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O săptămână bună!
Festivalul dovlecilor

Atunci când vine toamna, cu siguranţă fiecare copil aşteaptă sfârşitul lunii 
octombrie, deoarece atunci este momentul magic în care putem să ne deghizăm 
pentru o zi, să devenim atât de ''înfricoşători'' pe cât ne dorim. Cu această ocazie, 
fiecare acţionează şi se comportă aşa cum îşi doreşte, şi este adevărat, pentru că 
niciodată nu putem şti cine se ascunde după mască :) şi mai presus de toate, în 
aceste momente putem să arătăm cât de creativi suntem, decorând dovleci! Şi, 
aşa cum am văzut, este uimitor acest moment.

De câţiva ani, în Sântana, la Şcoala Generală Nr. 2, se pregăteşte un 
festival al dovlecilor, pentru a sărbători, în stil românesc, ziua de Halloween. 
Aceasta este o tradiţie de mult timp. Aşa cum a declarat Cristina Guler, 
profesoara de limba engleză de la Şcoala Generala Nr.2, această zi a devenit un 
fel de sărbătoare naţională, după 1989.

Festivalul dovlecilor a început în acest an în data de 30 octombrie, la 
ora 16:00. În şcoală a avut loc un cocurs de dovleci, special pregătiţi de elevi, cu 
mulţi participanţi, deghizaţi în zombi, vampiri, prinţese, oameni păianjeni, 
dinozauri. Cu toate că fiecare încerca să fie cât mai înspăimântator, pe chipurile 
copiilor se mai puteau distinge încă zâmbetele sincere şi nevinovate specifice. 
Toată lumea prezentă a putut servi ceai cald, iar când s-a întunecat fiecare copil 
a aprins o lumânare în dovleacul pe care l-a pregătit şi astfel imaginea a fost 
spectaculoasă! Ne pare rău pentru cei care nu au fost prezenţi...

Aceste fiind spuse, haideţi să aşteptăm şi parada de anul viitor, să 
vedem cât de înfricoşătoare va fi...BUUU!!!

Bună din nou! 

Deja ne întâlnim pentru a treia 
oară! A trecut  mult timp de când 
sunt aici, dar încă mai am multe 
lucruri de făcut! Luna trecută, eu, 
împreună cu ceilalţi voluntari, am 
fost puţin cam leneşi, dar chiar şi 
aşa am realizat multe activităţi! 
Toamna este pe cale să plece, se 
poate simţi acest lucru. Nu mai 
sunt frunze colorate în jurul 
nostru acum-doar copaci 
dezgoliţi şi un vânt rece! Este 
timpul să ne înarmăm cu fulare, 
căciuli şi mănuşi! Peste mai mult 
de o lună va veni Crăciunul, aşa 
încât ar fi timpul să aducem pace 
şi bucurie în casele noastre! 
Alungaţi din sufletele 
dumneavoastră tot ceea ce vă 
supără de mult timp, deoarece 
bucuria în suflet are nevoie de o 
inimă împăcată!

                    Ne vedem în curând!
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Haideţi să fim creativi!

Nu mai este un secret faptul că toţi copiii care se nasc aduc cu ei curiozitate şi fantezie. Oamenii maturi se tot 
întreabă : ''De unde le vin copiilor aceste idei?'' ''De ce pun atâtea întrebări?'' ''De unde au atâta energie şi răbdare 
să facă ceea ce fac?'' ''Cum poate un copilaş să construiască din nisip un castel atât de frumos sau din pietricele să 
facă giuvaeruri?''

Creativitatea copiilor este nesfârşită...Pe măsură ce copiii cresc, ei au din ce în ce mai multe 
responsabilităţi în viaţă, merg la şcoală în fiecare dimineaţă, îşi fac temele după amiază şi se uită la televizor seara. 
Ce se întâmplă în acest caz cu creativitatea lor? Nu pot să cred şi nu vreau să cred că pur şi simplu într-o zi copiilor 
le dispare brusc creativitatea...eu cred că aceasta se ascunde undeva printre activităţile zilnice ale copiilor... Şi 
uneori regăsirea ei nu este un fapt chiar atât de uşor de realizat. Cunosc mulţi copii care pot să facă mici minuni cu 
mânuţele lor sau să analizeze cele mai ciudate lucruri, dar...pur şi simplu nu li se acordă atenţia necesară în acele 
momente.

Eu sunt un voluntar aici în Sântana, iar ''misiunea'' mea aici este să lucrez cu copiii. Aşa că de fiecare dată 
când desfăşor activităţi cu copiii, încerc să-i determin nu doar să-şi îmbunătăţească cunoştinţele, ci şi să-şi 
descopere şi să-şi folosească fantezia lor ascunsă.

În şcoală ne jucăm şi cântăm, la Clubul Copiilor jucăm scenete de teatru, iar cu copiii de la Casă facem 
lucru manual, dezvoltând anumite dexterităţi

Săptămâna trecută a fost plină de surprize şi creativitate... La şcoală copiii au învăţat cu plăcere cântece 
noi şi ne-au sugerat câteva cântece pe care şi ei le ştiau, îşi îmbunătăţesc abilităţile de comunicare şi întotdeauna 
îşi exprimă ideile în timpul lecţiilor.

Copiii la Clubul Copiilor fac mici minuni jucând mici roluri şi creându-şi apoi propriul spectacol...Copiii 
de la Casa de Copii ne aşteaptă cu nerăbdare să mergem la ei şi să-i învăţăm jocuri noi. Încă mai avem mult de 
lucru împreună, dar, cum încă mă simt ca un copil, am multe idei despre cum şi ce să lucrăm mai departe.

Cred că voi petrece un timp minunat aici în România, în Sântana, în următoarele luni...!

Alina Kiskyte-voluntar în cadrul Serviciului European de Vountariat-Sântana
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Was macht der junge Mann hier eigentlich?

Hallo liebe Leserinnen und Leser, 

ich begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe der deutschsprachigen Kolumne. 

Als erstes möchte ich eine Fehlinformation aus der letzten Ausgabe berichtigen. Die Organisation, welche ein zukünftiger 
Freiwilliger  aufsuchen  muss,  wenn  er  am  europäischen  freiwilligen  Programm  teilnehmen  möchte,  ist  natürlich  keine 
Marketing, sondern eine Entsendungsorganisation. Ich bitte dieses Missgeschick zu entschuldigen.

Nun also zurück zur eigentlichen Fragestellung. Was mache ich eigentlich als Freiwilliger in St. Anna? Diese Frage war auch 
für mich nicht so einfach zu beantworten. Die Aufgabe ist, mich als eine Art Sozialarbeiter in den Dienst der Gemeinde zu 
stellen, in welcher Form auch immer.  Das hörte sich zunächst einmal nach einer sinnvollen Tätigkeit an. Aber  wie soll ich 
mich nützlich machen,  wenn ich doch die rumänische Sprache so gut  wie gar  nicht  beherrsche.  Werden die  Leute  mich 
verstehen und brauchen die überhaupt meine Hilfe?
All  diese  Fragen  befanden  sich  ungelöst  in  meinem  Kopf,  als  ich  am  siebten  September  diesen  Jahres  von  meiner 
Projektorganisation in St. Anna abgesetzt worden bin. Ich hatte zwar Informationen über die Stadt erhalten und wusste das da 
jemand bereitsteht, der mir helfen würde diese Aufgabe zu meistern, doch war ich anfangs nicht ganz davon überzeugt, hier am 
richtigen Platz zu sein.
Die ersten Tage waren dann auch dementsprechend seltsam. Wir wurden von meiner örtlichen Betreuerin durch die Stadt 
geführt  und vielen wichtigen Persönlichkeiten der Stadt vorgestellt.  Dabei hatte ich immer das Gefühl,  etwas nutzlos am 
Rockzipfel  meiner  Anleiterin  zu hängen und  ohne Berechtigung  das  Geld europäischer  Steuerzahler  aus  dem Fenster  zu 
werfen, da diese im Wesentlichen für meine Unterkunft und meinen Aufenthalt hier aufkommen.
Inzwischen ist  dieses  Gefühl  ein  wenig dem Stress  gewichen,  dem ich  mir  selbst  aufgeladen  habe,   weil  ich  vor  lauter  
Aufgaben manchmal nicht weiß, was ich zu erst erledigen soll. Es  ist jedoch nicht der Fall, dass ich unter diesem Stress zu 
leiden hätte, im Gegenteil, die Gemeinde bietet mir die Gelegenheit, mich in verschiedensten Tätigkeiten auszuprobieren und 
meine bisherigen Fähigkeiten auszubauen. So arbeite ich im örtlichen Jugendclub mit Kindern und Jugendlichen an einem 
kleinen Theaterstück, welches bei gutem Gelingen zur Weihnachtszeit  aufgeführt werden kann. Außerdem arbeite ich an einer 
filmischen Dokumentation über die deutsche Geschichte St. 
Anna´s  und  ich  helfe  hin  und  wieder  in  der  Deutschen 
Grundschule sowie in einem Altersheim aus. Hinzu kommen 
verschiedene  Projekte,  welche  sich  noch  in  der 
Organisationsphase befinden. Zu diesen Projekten zählt ein 
Umweltprojekt,  welches  dazu  dienen  soll,  die  Umgebung 
von St. Anna etwas zu verschönern und ein Projekt für die 
sehr am Skateboarden interessierte Jugend von St. Anna. 
All diese Projekte liegen mir sehr am Herzen und sollten Sie 
hierzu Fragen haben,  Hilfestellungen anbieten wollen oder 
gar weitere Ideen für nützliche Projekte in St. Anna haben, 
dann  wenden  Sie  sich  bitte  an  die  auf  der  Rückseite 
angeführten Adressen oder schreiben Sie eine E-Mail unter 
Drink-dot@gmx.de.  Ich  freue  mich  auf  ihre  Post  und 
verbleibe mit einem freundlichen Gruß.

Tony Egler
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“SÂNTANA- O TROIE A ROMÂNIEI”

Aceasta este concluzia grupului de arheologi, membri ai Institutului de Arheologie din Cluj Napoca, conduşi de prof 
dr.Florin Gogâltan, care, împreună cu specialişti din cadrul Centrului Muzeal Arad au efectuat săpături arheologice in toamna 
acestui an pentru dezvelirea fortificaţiei preistorice de la Sântana.

Cercetările asupra vechii Cetăţi de Pământ de la Sântana datează din anii 1953, primele săpături fiind începute în anul 
1963. Pe baza datelor existente şi urmare a studiilor de geomagnetism efectuate în toamna anului 2008, în 16 septembrie 2009 
au fost demarate săpăturile la Cetatea de pământ de la Sântana, descoperirile fiind de-a dreptul spectaculoase. La Sântana 
specialiştii au stabilit că există trei fortificaţii din epoca bronzului cu dimensiuni de 80 ha, respectiv 67 ha şi 14 ha, parţial 
suprapuse. Săpăturile arheologice din acest an au fost efectuate pe o lungime de 80 m şi au constat în dezvelirea sistemului de 
apărare al fortificaţiei şi descoperirea a diverse vestigii, printre care cea mai importantă este un schelet uman vechi de 5500 ani. 
Pe baza datării vechimii scheletului uman prin metode noi în antropologie, s-a concluzionat că aşezarea de la Sântana este 
contemporană cu renumita Troia homerică de pe ţărmul de apus al Asiei Mici, pentru aceasta Sântana fiind denumită “o Troie a 
României”.

 Importanţa şi rolul “Cetăţii Vechi “ a Sântanei, în contextul arheologic şi istoric, au fost dezbătute pe larg în cadrul 
seminarului  organizat  de  Primăria  Sântana,  vineri  06.11.2009  cu  sprijinul  membrilor  Institutului  de  Arheologie  din  Cluj 
Napoca, a specialiştilor Centrului Muzeal Arad precum şi a profesorilor de istorie din localitatea Sântana. Prezentările au fost 
realizate de către coordonatorul proiectului- prof dr. Florin Gogâltan, precum şi membrii Centrului Muzeal Arad: arheologul 
Victor Sava şi dr Augustin Mureşan. 

Deoarece seminarul organizat de Primăria Sântana a stârnit interesul participanţilor, specialiştii prezenţi au promis 
organizarea a încă unei sesiuni de dezbateri în momentul finalizării săpăturilor programate pentru acest an. 

4



O săptămână bună!      26. octombrie 2009

Horoscop

Berbec

Muncind sârguincios opt ore pe zi, puteţi să ajungeţi 
şef...şi să lucraţi 12 ore pe zi...

Taur

Când veţi avea 80 de ani, veţi ajunge să cunoaşteţi 
totul. Important este să reuşiţi să vă aduceţi aminte...

Gemeni

Frumuseţea...nu merită să ne gândim la ea...ceea ce 
contează este în mintea noastră. Nu ne dorim o coafură 
care costă 50 de dolari, pentru o persoană care 
valorează 50 de cenţi...

Rac

Iertaţi-vă întotdeauna duşmanii. Nu există nimic mai 
enervant pentru ei, decât acest lucru.

Leu

 Cerem întotdeauna un sfat atunci când deja 
cunoaştem răspunsul, deşi ne-am dori să nu-l fi ştiut...

Fecioară

Sunteţi un nimeni, nimeni nu este perfect, aşa încât trebuie să fiţi perfect, pentru a nu fi un nimeni!

Balanţă

Fie obţineţi ceea ce vă doriţi, fie vă schimbaţi planurile...!

Scorpion

Acea persoană este prieten cu adevărat, care este acolo atunci când are nevoie de  dumneavoastră...

Săgetător

Persoana de lîngă dumneavoastră este ca un pliculeţ de ceai...nu ştiţi cât este de puternică până când nu ajunge să se ardă cu 
apă fierbinte...!

Capricorn

 O modalitate de a obţine cea mai frumoasă imagine a vieţii dumneavoastră este să o priviţi ca pe o aventură.

Vărsător

Un singur om v-a înţeles dintotdeauna, dar nu v-a înţeles acum...

Peşti

Aţi cheltuit 90% din banii dumneavoastră pe femei şi băutură :), restul de 10% pur şi simplu i-aţi irosit...
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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 locala 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
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