos al României ce stă, 
în ultima vreme, pe lista importantă a 
obiectivelor turistice naționale ce trebuie 
punctate. După punerea la punct a celor 
mai mici detalii, în dimineața zilei de 21 
septembrie, dascălii și personalul auxiliar 
al tuturor instituțiilor de învățământ din 
oraș, școli, grădinițe și licee, s-au întâlnit 
în fața Primăriei pentru o călătorie de 
neuitat. S-a plecat cu un autocar și cu 
un microbus la ora 6. Înspre Oradea, 
s-a făcut un scurt popas pentru servirea 
micului dejun, a pachetelului pregătit de 

acasă, dar și a cafelei aromate. Până 
la cetatea Oradiei, nu a mai fost mult. 
Timpul a trecut repede, deoarece s-a 
povestit mult și s-au depănat amintiri și 
peripeții din excursiile anterioare. Orașul 
a fost bătut la pas. La cetate, fiecare 
excursionist și-a plătit taxa de intrare. 
Ghidul, Domnul profesor de istorie 
Berceanu Iancu, a prezentat muzeul, 
oferind călătorilor informații utile. Și 
pentru că muzeul cetății e extrem de 
generos în exponate, cele două ore 
petrecute acolo, parcă au zburat. 

De acolo, tot pe jos, s-a mers în 
centrul pietonal, unde s-au admirat 
clădirile vechi încărcate de istorie. 

Pentru a diversifica programul, 
călătoria a continuat la Felix, unde s-a 
luat prânzul. Consumația a fost plătită de 
către excursioniști, ca de fiecare dată. 

În stațiune, s-a dat un program liber de 
două ore, timp în care, s-a vizitat lacul cu 
nuferi, biserica de lemn și, bineînțeles, 
s-au cumprat suveniruri.

După o zi frumoasă de toamnă, 
după o zi cu soare și aer cald, membrii 
asociației San Didactica s-au întors 
acasă cu amintiri de neuitat.

MR

Asociația cadrelor didactice San Didactica

EXCURSIE CULTURALĂ LA ORADEA
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Ca o noutate în cadrul Zilelor orașului 
de anul acesta, a venit o expoziție de 
picturi și lucrări grafice realizate de 
copii care urmează cursurile cercului 
de pictură din Sânnicolau Mare. Acest 
cerc, coordonat de doamna profesoară 
de educație plastică Lihat Cristina, 
funcționează deja de câțiva ani, cu 
sediul într-o sală de curs a Școlii cu 
clasele I-VIII, nr. 1, Theodor Bucurescu. 
Doamna profesoară, cu o răbdare de 
invidiat, îndrumă un număr mare de elevi 
iubitori de artă, care, în timpul lor liber, 
frecventează cu regularitate cursurile 
acestui cerc. Copiii, cu vârste cuprinse 

între 3 și 18 ani, sub oblăduirea doamnei 
Lihat, realizează lucrări impresionante 
în finalizarea cărora sacrifică ore și zile 
de muncă. În urma mai multor luni de 
creație, micii artiști au desenat și au 
pictat tablouri pe pânză, pe hârtie, au 
făcut grafică, schiță, lăsându-și cu talent 
amprenta asupra operelor lor minunate. 

La inițiativa domnului primar Dănuț 
Groza, împreună cu elevii cercului 
de pictură, doamna profesoară Lihat 
Cristina a organizat o expoziție cu ocazia 
Zilelor orașului nostru pentru ca toți 
iubitorii de frumos și culoare să poată 
admira munca tinerilor sânmiclăușeni. 

Aranjarea tablourilor în sălile Castelului 
Nako a necesitat mult timp,dar finalul a 
fost unul senzațional. 

Astfel, după ce totul a fost gândit 
în cel mai mic detaliu, a avut loc 
deschiderea oficială a expoziției, într-o 
frumoasă zi de vineri, în 6 septembrie, 
începând cu ora 11. Gazda vernisajului 
a fost chiar coordonatoarea cercului de 
pictură, doamna profesoară Lihat, care 
a mulțumit pentru implicare și susținere 
celor prezenți. Domnul primar Dănuț 
Groza i-a felicitat personal pe micii 
artiști, dăruindu-le în semn de prețuire 
câte un premiu, constând în culori, 

pensule și pânze, utile în realizarea altor 
tablouri frumoase.

Expoziția a fost deschisă pe 
parcursul celor trei zile ale orașului, 
funcționând după un program bine 
stabilit, făcut cunoscut publicului prin 
intermediul rețelelor de socializare.

Felicităm și noi copiii participanți și îi 
urăm doamnei profesoare multă putere 
de muncă pentru ca, în viitorul apropiat, 
să mai poată expună lucrări ale eleviilor 
de care se ocupă cu atâta dăruire!

MR

Expoziție de pictură și desen - cu ocazia Zilelor Orașului

Memorialul Internațional 
de fotbal "BODO CAROL"

Pentru Clubul Sportiv Unirea 
organizarea memorialului "Bodo Carol" 
a devenit o tradiție. Anul acesta turneul 
care cinstește memoria domnului 
profesor "Karci", a ajuns la ediția a VI-a. 
Turneul s-a desfășurat cu ocazia zilelelor 
orașului Sânnicolau Mare 2019 și s-a 
desfășurat pe două categorii de vârstă. 

Din partea clubului Unirea au 
participat juniorii 200-2010 antrenați 
de Balog Ștefan și juniorii 2007-2008 
antrenați de Sitaru Marius.

Competiția a fost una aprinsă, 
micii fotbaliști dovedind mult talent și 
o enormă tenacitate. La finalul celor 
două zile de competiție s-a stabilit și 
clasamentul final:

Categoria 2009-2010 
• Locul 1 - FC Juventus Timișoara
• Locul 2 - UFC Mako Marosmenti
• Locul 3 - CS Unirea echipa 1
• Locul 4 - CS Unirea chipa 2
• Locul 5 - AS Unirea Peciu Nou
• Locul 6 - Progresul Pecica

Categoria 2007-2008 
• Locul 1 - Vulturii Socodor
• Locul 2- Progresul Pecica
• Locul 3 - CS Unirea 
• Locul 4 - Avântul Periam 

Conducerea clubului Unirea 
mulțumește tuturor celor care au sprijinit 
realizarea evenimentului, micilor sportivi 
și nu în ultimul rând părinților care au fost 
alături de copii.   

MCC

ediția a VI-a

A devenit un obicei ca la Sânnicolau 
Mare, instituțiile de învățământ să 
programeze festivitățile de deschidere 
a anului școlar, de comun acord la ore 
diferete. Astfel, atât autoritățile locale 
,cât și reprezentanții poliției, pompierilor, 
jandarmilor sau bisericilor au putut să 
se întâlnească cu totți elevii din oraș. 
Domnul primar Dănuț Groza a dorit 
să ureze în mod personal dascălilor 
și elevilor de toate vârstele de la clasa 
pregătitoare și până la cei de clasa a 
XII-a, un an școlar plin de realizări. 

Deschiderea școlilor gimnaziale și 
ale liceelor a fost una plină de emoțiile 

oricărui început. Elevii, curioși să își 
cunoască noii colegi și dascăli, au asistat 
disciplinați la festivitate. Nu au lipsit de la 
acest eveniment frumos nici părinții sau 
bunicii și ei, la rândul lor, emoționați și cu 
ochii în lacrimi.

Dorim tuturor elevilor din Sânnicolau 
Mare un an școlar plin de succese, 
presărat cu bucurii și multe note mari. 
De asemenea, dascălilor le urăm să dea 
dovadă de profesionalism și răbdare 
pentru a ridica educația în orașul nostru 
pe cele mai înalte culmi!

MCC

Școala Gimnazială nr. 2 Nestor Oprean

Școala Gimnazială nr. 1 Theodor Bucurescu

Liceul Teoretic Ioan Jebelean

Liceul Tehnologic Cristofor Nako

START ÎN ANUL ȘCOLAR 
2019-2020

Primele  forme de  organizare 
a activității pompierilor din oraşul 
Sânnicolau Mare au luat ființă în jurul 
anului 1867. Repetatele incendii care 
mistuiau în numai câteva ceasuri case şi 
gospordării au convins  cetățenii acestui 
oraş că, în condițiile slabelor mijloace 
tehnice de luptă contra incendiilor, 
succesul acțiunilor depindea, nu numai 
de disciplina forțelor de intervenție, 
ci mai ales de rapiditatea lor ce era 
asigurată printr-o alarmare eficientă.

Astfel, la nivelul localității s-a creat 
și sistemul de observare şi alarmare 
în caz de incendiu printr-un pompier 
care veghea permanent din „Foişorul 
de foc”, turnul primăriei (astăzi Şcoala 
Gimnazială nr. „Theodor Bucurescu”) 
acesta anunțând în caz de incendiu 
formațiile civile de pompieri din zonă. 
Până în anul 1949, pompierii civili 
din oraşul Sânnicolau Mare au fost  
organizați în două formații, astfel:

• o formație de pompieri în partea 
de est a localității, unde majoritatea 
erau etnici români, cu sediul în 
actuala clădire a pompierilor - 
str. Andrei Şaguna nr. 23, având 
următoarele mijloace în dotare: o 
pompă manuală cu tracțiune hipo, 
2-4 cai de tracțiune şi 14-16 servanți;
• o formație de pompieri în partea 
de vest a localității, unde majoritatea 
erau etnici germani, cu sediul pe 
actuala str. Nufărului la nr. 33, având 
următoarele mijloace în dotare: o 
pompă manuală cu tracțiune hipo, 
4-6 cai de tracțiune şi 14-16 servanți.
Începând cu anul 1949 în oraşul 

nostru se înființează prima subunitate 
de pompieri militari din zonă și este 
menținută în activitate pâna în anul 
1957. După desființarea subunității de 
pompieri militari, se creează „Formația 
de pază contra incendiilor”, având 
autospecială de stingere cu o capacitate 
de 3000 litri apă şi 30-32 pompieri cu 
activitate voluntară.

În anul 1992 se reînființează 
subunitatea de pompieri militari, 
fiind dotată cu două autospeciale de 
stingere cu apă şi spumă, precum şi o 
autospecială dotată cu pompă de apă şi 
o motopompă transportabilă.

Din septembrie 2006 când militarii 
în termen au fost înlocuiți cu personal 
profesionist şi odată cu înființarea 
|nspectoratului General pentru Situații 
de Urgență şi asimilarea de către acesta 

a Inspectoratului pentru Protecție Civilă, 
au crescut progresiv,  atât activitățile 
,cât şi responsabilitățile pompierilor. 
Dacă în trecut, pompierii acționau la 
doar două tipuri de situații de urgență 
(incendii şi salvări din diferite medii), 
azi putem spune că se acționează 
la cel puțin 22 de situații de urgență 
cum ar fi: incendii, salvări din diferite 
medii, prim-ajutor şi descarcerare, 
accidente rutiere, feroviare, navale şi 
aviatice, inundații, cutremure, asanări 
de muniție, decontaminare chimică 
şi biologică, dezăpeziri, avalanşe, 
fenomene meteorologice, căutari în 
medii acvatice, îmbolnăviri în masă, 
prăbuşiri etc. Astfel, s-a ajuns ca de la 
un număr de 110 de intervenții în anul 
2005, în anul 2018 Stația de Pompieri 
Sânnicolau Mare să participe la un total 
de peste 1800 intervenții .

După înființarea Serviciului Medical 
de Urgență, Reanimare şi Descarcerare 
(S.M.U.R.D.) şi subunitatea din 
Sânnicolau Mare a fost dotată cu 
o ambulanță de prim-ajutor, fiind  
deservită de subofițerii din cadrul 
subunității, pregătiți profesional ca 
paramedici, pregătire pe care o au toți 
subofițerii din cadrul Î.G.S.U.

Pe lângă această ambulanță, 
mai există în dotarea subunității o 
autospecială A2003 (marca Renault) de 
lucru cu apă şi spumă, care este dotată 
cu modul de descarcerare şi modul 
de prim-ajutor calificat, autospeciala 
ATS5003 (marca Magirus) cu bazin de 
stingere de o capacitate de 5000 litri 
apa cu modul de descarcerare si prim 
ajutor calificat, un autocamion pentru 
transport (marca IVECO), un autotorism 
Dacia Duster, un balon de iluminat, o 
motopompă remorcabilă, două bărci 
pneumatice cu motor, motopompe şi 
electropompe transportabile etc.

Raionul de intervenție al Stației de 
Pompieri Sânnicolau Mare cuprinde 
pe lângă oraşul Sânnicolau Mare şi 
un număr de 34 de localități, cu o 
populație de aproximativ 80.000 de 
locuitori, având limită în partea de 
est localitățile Sâmpetru Mic, Gelu, 
Variaş, Șandra,Biled Uihei, Bulgăruș, 
Lenauheim, Grabaț, Comloşu Mic, în 
partea de nord județul Arad şi frontiera 
cu Ungaria, iar în S-V frontiera cu Serbia. 

Ziua Națională a Pompierilor
SĂRBĂTORITĂ LA SÂNNICOLAU MARE

A devenit o tradiție organizarea 
“Cupei Unirea Sânnicolau Mare“ 
la șah, cu ocazia Zilelor Orașului. 
Anul acesta s-a ajuns la ediția a III-a. 
Coordonat de antrenorul grupei de șah, 
maestrul Moldovan Zamfir, concursul 
desfășurat pe data de 7 septembrie a 
avut treicategorii: 

• Turneul A - limită coeficient ELO 
2000 fără limită de vârstă, 

• Turneul B - copii de 9 și 10 ani  
• Turneul C - copii cu vârsta 

maximă 8 ani.

Participanții au provenit de la cluburi 
din 5 localități: Sânnicolau Mare, Recaș, 
Dudeștii Noi, Șag și Giroc. Printre șahiștii 
de la Turneul A au fost și trei seniori 
din Sânnicolau Mare. S-a jucat sistem 
turneu, la 10 minute timp de bază plus 5 
secunde increment/mutare. 

Turneul A a fost câștigat de către 
juniorul Iucu Mihai, de la CS Giroc-
Chișoda, cel care în 2016, la ediția a II-a 
a acestei competiții, a câștigat marele 
trofeu, la vârsta de numai 10 ani. 

Turneul B a fost câștigat de către Pop 
Alexandru, de la Timișul Șag, la egalitate 
de puncte cu Vițelar Bianca. Aceasta 
din urmă a jucat în ambele turnee de 
copii, ea având 8 ani, dar i-a fost acordat 
premiul principal de la Turneul C, unde 
s-a impus cu 7 victorii din 7 partide.

Alte premii obținute de către sportivii 
de la CS Unirea Sânnicolau Mare: 
Gancsov Robert, locul 3 categoria B8; 
Gancsov Natalia, locul 2 – F10; Stoica 
Sara, locul 3 – F12; Farcaș Tudor, 
locul 2 – B12. De remarcat cele două 
premii obținute de către seniorii din 
Sânnicolau în Turneul A, locul 2 general 
pentru Vițelar Mihael și locul 3 general – 
Comloșan Radu.

Un astfel de eveniment contribuie 
decisiv la promovarea unui sport atât 
de frumos în micul nostru oraș. Meritele 
revin conducerii clubului Unirea și mai 
ales domnului antrenor Moldovan Zamfir. 
Felicitări și la cât mai multe competiții de 
acest gen!

MCC

Competiție de șah
organizată cu ocazia Zilelor Orașului 

eveniment organizat cu ocazia Zilelor Orașului 

Cu prilejul aniversării zilei de 
13 septembrie  „Ziua  Pompierilor  
Români”  și  a împlinirii  a 171 de  ani 
de  la eroicele  lupte ale Pompierilor 
din Dealul Spirii, pompierii militari din 
Sânnicolau Mare sărbătoresc și  ziua 
când, în urmă cu 27 de ani fost hotărâtă 
reînfințarea subunității. La fel ca în 
fiecare an, în zona cetrală a orașului, 

publicul foarte numeros a asistat la 
o frumoasă defilare a unităților de 
pompieri prezente și la impresionanta 
demonstrație de funcționalitate a tehnicii 
din dotare. La evenimentul coordonat de 
domnul comandat al unității de pompieri 
din oraș, Simici Zoran, au participat 
autoritățile locale, reprezentanți ai 
bisericii și alți invitați. 
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Ziua a I
Prima zi, vinerea, a debutat 

devreme, la ora 19.30 cu un program 
special pentru cei mai tineri dintre noi. 
Deschiderea a avut loc la ora stabilită, 
iar gazdele și prezentatoarele de anul 
acesta au fost Timeea Steuerer și Tania 
Vlascici. Cele două domnișoare, extrem 
de elegante datorită sponzorului lor, 
magazinul 1001 Articole, au adus în 
fața spectatorilor artiști români celebri și 
foarte apreciați, nu numai în țara nostră, 
ci și dincolo de granițele țării. Pentru a 
diversifica programul, s-a optat pentru 
început pentru Iulia Dumitrache și trupa 
alături de care s-a făcut cunoscută, 
Balkanik Show. Ritmurile variate și 
energia pozitivă s-au transmis cu mare 
repeziciune spectatorilor care au rămas 
în priză până înspre miezul nopții.

Spre încântarea tuturora, au 
urmat membrii formației Mandinga. 
Profesioniști, aceștia au oferit un 
spectacol de zile mari. Împreună cu 
frumoasa interpretă, sânmiclăușenii au 
fredonat melodii cunoscute, precum 
Soarele meu sau Donde. Această 
formație, câștigătoare în anul 2012 
a selecției naționale a concursului 
Eurovision, a realizat un colaj de genuri 
muzicale, purtându-i pe iubitorii de 
muzică bună pe ritmuri jazz, salsa, 
latino, merengue sau cumbia.

Freestay a urmat pe scenă, 
impresionând prin talent și voce foarte 
bună. Membrii acestei trupe a reușit, 
ca de fiecare dată, să ofere un show 
electrizant, în care piese din repertoriul 
românesc să fie îmbinate armonios cu 
cele din repertoriul internațional. 

Cel mai așteptat moment al 
primei seri i-a aparținut muzicianului, 
compozitorului, producătorului și mai 
ales interpretului Nicolae Ionuț Pascu, 
cunoscut pe scenă ca Pepe. Hituri 

celebre, precum Îmi place, Îmi pasă 
sau Numai iubirea au răsunat pe întreg 
Teatrul de vară. Prin stilul său unic, prin 
energia debordantă, dar mai ales prin 
vocea sa inconfundabilă, Pepe a rămas, 
cu siguranță în sufletele publicului 
sânmicăușean care, în semn de prețuire, 
i-a oferit ropote de aplauze.

 

Ziua a II a
Vremea frumoasă nu a mai ținut 

deloc cu publicul sânmiclăușean în a 
doua zi de spectacole, căci ploaia ce 
anunța o toamnă rece, nu s-a oprit deloc 
sâmbăta seara. Cu toate astea, cei 
implicați în evenimentele Zilelor orașului 
au fost trup și suflet la datorie, încercând 
să ofere celor prezenți o altă seară de 
neuitat. Umbrelele colorate au acoperit 
Teatrul de vară din nou până înspre 
miezul nopții. Cei care iubesc melodiile  
și ritmurile energizante ale lui Matteo, 
Mellina sau Deepside Deejais au rezistat 
eroic printre stropii reci de ploaie, 
susținându-și cu aplauze și țipete artiștii 
favoriți. Cel mai așteptat moment a fost 
cel în care a urcat pe scenă Irina Rimes, 
o tânără interpretă, extrem de talentată, 
cunoscută, nu numai datorită vocii sale 
inegalabile, ci și datorită prezenței, ca 
jurat, în emisiunea „Românii au talent”. 

Puțin după ora 22, în aceeași seară, au 
urcat pe scenă, spre mândria dascălilor, 
a antrenorilor și mai ales a părinților, 
cei mai merituoși elevi ai orașului 
Sânnicolau Mare. Peste 80 de elevi, cu 
premii naționale la diverse concursuri 
școlare, dar și sportivii Clubului Unirea, 
au fost premiați de către domnul primar 
Dănuț Groza. Fiecare copil a primit, în 
semn de apreciere pentru efortul depus 
în anul șccolar anterior, câte o plachetă 
inscripționată.

continuare în pagina următoare

Zilele orașului Sânnicolau Mare 2019

• Elevi ce au obținut rezulate deosebite la concursuri școlare: 
Alecu Radu Cătălin, Predescu Maria, Bora Darius,Kataro Francesca, 
Geambazu Iulia, Doandeș Folenta Daria Ioana, Petre Andreea Daria, 
Gubics Clonda Cristian, Pavlov Dejan Alexandru, Ghilencea Mario 
Răzvan, Raitok Ștefan Eric, Dalica Andreea Iasmina, Marianuț 
Svetlana, Tudor Cătălin Marian, Bucătariu Patricia Maria, Foale Ana, 
Foale Ema, Muntean Rareș, Dalica Ștefan Dragoslav, Panea Vanesa 
Rhea, Miculescu Enrico Cezar, Istode Iulia Aria, Cojic David, Csaki 
Raul Cristian, Hodor Dario, Chirilă Denis Petrișor, Danciu Diana, 
Matea Julia, Stiubea Alessia, Chita Flavius, Baroana Olivia, Dibart 
Raluca, Urs Sorina.   

• Elevi care au obținut media peste 9 la examenul de Bacalaureat  2018: 
Coșa Adrian Florin, Miculescu Andreea Ioana, Petrica Marian Daian, 
Pop Paula Marina, Dorin Alexandra, Negara Arina, Ostrovati Nadina 
Luciana, Dragity Iasmina Georgiana.

Elevii premiați cu ocazia Zilelor Orașului 
pentru rezultate deosebite la învățătură

Sportivi participanți ai CS UNIREA la campionatul European JKA Cehia Kadan 
care au facut parte din Echipa Naționala a României:
• Turjuc Florian, Jitiu Lucas, Filip Raul, Potârniche Daniela, Stelli 

Cristian, Gheorghiade Paula, Pădurariu Tamara, Cioban Ștefan, 
Marienuți Milan, Lăcătuș Răzvan, Dancea Timotei, Șteflea Camelia, 
Drăgoi Sofia, Drăgoi Valentina, Sima Bianca, Antrenor Zoltan Nagy

Jucătorii  participanți la Turneul final 2018-2019 Juniori 3 masculin, de la 
Buzău:
• Fanu Alex, Cioban Bogdan, Bejenaru Andrei, Mircsov Adelin, 

Muntean Robert, Ferencz Eduard, Roșu Radu, Paris Cătălin, 
Kozenkay Tobias, Pavlov Bogdan, Ciul Victor, Stoica Alex, Berta  
Denis, Sălcan Ionuț, Mureșan Mario, Antrenor Trifan Ciprian, 
Organizator competiții Muntean Tiberiu, Coordonator secție handbal 
Roosz Suba Iozsef

Medaliat la Campionatele Naționale de GO:
• Farcaș Tudor, Antrenor Moldovan Zamfir

Sportivi ai Clubului Unirea premiați cu ocazia Zilelor Orașului

continuare din pagina anterioară

Ziua a III a
Duminica, ultima zi de sărbătoare 

sânmiclăușeană, a coincis cu ruga 
bisericească. Parcă printr-un miracol 
divin, vremea a revenit la sentimente 
mai bune, soarele a strălucit toată ziua 
pe cerul senin, iar căldura plăcută și 
vremea bună au reușit să scoată din 
case sute de iubitori de muzică de înaltă 
clasă.

Folclorul a fost în întâia linie, cu artiști 
de seamă din repertoriul național. Au 
urcat pe scenă în aplauzele publicului 
Zorica Savu împreună cu formația Ovidiu 
Balcu, dar și Pera Todorovici alături 
de Temisvarski Spomenari. Înainte de 
premierea cuplurilor ce au împlinit anul 
acesta 50 de ani de căsătorie, dar și a 
cadrelor didactice pensionare, echipa 
de dansuri coordonată de familia 
Mândran a prezentat spectatorilor un 
colaj de dansuri populare. 

Sava Negrean Brudașcu , îndrăgita 
interpretă de muzică populară 
ardelenească a fost apreciată, mai ales 
datorită cântecelor sale patriotice pe 
care le-a interpretat cu atâta suflet. 

Cel mai frumos moment al ultimei 
seri l-a reprezentat spectacolul de 
artificii, ce, cu siguranță, a fost pe placul 
tuturora. 

După trei zile de petrecere și voie 

bună, evenimentele pregătite pentru 
Zilele orașului Sânnicolau Mare de anul 
acesta, s-au încheiat, lăsând în urma lor, 
alte amintiri de neuitat. 

Ca de fiecare dată, organizatorii 
mulțumesc Magazinului 1001 Articole 
pentru cele mai elegante ținute 
vestimentare, puse la dispoziția 
prezentatoarelor evenimentului.

Nu o dată, în Sânnicolau Mare, 
seniorilor li s-a arătat respectul cuvenit. 
Pentru că pensionarii reprezintă 
în comunitatea locală o categorie 
importantă, domnul primar Dănuț Groza 
a inițiat, în urmă cu câțiva ani o tradiție 
care se bucură de succes și acum. Astfel, 
la fiecare început de an, în Monitorul, 
cuplurile care împlinesc 50 de ani de 
căsătorie sunt invitate să se prezinte la 
secretariatul Primăriei pentru a se înscrie 
cu scopul de a urca pe scena Teatrului 
de vară cu ocazia Zilelor orașelor. Anul 
2019 pentru Sânnicolau Mare a fost 
unul deosebit, dat fiind faptul că, pe 
listă s-au înscris 14 perechi respectabile 
ce au împlinit sau vor împlini până la 
sfârșitul anului în curs 50 de conviețuire. 
Nimic pe lumea aceasta nu poate fi mai 
frumos decât a avea în față oameni care 
și-au întemeiat o familie cu zeci de ani 
în urmă, o famile bazată, cu siguranță, 
pe respect și multă iubire. Fără aceste 
puncte cheie, probabil că nici un cuplu 
nu poate ajunge să își serbeze “nunta 
de aur”. Pentru viața lor împreună, în 
semn de respect maxim, domnul primar 
a premiat aceste 14 cupluri, dându-le ca 
exemplu pentru cei mai tineri dintre noi.

Anul acesta, programul de Zilele 
orașului a adus și un eveniment inedit. 
Pentru că toți am fost mai devreme sau 
mai târziu elevi și pentru că toți datorăm 
educația dascălilor noștri, s-a hotărât 
ca această categorie respectabilă 
din Sânnicolau Mare să se bucure de 
apreciere maximă din partea noastră, din 
partea acelora care le mulțumim pentru 
sfaturi, învățături și răbdare. Astfel, în 
ultima zi, duminica, au fost invitați să 
urce pe scenă dascălii pensionari. 

Încă din primăvara acestui an la 
inițiativa domnului primar Dănuț Groza și 
cu sprijinul Asociației cadrelor didactice 
San Didactica, s-a derat un proces 
de identificare a cadrelor didactice 
pensionare și de contactare a acestora 
în vederea organizării unei premieri 
festive cu ocazia Zilelor Orașului. 
Organizatorii s-au stăduit ca lista celor 
contactați să fie una completă. Desigur 
unii dintre profesorii pensionari din 
motive de sănătate sau alte probleme 
personale nu au putut onora prezența, 
dar poate vor reuși anul viitor, invitația 
rămânând valabilă.

Peste 40 de cadre didactice 
pensionare au fost invitate pe scenă de 

către domnul primar. Ordinea urcării pe 
scenă a fost una de natură sentimentală, 
dascălii fiind grupați în funcție de școala 
sau grădinița unde au lucrat. S-a început 
cu Școala Gimnazială nr.1, continuându-
se cu Școala Gimnazială nr.2, cele două 
licee și grădinițele. Emoțiile au fost 
vizibile pe chipurile dascălilor, dar și pe 
cele ale publicului. Fiecare spectator 
a retrăit, în mod cert, clipe de neuitat 
alături de profesorul drag din gimnaziu 
sau liceu.

Și pentru ca totul să fie desprins 

dintr-o poveste, când toate cadrele 
didactice se aflau pe scenă, a pornit 
spectacolul focurilor de artificii.

Dragii noștri foști dascăli, Dumnezeu 
să vă facă parte de multă sănătate și  de 
zile senine trăite alături de cei dragi! Ne 
înclinăm și ne închinăm în fața muncii 
depuse de Domniile Voastre și Vă 
mulțumim pentru răbdarea cu care ne-
ați îndrumat pașii înspre ceea ce suntem 
astăzi!  

MR

• BĂLAN IOSIF
• BĂLAN ILEANA
• CIOBAN NICOLAE
• DEATCU IOAN
• MĂRĂZAN CORNELIA
• MÂNDRAN NATALIA
• MUREȘAN MARIA
• OSTROVĂȚI CORNELIA
• OSTROVĂȚI IOAN
• SAMOILĂ MINERVA
• SÂRBU LIVIU
• ȘIMILENI EUGENIA
• CIORNEI GEORGETA
• FARCA MIHAI
• FRUNZĂ ILEANA
• HUHN DIETLINDE
• JEBELEAN ILEANA
• JIVIN ILEANA
• RADU GHEORGHE
• TELBISZ RAFAELA
• ANDRON PROFIRA

• ANDRON GHEORGHE
• GRUN ERNESTIN
• IVĂNESCU MARIANA
• VOICHIȚĂ SAVU
• VOICHIȚĂ SOFIA
• BUGARU ADRIANA
• GEORGESCU CONSTANTIN
• IONILĂ MARIN
• ISTODE ILEANA
• MILICICI ANA
• PANTIȘ OTILIA
• SBÂRCIOG VASILE OCTAVIAN
• TELBIS GHEORGHE
• TRIFU ILEANA
• CIOBAN MĂRIOARA
• FOROS TEREZIA
• KERESTURI MARIA
• MALETICI ILEANA
• STOICHIN OLGA
• DUPȚA RODICA

Cadre didactice pensionare, premiate pentru întreaga carieră cu ocazia 
Zielelor Orașului Sânnicolau Mare 2019  

“Cine nu are bătrâni, să-i cumpere”

• ANDREKA RODICA ȘI GHEORGHE
• BADEU ANGHELINA ȘI AUREL
• BALEA MARIA ȘI GAVRILĂ
• BORUGĂ ILEANA ȘI IOAN
• DEATCU IRINA ECATERINA ȘI 

IOAN
• FILIP ILEANA ȘI FRANCISC
• GIUROVICI DANIȚA IOVANCA ȘI 

ZORAN

• HITICAȘ SAVETA  ȘI IOAN
• IANCU MARIA ȘI FLORIAN
• KONYA VIORICA ȘI IOAN 

FRANCISC
• MOTENTAN SUSANA ȘI IOAN
• PUGNA VIORICA ȘI GAVRIL
• ȘTEFLEA LUCIA ȘI GHEORGHE
• TOBER VIORICA ȘI ȘTEFAN
• TOCONIȚĂ ILEANA ȘI ȘTEFAN

Cuplurile premiate cu ocazia Zilelor Orașului pentru împlinirea a 50 de 
ani de căsătorie


