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O săptămână bună!
Conferinţa femeilor creştine  Sântana  ediţia  a- II-a 
octombrie  2009 
   “ Chemarea noastră sfântă“-  Our Holly Calling”

Scopul acestei conferinţe a fost ca să încurajeze fiecare femeie la o trăire sub protecţia 
Sfinţeniei Lui Dumnezeu, o viată plină de culoare , împlinire şi bucurie aceasta fiind 
simbolizată de culorile curcubeului  , curcubeul fiind un semn  Biblic pe  care Dumnezeu 
l-a lăsat omenirii. ( Geneza 9: 12-13). Pe baza citatului Biblic  : “FIINDCĂ  ATÂT DE 
MULT A IUBIT DUMNEZEU LUMEA ( putem observa dragostea ),  CĂ A DAT ( putem 
observa grija), PE SINGURUL SĂU FIU ,CA ORICINE CREDE ÎN EL SĂ NU PIARĂ 
( putem observa planul Său), CI SĂ  AIBĂ VIAŢĂ VEŞNICĂ (observăm moştenirea)”. În  
societatea în care trăim , trebuie să croim un drum drept , şi să-l reprezentăm pe 
Creatorul nostru trăind frumos şi multe femei să vadă acest “ curcubeu” în viaţa noastră 
şi  să înţeleagă PLANUL DIVIN DE MÂNTUIRE PENTRU VIAŢA FIECĂREIA..

Vineri a fost deschidera oficială a conferinţei, un timp de închinare prin 
cântare, rugăciune, apoi Mrs. Sharon Thomas a avut o mărturie personală  şi cuvânt de 
încurajare din partea lui Dumnezeu pentru fiecare femeie participantă.

Ziua  de sâmbătă a început de la ora 10 dimineaţa, cu un timp de rugăciune,  
închinare prin cântare, un timp de cafea şi fursecuri, lucru manual,apoi de la orele 17:00 
am luat masa impreună.  Am fost vizitate de un grup de cântăreţe de muzică creştină,  
Grupul CHRISEM din Sebiş, apoi mărturiile altor femei din Statele Unite ale Americii şi  
mesaj Biblic transmis de Mrs. Sharon Thomas. La final, coregrafie prezentată de nişte  
tinere pe melodia “ WHO AM I” de CASTING CROWNS .

Duminica s-a desfăşurat cu un timp de rugăciune , închinare prin cântare,  
mesaj Biblic şi încheierea conferinţei.

Bună!

Ce mai faceţi? Eu sunt bine. 
Acum pot să spun că partea cea 
mai grea a trecut. Primul număr 
al ziarului a fost realizat, iar 
acum iată-mă în faţa 
dumneavoastră cu al doilea 
număr. Pentru mine a fost o 
adevărată provocare să editez 
acest ziar, şi sincer sper să fie pe 
placul dumneavoastră. 
Ideea de a avea o pagină specială 
dedicată copiilor, mi s-a părut 
genială.
Se împlinesc aproape două luni 
de când sunt în oraşul Sântana şi 
deja mă simt ca şi acasă.
Iar orele de limba română la care 
particip îmi plac foarte mult 
pentru că mereu învăţ lucruri noi.
Aşa că mai relaxaţi-vă puţin 
citind ziarul nostru. 

Vă dorim spor la muncă!
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Activităţile voluntarilor la şcoală- înnodate în fir de 
poveste.

Într-o dimineaţă de vară m-am trezit şi am observat că există anumite obişnuinţe ale mele care fac viaţa câteodată atât de 
plictisitoare... Aveam un fel de program : serveam cina cu prietena mea miercuri seara şi cafeaua sâmbăta dimineaţa, ne 
plimbam prin parc duminica...Probabil că aceste lucruri nu le-aş fi remarcat într-un alt anotimp, dar vara are ceva special. Vara 
chiar trebuie să fac ceva. Trebuie să fac mişcare, să fac ceva cu un scop, să desfăşor o activitate chiar şi fără să aştept atât de 
multe rezultate...

Această vară însă a fost diferită. Mi-am încheiat studiile şi pur şi simplu nu am avut ce să fac. Aşa că într-o dimineaţă 
plictisitoare am primit un mesaj de la prietena mea cu care serveam cina în fiecare miercuri, cu o invitaţie de a participa la 
proiectul   desfăşurat prin Serviciul European de Voluntariat, acţiunea ''Zâmbeşte şi lumea îţi va zâmbi şi ea'', în România, o 
''experienţă nouă'', aşa cum a intitulat-o şi prietena mea. Astfel mi-am împachetat repede câteva lucruri pentru o călătorie lungă 
aici în Sântana. Din păcate vara mea în care îmi propusesem atâtea activităţi, dispăruse odată cu acest mesaj pe care l-am primit 
de la prietena mea, şi am început să simt o toamnă misterioasă şi liniştită...

În copilărie chiar îmi plăcea anotimpul toamna, adunam frunze colorate de prin copaci şi le puneam prin cărţi de 
poveşti...aveam certitudinea că aceste frunzuliţe vor rămâne mereu la fel de colorate : roşii, galbene, verzi...însă după un timp le 
găseam cu totul schimbate, toate aveau aceeaşi culoare : maro murdar. Fiind doar un copil pe atunci mi-era greu să înţeleg de ce 
aşa culori frumoase şi pline de viaţă se transformau apoi în culori triste şi plictisitoare. Acesta este motivul pentru care am 
renunţat apoi la această ''tradiţie'', de a  colecţiona frunzuliţe colorate. Acum am în minte doar acea toamnă multicoloră...

Sunt sigură acum că uneori este chiar necesar să faci o revizuire a tradiţiilor şi a obişnuinţelor astfel încât să păstrezi 
în minte doar câteva şi să adaugi altele noi în locul celor vechi şi să mergi înainte de fiecare dată încercând să găseşti 
întotdeauna ceva nou şi să nu-ţi fie frică să pierzi câteceva...

Anul acesta, într-o toamnă frumoasă şi însorită am venit în calda şi frumoasa Românie, unde am creat o mică şi deloc 
plictisitoare tradiţie : o dată pe săptămână, în fiecare zi de marţi, eu împreună cu Reinis mergem la Şcoala Generală Nr. 2 din 
Sântana pentru a o ajuta pe profesoara de limba engleză la activităţile de învăţare a limbii engleze desfăşurate cu elevii. Ce 
facem noi mai exact acolo? Desigur, în primul rând, eu împreună cu Reinis încercăm să-i învăţăm pe copii limba engleză în 

funcţie de abilităţile 
lor şi de curriculă. 
Deoarece limba 
engleză este o 
disciplină foarte 
dificilă pentru mulţi 
copii, încercăm cât ne 
stă în putinţă să 
motivăm elevii să 
înveţe această limbă. 
După părerea mea, 
consider că una dintre 
cele mai uşoare şi mai 
interesantă modalitate 
de a învăţa o limbă 
străină este prin a 
folosi metode non-
formale de educaţie, 
precum jocuri sau 
schimburi de roluri. 
Şcoala, ca şi locul în 
care copiii îşi petrec 
majoritatea timpului, 
ar trebui să aducă 
elevilor atât 
cunoaştere , cât şi 

distracţie. Aşa încât 
consider că fiecare 
copil, la sfârşitul 

fiecărei lecţii de limba engleză, ar trebui să aducă acasă nu doar noi cuvinte şi expresii în limba engleză, ci şi stări emoţionale 
noi, stări de bine care să le aducă zâmbetul pe buze. Cum mă simt eu  realizănd aceste activităţi? Desigur nu există nimic mai 
frumos decât să-i vezi pe copii fericiţi la şcoală şi să-i vezi cum lucrează cu mare plăcere şi entuziasm. 

Numele activităţii din cadrul proiectului este ''Zâmbeşte şi lumea va zâmbi şi ea''...asta este ceea ce eu fac aici în 
Sântana, România, zâmbesc în speranţa că toţi cei din jurul meu vor zâmbi şi ei.
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Servus, liebe deutsche Gemeinde von St. Anna
Mein Name ist Tony Egler und ich bin ein Mitglied der Gruppe von Freiwilligen, welche seit Anfang September in 

St. Anna leben und arbeiten. Ich komme aus Leipzig, einer wunderschönen Stadt im östlichen Teil Deutschlands und werde von 
nun an in dieser Zeitung eine kleine wöchentliche Kolumne über meine Arbeit hier verfassen. Sie wird im Wesentlichen über 
meine  Projekte  informieren,  und  versuchen  den  Lesern  das  EFD-“Europäischer  Freiwilligen  Dienst“-Programm näher  zu 
bringen. 

Was ist also dieses EFD-Programm? Es ist ein Austauschprogramm für junge Leute im Alter zwischen 16- 30 Jahren. 
Es  wird  gefördert  von  der  europäischen  Union  und  soll  im  Wesentlichen  zur  Verständigung  unter  den  verschiedenen 
Volksgruppen Europas beitragen, aber auch Hilfestellungen für Städte 
und  Gemeinden  anbieten  sowie  seinen  teilnehmenden  Freiwilligen 
eine  Bereicherung  des  eigenen  Erfahrungsschatzes  ermöglichen. 
Teilnehmen  kann  praktisch  jeder,  der  die  Altersgrenze  nicht 
überschreitet und aus einem Land der Europäischen Union stammt. 
Es gibt jedoch auch Ausnahmefälle, in welchen auch Teilnehmer aus 
anderen Ländern beteiligt sind. 

Wie  kann  nun  ein  junger  Mensch,  zum Beispiel  aus  St. 
Anna, an diesem Programm teilnehmen? Nun, zuerst  einmal ist  es 
wichtig, eine sogenannte Marketingorganisation ausfindig zu machen 
und  dort  telefonisch  oder  mittels  eines  persönlichen  Besuches 
anzufragen, ob sich jene Organisation bereit erklärt, dem zukünftigen 
Freiwilligen  zu  unterstützen.  Informationen  zu  diesen 
Entsendeorganisationen  findet  man  im  Internet,  indem  man 
Go4Europe oder EVS bzw. EFD in eine der gängigen Suchmaschinen 
eingibt oder man wendet sich an das Millenniumcenter in Arad , die 
Adresse  hierzu finden der  geneigte  Leser  auf  der  Rückseite dieser 
Zeitschrift. Als nächstes gilt es ein sogenanntes Aufnahmeprojekt zu 
finden.  Hierzu  eignet  sich  am  besten  die  Seite  der  Organisation 
„Go4Europe“, welche mittels einer Suchmaske eine große Anzahl an 
möglichen Zielländern und Projekten anbietet. Außerdem gibt es noch 
eine Unmenge an weiteren Internetseiten,  welche dem zukünftigen 
Freiwilligen bei seiner Projektsuche behilflich sein können. Hat man 
nun ein interessantes Projekt für sich entdeckt,  muss man mit diesem 
in Kontakt treten und einen englischsprachigen Lebenslauf sowie ein 
etwa  einseitiges  Bewerbungsschreiben   natürlich  auf  englisch  an 
dieses Projekt per E-Mail versenden. 
Was sollte ein Freiwilliger für einen längeren Aufenthalt im Ausland 
mitbringen? Zu den wichtigsten Voraussetzungen gehört die englische 
Sprache, es reicht jedoch aus, wenn man sich zu verständigen weiß. 
Eine weitere wichtige Vorrausetzung  ist eine gesunde Portion Neugier, aber auch die Fähigkeit zur Anpassung und Akzeptanz 
für andere Kulturen und Denkweisen. Außerdem ist eine gesunde Portion Geduld bei der Bewerbung gefragt, da diese nicht 
immer beim ersten Mal positiv bestätigt wird. Es ist ein wenig Arbeit, aber es lohnt sich! Also ihr jungen Leute aus St. Anna, 
wenn ihr gerade mit der Schule fertig seit und 
nicht  wisst  was  nun,  oder  wenn  ihr  das 
Studium  beziehungsweise  die  Ausbildung 
abgeschlossen habt, warum nicht mal in die 
Ferne  schweifen  und  am  EFD-Programm 
teilnehmen.

Sollten  Fragen  an  mich  oder  die 
anderen Freiwilligen bestehen, so wenden Sie 
sich  bitte  an  die  auf  der  Rückseite  der 
Zeitschrift  angeführten  Adressen.  Vielen 
Dank für  ihre  Aufmerksamkeit  und  auf  ein 
Wiedersehen in den Straßen St. Anna´s oder 
in den Seiten dieses Blattes.
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Întâlnire româno-elveţiană la Sântana

Joi, 15 octombrie 2009, orele 18:00, Primăria Sântana şi Ansamblul folcloric ''Busuiocul'' din Sântana au fost gazdele 
unei seri româno-elveţiene. Această întâlnire a fost urmare a unei bune colaborări între Primăria oraşului Sântana şi Asociaţia 
PIERROM din Elveţia, preşedinte fiind doamna Isabelle Huguenin.

Întâlnirea de la Sântana a avut ca scop o evaluare a activităţilor culturale derulate pe parcursul turneului Ansamblului 
folcloric ''Busuiocul'' în Elveţia (27 iulie-16 august 2009), precum şi consolidarea relaţiei de colaborare pe viitor.

Un element aparte al acestei întâlniri l-a constituit prezenţa părinţilor copiilor care au fost în Elveţia, părinţi care au 
cunoscut membrii delegaţiei elveţiene, au văzut fotografiile şi filmele care au fos realizate în Elveţia, au servit împreună din 
preparatele cu specific românesc, pregătite de mamele dansatorilor.

Colaborarea dintre Sântana şi Asociaţia PIERROM din Elveţia va continua prin alte proiecte care s-au discutat în 
cadrul festiv al serii de 15 octombrie.

Spectacol artistic ''Am strâns toamnă după toamnă'' la Sântana

Spectacolul a fost organizat în cadrul evenimentului ''Sântana- cetate culturală a judeţului Arad 2009-2010'' şi a avut 
loc în data de 18 octombrie, la Sala de Evenimente din Satu Nou, începând cu ora 16:00.

Programul spectacolului a fost unul inedit, de la dans cu majoretele Grupului Şcolar Sântana, care au deschis 
spectacolul, până la solişti vocali de excepţie, cum ar fi Andreea Voica. 

Astfel, pe scenă au evoluat:  ansamblul folcloric ''Busuiocul'', orchestra de tineret a ansamblului ''Busuiocul'', condusă 
de tânărul Paul Ilian Pşca, ansamblul local ''Cununiţa'', cu un program artistic variat, orchestra condusă de maestrul Ilie Paşca, 
tineri solişti vocali locali precum : Paula Paşca, a interpretat o melodie în primă audiţie pentru publicul sântănean, intitulată 
''Azi îi nunta mea, măicuţă'', Nicoleta Buburuzan, Paula Hexan, Călin Timiş, solişti vocali din regiune: Liliana Cozma, Lucian 
Crişan, Anca Pânţaru, Pavel Cighirean.

Sectacolul artistic s-a încheiat cu minunatul buchet de melodii oferit de invitata specială a serii, Andreea Voica, o 
solistă vocală de excepţie care a ridicat sala în picioare, cucerind publicul prezent cu energia şi pasiunea sa pentu cântec.

Seara s-a încheiat cu un bal tradiţional, la care intrarea a fost liberă.
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Horoscop

Berbec 
Poate este timpul să vizitaţi un loc în care v-aţi dorit să mergeţi de mult timp.
Taur 
Câteodată ar trebui să vă opriţi din drum şi să vă bucuraţi de tot ceea ce vă înconjoară! Faceţi o plimbare cu o persoană dragă 
şi bucuraţi-vă de acele momente.
Gemeni
Apreciaţi ceea ce aveţi -pentru că poate după un timp o să realizaţi că în loc de diamante...aţi adunat doar pietre..!
Rac
Fiindcă este toamnă şi timpul afară s-a răcit, este timpul să invitaţi câţiva vechi prieteni la un ceai. Acest lucru va aduce 
fericire în inima dumneavoastră.
Leu
Poate că este timpul să vă cereţi iertare de la o persoană căreia i-aţi greşit cu mult timp în urmă. Această persoană nu vă va 
respinge.
Fecioară
Zâmbiţi! Nu costă nimic şi acest lucru va aduce fericire tuturor!
Balanţă
Amintiţi-vă! Viaţa este prea scurtă pentru a ţine mânie pe cineva fără nici un motiv. Învăţaţi să vă autocontrolaţi!
Scorpion
Este timpul să vă contactaţi rudele mai îndepărtate şi să vă reamintiţi momentele frumoase petrecute împreună!
Săgetător
Când a fost ultima dată când v-aţi preocupat de dumneavoastră...? Citiţi o carte bună sau organizaţi o seară doar cu cei dragi.
Capricorn
Deoarece se apropie iarna, aveţi grijă de sănătatea dumneavostră! Mâncaţi multe fructe, beţi mult ceai şi poate că n-ar strica şi 
nişte exerciţii de relaxare.
Vărsător
Nu vă pierdeţi timpul făcând nimicuri...încercaţi să vă descoperiţi noi hobby-uri, noi domenii de interes. Aceste noi activităţi 
vor aduce un plus de culoare vieţii dumneavoastră.
Peşti
Împărţiţi cu ceilalţi...pentru că vi se va întoarce împătrit!
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Proiectul  „EVS Express” este ini iativa Asociaţiei Millennium Center Arad i un proiect deț ș  
voluntariat european care implică participarea a 100 de voluntari din 11 state si 14 alte organiza ii înț  
activită i de voluntatiat pe parcursul a 7 luni, în medie. ț

Proiectul este coordonat de către Sorin Victor Roman, două activită i majore ale proiectuluiț  
(Sprijini i  de  Responsabilitate  Socială  Corporatistă  i  Zâmbe te  i  lumea  va  zâmbi  i  ea)ț ș ș ș ș  
implementându-se deja în localită i din jude ele Arad (Sântana, Archi ) i Cara -Severin. ț ț ș ș ș

Proiectul este realizat cu sprijinul Comisiei Europene, prin Serviciul European de Voluntariat 
din cadrul programului „Tineret în Acţiune”. Parteneri locali în proiect până în momentul de faţă 
sunt: Primăria Archi ,  Primăria Sântana i Primăria Vărădia.  ș ș

Conţinutul  acestui  material  nu  reprezintă  în  mod necesar  poziţia  oficială  a  Uniunii  Europene. 
Prezenta comunicare nu angajează decât pe autorul acesteia,  Comisia Europeană nefiind responsabilă de  
posibila utilizare a informaţiilor conţinute în acest material.

Echipa locală de proiect : Costea Mariana – mentor, Mişcoi Ana- Cristina – facilitator local, Guler 
Cristina -profesor de limba română, Smits Reinis, Kiskyte Alina, Rulle Zane, Egler Tony – voluntari.

 

Asociatia Millennium Center
Str. Unirii, nr 5, et 2, ap 4, Arad, jud Arad
Tel/fax:  0257/285155
www.centrulmillennium.ro
center.org@gmail.com                     

http://www.millenniumcenter.org/

