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Ziar local al orașului Sântana
Apare lunar și se distribuie gratuit în Sântana și Caporal Alexa

Banul public

Primar
Daniel Tomuța
Atunci când vine vorba de cheltuirea banului public există o singură regulă: respectarea legii. O administraţie sau un primar nu sunt
buni sau răi pentru că dau sau nu
dau ceva, ci pentru că toată activitatea lor respectă litera legii.
Din păcate, de multe ori interesul legii nu coincide cu interesul
oamenilor și viceversa. Mulţi dintre cei care vin la primărie solicită
lucruri care, deși omenește sunt de
înţeles, legal sunt imposibil de onorat. Cele mai frecvente sunt solicitările pentru ajutoare financiare.
Unii vor să-și repare casa, alţii cer
o locuinţă, iar alţii un loc de muncă. Majoritatea apelează la bunul
simţ, dar mai sunt și din aceia care
consideră că primăria și consiliul
local TREBUIE SĂ LE DEA, în caz
contrar ameninţând că „fac reclamaţie la televizor” sau „se mută cu
mobila în faţă la primărie”.
Consiliul local poate aproba ajutor de urgenţă unei persoane sau

familii pentru cazuri deosebite: înmormântare, tratament medical,
incendiu etc, dar numai o singură
dată pe an. De asemenea, se poate acorda ajutor material pentru
repararea caselor de stat, dar nu
pentru repararea caselor proprietate personală. Anul trecut au fost
cheltuiţi aproape 100 000 de lei
pentru repararea câtorva case de
stat. Anul acesta numărul cererilor
a crescut iar bugetul orașului este
mai sărac cu 2,4 milioane lei. Cum
e mai bine să împărţim banii?
Din nefericire, orașul Sântana
nu are forţa financiară de a ridica
blocuri pentru cei fără locuinţe. În
momentul de faţă sunt peste 30 de
cereri dar nu există nici o locuinţă
disponibilă pentru a fi repartizată.
Ce putem face?
Un caz aparte îl constituie drumul judeţean dintre Sântana și
Zimand. Sunt nenumărate solicitările de reparare a acestuia. Toată lumea, inclusiv noi, dorim acest
lucru. De ce nu-l reparăm? Pentru
că DJ 791 apartine Consiliului Judeţean Arad și primăria nu are
dreptul legal de a aloca bani pentru acest lucru.
Legile pot părea dure uneori, însă
ele sunt făcute pentru a deservi întreaga societate și nu numai pentru a ajuta pe cei nevoiași. Orașul
e ca o familie care trebuie să-și drămăluiască bine banii: uneori e nevoită să reducă anumite cheltuieli
pentru a putea realiza altceva.
Primar Daniel Tomuța

Trei noi străzi asfaltate

După cum bine se știe, primăria are în curs de implementare
un proiect de asfaltare a 8,1 km
străzi orășenești prin Programul
Naţional de Dezvoltare Locală.
Proiectul are termen de finalizare anul 2016, contribuţia de la
bugetul local fiind nesemnificativă. În luna decembrie a anului
trecut timpul a permis realizarea unei prime părţi, respectiv
turnarea primului strat de asfalt
pe strada 1 Decembrie. Lucrările au continuat anul acesta prin

pregătirea altor străzi și asfaltarea străzilor Teiului, Păltinișului
și Păcii până la intersecţia cu 1
Decembrie.
Trebuie să menţionăm că acesta este doar stratul de bază (6
cm grosime), peste el urmând
a fi turnat un strat de uzură de
alţi 4 cm. Problema cu care ne
confruntăm este în momentul
de faţă lipsa acostamentelor,
care sunt prevăzute a fi realizate
după așternerea celui de al doilea strat de asfalt.

Primăvara ne-a adus un parc nou!

Puţini sunt cei care ar fi bănuit anul trecut schimbarea prin
care va trece parcul de pe strada
Muncii, din faţa bisericii catoO porţiune de teren deniInterviu cu domnul Vasile Niță - director la lice.
velată, parcă uitată de timp, s-a
Fundația Dezvoltarea Popoarelor Filiala Arad transformat în cea mai modernă
în domeniul social, în terviu pentru ocuparea zonă de agrement din oraș. Dacă
acest moment e speci- postului de asistent so- până acum era lipsit de aproape
alizată în proiecte eu- cial la punctul de lucru
ropene, formarea proArad al FDP.
fesională a adulţilor și
integrarea socio-pro- În 2002 am devenit
fesională a persoanelor coordonatorul puncîn dificultate.
tului de lucru, iar în
– Cum aţi ajuns să 2008, odată cu înfiinconduceţi această funţarea filialei- membru
– Care este obiectul daţie?
de activitate al acestei – În 2001, în urma fondator și totodată diunui anunţ din ziar, rectorul filialei.
fundaţii?
>>> pag. 4
– Fundaţia activează m-am prezentat la in-
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toate facilităţile, noul parc beneficiază de toate atuurile pentru a
trezi interesul sântănenilor. Sunt
locuri de joacă pentru cei mici,
aparate de fitness pentru cei dornici de mișcare în aer liber, mese
pentru ping-pong precum și numeroase bănci pentru odihnă.

>>> pag. 8
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Activitati desfasurate în săptămâna „Să știi mai multe, să fii mai bun!”
desfasurat urmatoarele activitati:
- Crosul primăverii- parteneriat cu
Școlile din Zăbrani, Neudorf, Lipova
- Vizita de studiu la Șiria – vizită la
Muzeul „Ioan Slavici” și la Mănăstirea
Feredeu
- Vizita la Arad – vizionare film , vizită
la Catedrala „Sfânta Treime”, plimbare in
parc
- Activitate de voluntariat – pregătire
de produse pascale oferite seniorilor de
la Căminul de Bătrâni Sântana

Joi, 09.04.2015, elevii clasei III B, înv.
Pelinari Lucia, a vizitat Muzeul de Știinţe
al Naturii. Elevii au fost încântaţi să descopere noi curiozităţi din viaţa plantelor
și animalelor.
Marţi, 07.04.2015 și vineri, 10.04.2015,
a avut loc Campionatul Judeţean de
Handbal la clasele III –IV și V-VI (Juniori, Junioare IV și V), unde au participat
echipele de la L.P.S.Arad, Șc. Generală
Avram Iancu Arad și Liceul Teoretic Ion
Creangă Curtici. Echipele noastre au obţinut locul I.
Grupele de la gradinita secţia germană
au facut vizită la Atrium Mall Arad.
În Saptămâna Altfel , copii de la grupa
mică, educatoare Hanţ Antoneta, grupa
mijlocie educatoare Nadiu Monica și
grupa mare, educatoare Faur Rodica au
vizitat Gradina Zoologică Oradea.
Elevii clasei IV A, înv. Chandler Daniela au desfășurat activitate comună
părinţi- copii cu tema Ce fel de părinte
sunt? Ce fel de copil sunt?
Grupa mijlocie educ. Geoldeș Oana și
grupa mare educ. Dobrea Maria au par-

ticipat în Săptămâna Altfel la următoarele activităţi:
- Parteneriat cu părinţii “Ne pregătim
de Sărbătorile Pascale”
- Activitatea “Din inimă pentru voi” –
vizită la EKR Sântana
- “Ne bucurăm împreună” – vizită la
Azilul de Bătrâni și la colegii de la Gradiniţa de pe str. Ghioceilor.
- Zâmbet în Primăvară – vizită la primăria orașului Sântana și Biserica Ortodoxă.
Clasele I-IV de la secţia germană, înv.
Reinholz Hermine, Weisenburger Regine, Honiges Rozalia și Weber Astrid au
organizat următoarele activităţi:
- Datini și obiceiuri Pascale
- Vizită la Atrium Mall Arad – vizionare de film
- Să cunoaștem împrejurimile orasului
– drumeţie
Elevii clasei pregătitoare B în cadrul
Programului Săptămâna altfel, au desfășurat activităţile:
- vizită la brutărie pentru a cunoaște
una dintre meseriile practicate în orașul
Sântana. După această vizită unii dintre
elevi au decis ca se vor face brutari când
vor fi mari – au învățat să mănânce sănătos și au pregătit o salată de fructe
- Ziua întrecerilor sportive – concursuri sportive
- Am învățat cum să ne purtăm civilizat și cum să ne facem prieteni
În Săptămâna Altfel elevii claselor V
E, V G, VI E, VI G împreună cu prof.
Geoldeș Adriana, Pantea Cornelia, Varvari Nicoleta, Roșu Viorica și Paven Claudia au desfășurat următoarele activităţi:
- Sărbătorile Pascale - confecţionare felicitări, încondeiere ouă
- Ecologizare – Parteneriat cu Primăria
Sântana
- Întâlnire cu Poliţia Orașului Sântana
– vizionare film cu Delicvenţa Juvenilăprezintă domnul Găluţi Doru
- Reguli importante in circulaţia rutieră – domnul Toma Leontin
Elevii claselor VII A, VI A, VIII G au

Copiii de la Grădiniţa P.P.nr. 1 Sântana, local str.Ghioceilor, însoţiţi de doamnele
eeducatoare, în săptămâna „Să știi mai multe, să fii mai bun!”, au efectuat o excursie la Grădina Zoologică Oradea. Copiii au admirat animale atât de la noi din ţară,
cât și de pe alte continente. Copiii au fost uimiţi de varietatea animalelor salbatice
de pe alte continente: tigrul, leul, puma, cangurul.
SÂNTĂNEANUL

Elevii clsasei III A au planificat activitatile astfel:
- Ziua Educaţiei – activităţi de tip „Stiu
să fac”
- Ziua Atelier – Confecţionare de felicitări și ouă de Paște
- Ziua Culturală – mânuire de marionete, vizionare de film, activitate desfăsurata la CDI
- Ziua Distractiva - O zi cu jocuri
- Ziua Voluntariat - Activitate de amenajare a unui atelier creativ

Elevii clasei pregătitoare B au învățat să mănânce sănătos
și au pregătit o salată de fructe

Ziua întrecerilor sportive la clasa pregătitoare B

Am învățat cum să ne purtăm civilizat și cum să ne facem prieteni

,,Scoala altfel” a venit / Iacata-ne am sosit, / De dragii parinti insotiti. / EKR am
vizitat, / Cu colegii ne-am distrat. / La Caminul de batrani ne-am minunat, / Poezii
am recitat si cantece am cantat / La Primarie am poposit, / Daruri multe am oferit /
Si dulciuri noi am primit. / La florarie ne-am oprit, / Florile le-am mirosit. / Si impartasiti noi am cantat, / De Pasti: ,,Hristos a inviat”!
Grupa mijlocie educ. Geoldeș Oana și grupa mare educ. Dobrea Maria

APRILIE 2015

Cupa Primăverii a rămas la Sântana!

Pentru al 2-lea an consecutiv echipa de
judo a orașului Sântana câștigă locul I acasă.
Concursul anual de judo din Sântana
oferă un prilej de verificare și răsplătire a copiilor bine pregătiţi în acest domeniu. Este organizat de C.S.O. Unirea
Sântana în parteneriat cu Clubul Copiilor Sântana, competiţie care a adunat la
linia de start 15 cluburi din 3 judeţe și
164 de copii.
La această competiţie interjudeţeană
de judo din data de 25.042015 au paticipat următoarele cluburi:

L.P.S. Arad, C.S. Zerind, C.S.M.Arad,
G.Y.M Oradea, Sakura Ghioroc, Victoria Nădlac, Palatul Copiilor Arad,
Șoimii Lipova, J.C.Lazăr Loghin, P.C.
Timișoara, Pro Motrica TM. Mureșul
Ususău, Sentoki Timișoara, Viitorul
Borș și C.S.O Unirea Sântana.
Cei mai talentaţi judoka au fost premiaţi cu diplome, medalii, cupe și dulciuri.
Cele mai deosebite rezultate au fost:
La ctg. 29 kg feminin s-au întâlnit
în finală 2 sportive de la clubul nostru:
Briciu Antonia și Rus Mihaela , cea din

urmă câștigând locul I, de asemenea la
44 kg feminin cele mai bune sportive ale
clubului din Sântana, Bodea Priscilla și
Creţ Denisa au ajuns în finala categoriei
iar Priscilla a obţinut loc I.
S-au remarcat de asemenea următorii
sportivi:
Sabou Larisa Loc I 36 kg
Răuţ Adriana Loc II 32 kg
Cotu Cătălin Loc I 73 kg
Ștefan Roxana Loc I 44 kg
Schintee Gabriela Loc I 57 kg
Creţ Alin Loc II ctg 55 kg
Bus Andrei Loc ÎI ctg 46 kg
Vedinaș Ștefania Loc II ctg +57 kg
În urma acestui eveniment prof. Anamaria Budiu ne-a declarat:
“Cel mai frumos este când poţi să faci
copiii și oamenii fericiţi, când poţi să le
oferi încredere în ei și șansa de a practica un sport deosebit. Asta am încercat
și noi să facem prin această competiţie,
să concurăm cu cele mai tari echipe din
zona noastră. Și ca să fie cât mai corect
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clasamentul final pe echipe am stabilitit
un sistem care să permită cluburilor să
plece de la egalitate, adică fiecare echipă
a desemnat 10 sportivi care să puncteze
pentru clasamentul final pe cluburi iar
restul copiilor au punctat doar la individual.
Sunt mulţumită în mare parte, dar
mai avem mult de muncit la nivelul celor de vârstă mică.
A fost o competiţie frumoasă și reușită atât prin prisma organizării cât
și a rezultatelor. Mulţumim primăriei
orașului pentru preocuparea de a oferi condiţii optime pentru desfășurarea
concursului (renovare sală), fapt care a
făcut o bună impresie tuturor participanţilor.
Este normal să fim recunoscători celor care ne ajută și profit pe această cale
să le mulţumesc: bunului Dumnezeu și
părinţilor copiilor, Primăriei orașului
Sântana, și firmelor: S.C. Delta Olari,
Giurgiu Angela, Caberlink Televiziune, Pizzeria Primo Ristorante, florăria
Exotic, S.C Resko, S.C. Andeur și Trif
Vasile.

Cupa Coca- Cola la Oradea

Echipa de fotbal feminin a Liceului
Tehnologic Sântana a câștigat cupa judeţeană la Arad și s-a calificat la turneul
zonal desfășurat la Oradea în perioada
24- 26 aprilie 2015.
La această competiţie au participat
șase echipe de fotbal feminin: Liceul
Tehnologic nr. 1 Bratca (Bihor), Liceul
Tehnologic Sântana (Arad), LPS ClujNapoca, LPS Baia Mare (Maramureș),
Colegiul Național „Mihai Eminescu”
(Satu Mare) și Liceul Tehnologic „Romulus Paraschivoiu” Lovrin (Timiș).
În urma unor jocuri foarte bune, fetele

din Sântana s-au calificat în finala turneului, după ce în semifinale au depășit
LPS Baia-Mare cu scorul de 4-2, chiar
dacă echipa adversă a avut în componenţă trei jucătoare de la echipa naţională de fotbal feminin a României.
În finala competiţiei, echipa Liceul
Tehnologic a fost totuși învinsă de LPS
Cluj-Napoca și s-a clasat pe un onorant
loc II.
Felicitări fetelor și mult succes în
continuare! Așteptăm rezultate la fel de
bune și pe viitor.
Profesor, Cătălin Puia

,,O carte este un cadou pe care îl poți deschide mereu” Garrison Keillor.
Ziua Mondialăa Cărţii si a Dreptului
de Autor se sărbatorește anual pe 23
aprilie și este organizată de UNESCO în
scopul promovării lecturii, publicaţiilor
și a dreptului de autor.
Prima manifestare a avut loc în anul
1995, iniţiativa acestei zile aparţine Spaniei, unde anual la aceasta data are loc
Festivalul Trandafirilor, o manifestare
dedicată Sfântului Jordi și comemorării
scriitorilor Miguel de Cervantes și W.
Shakespeare.
Încă din Evul Mediu,
în această zi fetele si femeile primesc
flori, iar bărbaţii cărţi. Obiceiul oferirii cărţilor a fost practicat abia din anul
1616, anul în care au murit cei doi scriSÂNTĂNEANUL

iitori. Totodată această zi coincide cu
ZIUA BIBLIOTECARULUI din România, a celor care scot ,,cărţile din anonimat”, cărţile ,,cei mai tăcuţi și constanţi
prieteni”, sunt cele care ne construiesc
conștientul și subconștientul ,,ne cresc
sufletul și spiritual dându-ne alternative,
echilibrul interior, bucurându-se de o
călătorie prin suflete, gânduri și frumuseţi.
La iniţiativa Primăriei Orașului Sântana, cu prilejul Zilei Mondiale a Cărţii s-a
organizat în cadrul Bibliotecii
Orășenești ,,St. Aug. Doinaș” premierea ,,celor mai fideli cititori”, oferindu-se
acestora de către d-l primar Tomuţa Da-

niel diplome și cărţi.
Cititorii bibliotecii care au fost premiaţi sunt: Corban Alexandra, Ardelean
Nicoleta, Dobrea Ana Maria , Napău
Mălina, Covaci Marinel, Covaci Timo-

tei ,Jelecuţean Adina, Bolba Claudia,
Eberwein Maria, Molnar Gianina, Napău Nadia, Berar Petru, Niclaus Iosif,
Iva Ioan.
Bibliotecară, Marinela Morgoș
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Interviu cu domnul Vasile Niță - director la
Fundația Dezvoltarea Popoarelor Filiala Arad
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– Cum aţi ajuns să
gestionaţi finanţări de fonduri europene?
– Începând din 2007, filiala a început mai
multe programe de formare în vederea gestionării fondurilor europene și și-a format un
nucleu de angajaţi capabili să scrie și să implementeze proiecte europene. Astfel până la începutul anului 2014, filiala a implementat mai
multe proiecte europene, în momentul de faţă
are în implementare alte 3 proiecte. Valoarea
fondurilor accesate depășește 10 milioane €.
– Pentru Sântana?
– În Sântana am ajuns prima dată printrun program numit „Susţinere la distanţă”,
program care susţinea material persoanele
aflate în dificultate, în vederea integrării socio-profesionale a adulţilor și evitarea abandonului școlar la copii. Prin acest program,
lunar, aproximativ 70 de familii primeau un
pachet de alimente și beneficiau de consiliere
din partea angajaţilor filialei.
În prezent filiala FDP Arad este partener cu
Primăria Sântana, într-un proiect ce vizează
crearea de intreprinderi sociale în vederea angajării persoanelor în dificultate.
Astfel s-a deschis societatea SC Prest Com
Sântana Pavaj SRL, cu sediul în Caporal Alexa, unde, în acest moment s-au creat 8 locuri
de muncă și au început investiţiile în vederea
dotării și începerii producţiei de pavele. Valoarea totală a investiţiei din fonduri europene la
care contribuţia Consiliului Local- ca acţionar
unic- este de 2 %- este de 200.000 €, bani nerambursabili.
Filiala Arad mai are în implementare un alt
proiect care vizează dezvoltarea personală a
copiilor, proiect al căror beneficiari sunt copiii
din Centrul de Zi de la Sântana.
– Din 2012 sunteţi ales consilier local pe lista
PNL. Care este implicarea dvs.?
– În calitate de consilier local, am participat
alături de angajaţii primăriei la scrierea și depunerea altor două proiecte europene- ambele aprobate spre finanţare, aici fiind vorba
despre renovarea clădirii liceului și renovarea
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Doi cetățeni de onoare ai orașului
Sântana s-au cunoscut la primărie

Doi dintre cetăţenii de onoare ai
orașului, Wolfgang Wisemer și Johann Kerner au avut ocazia să se
cunoască reciproc ca urmare a unei
vizite făcute în România. Domnul
Kerner se afla în Sântana împreună
cu o echipă din Germania pentru
finalizarea lucrărilor de montarea a
paratrăznetului la biserica catolică,
iar domnul Wisemer a venit cu un
transport cu ajutoare pentru cantina
sociala, casele de copii si Azilul de
Urbarial Haus (Gimnaziul latin)- proiect care batrani Santana si pentru Caminul
se află pe lista de așteptare.
Din păcate pentru actuala administraţie- în
perioada 2013-2014 s-a încheiat primul ciclu
de finanţare al Uniunii Europene, nefiind deschise alte linii de finanţare care să contribuie
la dezvoltarea și modernizarea orașului. Anul
acesta se va deschide un nou ciclu de finanţare (2014- 2020)- pentru care suntem pregătiţi
în vederea depunerii cât mai multor proiecte,
pentru a obţine mai multe fonduri nerambursabile prin care să contribuim la dezvoltarea
orașului.
Considerăm că fondurile europene sunt un
motor foarte important pentru comunitatea
noastră.
– De ce PNL și nu alt partid?
– M-am înscris în PNL pentru că am crezut În perioada martie-aprilie s-a
în echipa care s-a format în 2010 și cred în desfășurat concursul Județean și
continuare că vom reuși să facem lucruri fru- Interjudețean de eseuri ”Pro și
Contra” care în acest an a avut ca
moase pentru oraș.
– Pentru cititorii care nu vă cunosc, să spu- temă ”Discriminarea”. Elevii au fost
provocați să scrie eseuri pe această
nem câteva date personale.
– M-am născut la Sântana, am locuit tot tim- temă lăsându-și imaginația și sentipul aici. Școala generală am făcut-o la “Sfânta mentele libere. Au participat lucrări
Ana”, pe atunci Generală 1, liceul la Arad și foarte bune printre care și cele ale elela Sântana, iar universitatea am absolvit-o la vilor noștri, îndrumați de dna Blîndu
Cluj-Napoca. Sunt căsătorit, am doi copii, so- Diana. Lucrările au fost apreciate
ţia lucrează ca profesoară la Liceul tehnologic pentru originalitate, modul de expriSântana.
mare și felul în care s-au raportat la
Fiica mea studiază la Politehnică în Timi- realitatea societății în care trăim. La
șoara, iar fiul meu este elev la Liceul „Elena
Ghiba Birta” din Arad.
– Hobby-uri?
– Joc de 2 ori pe săptămână tenis cu piciorul
și în rest de câte ori am posibilitatea merg la
pescuit. Sunt stelist.
„Salvaţi judeţul Arad”, acesta este o
– Cea mai mare captură? (fără exagerări parte din titlul unei petiţii prin care
pescărești!)
președintele Consiliului Judeţean
– Un crap de 12 kg.
Arad, domnul Nicolae Ioţcu protes– Un cuvânt pentru cititori?
tează împotriva măsurilor luate de
– Le urez pescarilor fir întins și tuturor sântă- guvernul condus de Victor Ponta prin
nenilor o primăvară frumoasă!
care judeţul și mai multe localităţi au

social Arad.
Întâlnirea celor doi a avut loc la
primăria din oraș în data de 2 aprilie, prilej cu care s-au discutat detalii
legate de viitoarea colaborare. Profitând de momentul prielnic, primarul
orașului nostru, domnul Daniel Tomuţa i-a invitat pe cei doi să participe anul viitor la ședinţa de consiliu în
care se va decerna titlul de cetăţean
de onoare laureatului premiului Nobel pentru chimie în 2014, domnului
Stefan Hell.

Pro și Contra
- concurs național de eseuri etapa interjudețeană au participat
elevi din Bacău, Vaslui, Timișoara,
Sibiu, Oradea. Din cei șapte elevi ai
Clubului Copiilor Sântana, cinci s-au
calificat la etapa naționlă care se va
desfășura la începutul lunii iulie. Elevii premiați sunt: Larisa Florea loc.I,
Flavia Borteș loc.II, Ursache Răzvan
loc.III, Mara Blîndu loc.III, Paul Trif
loc.III. Echipa de eseiști din Sântana
va trebui să pregătească o prezentare
în etapa finală. Le urăm succes, spor
la muncă și un loc cât mai bun la faza
naționlă.

Protest al președintelui
Consiliului Județean Arad

primit mai puţini bani comparativ
Viceprimar,Cornel Gligor cu anii trecuţi. „Banii au fost luați
de la administrațiile performante,
cum este și administrația Județului
Arad, și dați administrațiilor neperformante ale PSD, în special
distrugerea uneia dintre staţiile de autobuz de
din sudul țării și din Moldova. Din
pe strada Muncii, care a fost spartă aproape
banii produși de arădeni, Consiîn totalitate fără ca cineva să vadă și să audă
liul Județean Arad a pierdut, în
ceva. A urmat mai recent staţia de autobuz 2015, prin comparatie cu 2014, 21
de la fosta haltă din Comlăuș. Autorii sunt ca milioane de lei, iar primăriile din
și în cazul de mai sus tot niște copii. De data județ aproximativ 24 milioane de
aceasta însă spiritul civic al unui cetăţean res- lei. Toți acești bani urmau să fie
ponsabil și poliţia orașului au dus la prinderea alocați pentru investiții în sănătate,
și amendarea acestora. Este vorba despre mi- în infrastructură etc. Ei au ajuns în
norii: C.A., C.E., D.E.
bugetele unor primării fără să exisCa un fapt divers, mama unuia dintre făptași te o condiționalitate legală privind
se afla în același timp la poliţie pentru băiatul direcționarea către investiții (banii
care a spart staţia, dar și pentru fiica dumnea- pot fi folosiți, practic, pentru orice),
ei care bătuse o colegă la școală. Cu toate aces- putând fi folosiți pentru organizarea
tea în opinia doamnei respective copiii erau unor spectacole cu caracter popunevinovaţi.
list, specifice PSD”, a afirmat Nicolae
Tragem în final un semnal de atenţie la Ioţcu.
adresa tuturor părinţilor: aveţi grijă de proprii Fără a fi semnat încă această petidumneavoastră copii pentru că în caz contrar ţie, aducem la cunoștinţa cetăţenilor
indignarea noastră faţă de faptul că
sunteţi primii care veţi trage consecinţele.

Nu este pădure fără uscăciuni!
În data de 8 aprilie a fost deschis pentru folosinţa cetăţenilor cel mai modern parc din
oraș. Ne-am exprimat atunci teama de a nu
se repeta și la Sântana situaţia din Parcul Copiilor din Arad, care a fost vandalizat în câteva rânduri de către, după cum a scris atunci
presa arădeană: huligani și nemernici. Cum
„de ce ţi-e teamă nu scapi”, bineînţeles că și
la noi, la scurt timp după darea în folosinţă a
parcului s-au găsit câţiva adolescenţi de viţă
nobilă (ca să nu îi jignim) care au fost nemulţumiţi de obiectele din parc și s-au străduit să
le dea o altă formă. Asta în condiţiile în care
numai în acest parc sunt montate șase camere
video. Legea din România este foarte grijulie
cu asemenea indivizi și nu ne permite să facem publice nici pozele și nici numele lor, ci
doar iniţialele: S.I., O.V., I.B., G.F.
Din nefericire cazul nu este singular. Scriam
în numerele trecute ale ziarului nostru despre
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orașul Sântana a primit anul acesta
cu 2.4 milioane lei (24 miliarde lei
vechi) mai puţin decât în anii trecuţi.
Pentru administraţia orașului este o
lovitură nedreaptă, cumplită și neașteptată. În aceste condiţii proiectul
nostru de buget a fost făcut praf, investiţiile propuse pentru dezvoltarea
orașului find zădărnicite. Asociaţia
Orașelor din România s-a pronunţat
și ea împotriva acestei legi însă fără
succes deocamdată.
În urma unei îndelungate munci
aparatul de specialitate al primăriei Sântana a reușit să acceseze anul
acesta pentru dezvoltare fonduri
substanțiale, iar guvernul a reușit
să șteargă cu buretele acest rezultat. Deși nu este deloc încurajator,
să ne bucurăm totuși. Ce ne-am fi
făcut dacă nu câștigam aceste finanţări?
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8 Aprilie – Ziua Internațională a Rromilor

Scurt istoric
Ziua internaţională a romilor se sărbătorește în fiecare an, la începutul lunii
aprilie, mai precis în data de 8 aprilie a
fiecărui an. Ideea de a marca o astfel de
zi a luat naștere la Londra, in 1971, la
primul congresinternaţional al romilor.
Scopul acestei zile este acela de a atrage
atenţia societăţii asupra problemelor cu
care se confruntă romii. Ea a devenit, de
asemenea, ziua memoriei romilor omorâţi de naziști în timpul celui de al doilea
Război Mondial. Pe 8 aprilie, în toate

ţările lumii au loc seminarii, festivaluri
sau acţiuni umanitare.
La Congresul Mondial al Romilor,
desfășurat la Londra, în anul 1971, s-a
luat decizia ca ziua de 8 aprilie să devină Ziua Internaţională a Romilor din
întreaga lume. Tot atunci a fost adoptat,
ca imn internaţional al romilor, cântecul
„Gelem, gelem”, de cântăreaţa și actriţa
Olivera Vuco, în cunoscutul film iugoslav „Am întâlnit și ţigani fericiţi”, peliculă ce datează din 1967. De asemenea,
a fost adoptat și steagul internaţional al

romilor, având jumătatea de jos verde,
simbol al câmpurilor înverzite, și jumătatea de sus albastră, simbol al cerului
senin, iar la mijloc o roată, simbolizând,
pe de o parte, soarta, roata succesiunii
vieţilor, iar pe de altă parte nomadismul,
în relaţie cu spaţiul originar al Indiei.
În 2006, la initiaţiva domnului deputat
Nicolae Păun, data de 8 aprilie devenea,
oficial, ”Sărbătoarea etniei romilor din
România”.
Serbarea Zilei Rromilor la Școala
Gimnazială Sântana
Școala Gimnazială Sântana, în cadrul
Săptămânii „Să știi mai multe, să fii mai
bun!” a sărbătorit în data de 8 aprilie
2015 Ziua Internaţională a Rromilor. Cu
această ocazie am pregătit un program
special la care au participat cadrele didactice ale școlii, elevi, părinţi, dar și
invitati speciali, care se afla de fiecare
data alaturi de unitatea noastra scolara
: domnul inspector pentru minorităţi
Binchiciu Viorel din partea ISJ Arad

Liceul Tehnologic-calificativ foarte bine
În perioada 26-27 martie 2015 Liceul
Tehnologic Sântana a fost supus unei inspecţii complexe de evaluare, care conform
normativelor în vigoare se desfășoară odată
la cinci ani și este făcută de către Agenţia
Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar. Rezultatul evaluării
a fost notat cu calificativul foarte bun. Comisia a fost plăcut impresionată de calitatea
actului didactic, de focusarea întregii activităţi a colectivului de cadre didactice pe formarea de competenţe la elevi și pe obţinerea
de plus valoare în actul didactic.
O remarcă deosebită a fost făcută la adresa părinţilor care au venit în număr mare
la întâlnirea cu membrii comisiei de evaluare, ceea ce spune mmult legat de interesul părinţilor pentru școală și educaţia
copiilor. A fost apreciat și faptul că există
un dialog real între școală și toţi partenerii
educaţionali, precum și faptul că toate cadrele didactice sunt calificate, majoritatea

fiind titulari cu domiciliul în Sântana.
Un alt aspect pozitiv a fost dat de potenţialul deosebit al populaţiei școlare dezvoltat prin interculturalitate și multilingvism: secţii cu predare în limbile română
și germană precum și clase de engleză
intensiv.
A fost apreciată paleta bogată de activităţi sportive și culturale desfășurate alături
de posibilitatea de a obţine performanţă în
funcţie de vocaţia individuală cu sprijinul
cadrelor didactice.
Există și o bună colaborare cu Primăria
Orașului Sântana fapt ce reiese din starea
bună a clădirilor, comisia a urmărit faptul
că de la an la an s-au făcut lucrări de reabilitare.
Din totalul de 43 de indicatori urmăriţi,
32 au fost evaluaţi cu foarte bine și 11 cu
bine, ceea ce constituie întradevăr o performanţă.

Medaliați la Concursul Național
de Dans – Alba-Iulia
La începutul lunii aprilie tupa de dans
ANGELS, a Clubului Copiilor Sântana a participat la concursul național
de dans Bucuria Dansului organizat
de Școala de dans Chirilă din AlbaIulia. Au participat trupe de dans din
Cluj, București, Bîrlad, Oradea, Cugir,
Călărași, Giurgiu, Hunedoara, Arad,
Baraolt, Alba-Iulia. Angels-ii(Mara
Blîndu, Burcă Daria, Borteș Flavia,
Pașca Andreea, Drăgoi Andreea, Ci-

ghirean Ioana, Ursache răzvan, Vlăduț
Raul, Mercea Alin, Vandor Bogdan,
Rusu Cătălin) din Sântana s-au prezentat cu două dansuri: dans tematic și hiphop, clasându-se cu ambele dansuri pe
locul I la categoria de vârstă la care au
participat. Munca lor a fost răsplătită cu
medalii, cupe și diplome. Cinste acestor
copii minunați și rezultate cât mai bune
pe viitor.
Baftă și mult succes!
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precum și domnul primar al orașului
Sântana- Ing. Tomuţa Daniel și domnul
viceprimar - prof. Gligor Cornel.
Programul a debutat cu intonarea Imnului Rromilor „Gelem, Gelem” de către elevul Colompar Efraim din clasa a
VIII-a B. Elevi au școlii au recitat poezii
in limba rromani și au prezentat sceneta
„Păduchiosul și Murdarul”.
Cei prezenţi la eveniment s-au putut delecta cu muzică și dansuri ţigănești oferite
de elevii școlii și de majoretele orașului
Sântana coordonate de dna Cristina Neag.
Mult așteptatul moment al evenimentului a fost concursul „Miss Piranda”,
unde concurentele s-au întrecut la probele de dans ţigănesc, costume și cultură
generală, câștigătoarea concursului fiind
Colompar Antonela din clasa a VII-a A.
Ziua Rromilor s-a încheiat cu un număr de Breakdance oferit de copii de la
Clubul Copiilor Sântana coordonaţi de
dna Diana Blându.
Prof. înv. primar Diana Gavriloaie
Director, - prof.
Cret Ioan Nicolae

Continuă reabilitarea carosabilului

Începute luna trecută lucrările de reabilitare a carosbilului pe principalele străzi din
oraș continuă. În porţiunile cu
probleme minore se frezează
asfaltului și șe toarnă un nou
strat de bitum. În locurile în
care fundaţia drumului este
compromisă se procedează la
refacerea totală, prin îndepărtarea substratului afectat, înlocuirea acestuia cu piatră spartă
și asfaltare.
În același timp se finalizează
și marcajul rutier pe cele două
drumuri judeţene ce traversează orașul.
Ne cerem scuze pentru deranjul produs.

Invitaţie la curăţenia de primăvară
Odată cu venirea primăverii se
desfășoară pe raza orașului ample
acţiuni de salubrizare. Pe lângă angajaţii primăriei și ai firmei Primvest
Consult au fost mobilizaţi și cea mai
mare parte a beneficiarilor de ajutor
social. Au fost strânși sute de saci
cu deșeuri pe care oamenii lipsiţi de
bun simţ le aruncă unde le cade mai
la îndemână: stradă, parcuri, marginea drumurilor, dincolo de linia
ferată dintre bariera către Caporal
Alexa și halta Comlăuș etc
Primăria orașului invită toţi locuitorii să participe la acţiunile de
salubrizare a orașului, în cadrul
programului de curăţenie de primă-
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vară și îndeamnă agenţii economici,
conducătorii instituţiilor publice, să
amenajeze teritoriile adiacente imobilelor pe care le deţin sau își desfășoară activitatea.
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Căsătoriile lunii martie 2015
NEDELCU IONUŢ ȘI ABRUDEAN FLORINA- GABRIELA
GUVER IONUŢ- LIVIU ȘI PAȘCA PAULA- LORENA
ŢICA CRISTIAN- IOAN ȘI NADIU IONELA- CERASELA

Încă trei cupluri frumoase și-au unit destinele în luna martie,
punând bazele unor noi familii. Le doresc acestora să aibă parte de
o viață fericită împreună.
CASĂ DE PIATRĂ!
Primar, Daniel Tomuța

CARICATURA LUNII

Anunţ important!
Primăria Orașului Sântana dorește să facă o surpriză frumoasă perechilor soţ-soţie care aniversează
în cursul anului 2015, 50 de ani de căsătorie. În acest
sens, rugăm cetăţenii care sunt în această situaţie sau
care cunosc persoane în această situaţie să ia legă-
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tura telefonic cu primăria (la numărul de telefon
0257-462082) sau personal la consilierii din cadrul
Compartimentului Cabinet Primar (clădirea primăriei, etajul 1). Venim cu această rugăminte deoarece
primăria orașului nostru nu deţine informaţii despre persoanele care s-au căsătorit în alte localităţi și
care acum au domiciliul stabil în Sântana.

Invitaţie la inaugurarea parcului
„Katharina Ackermann” şi la Maibaumfest
În data de 24 mai a.c., în orașul nostru se vor
desfășura simultan mai multe evenimente cultural-religioase, care vor cuprinde începând cu
orele 10:00 Slujba religioasă la Biserica Romano-Catolică Sântana.
La ora 14:30 se va oficia Slujba de Sfințire a parcului
“Katharina Ackermann”, a statuii “Sfânta Treime” recent renovată și a plăcii comemorative legată de finalizarea proiectului de montare a paratrăsnetului de la
Biserica Catolică “Sf Ana”.
La ora 15:30 se va oficia prima căsătorie în aer liber, în

spaţiul special amenajat pentru cununii din noul parc.
Evenimentele se vor încheia printr-un program
artistic la care vor participa: trupa de majorete a
orașului Sântana, dans modern cu trupa Angels,
ansamblul Busuiocul Sântana, Fanfara Lambert
Steiner, Fanfara Nădlăceanca, Corul german din
Sântana, formația de dansuri germane a școlii,
formația de dansuri tradiționale Banat Ja, din
Aradul Nou și invitați special Diana Selagea.
Concomitent se va desfășura și Sărbătoarea Pomului de Mai.Vă așteptăm cu drag!

Au fost redobândite 41 ha de teren
O preocupare majoră a actualei administraţii
o constitue recuperarea a cât mai mult posibil
din terenurile ce au apartinut odată orașului.
În 2013 a fost răscumpărată de la SC Gerimax
Internaţional SRL suprafaţa de 53.474 mp teren neproductiv în intravilan (lângă staţia de
În anul 1889, Congresul Internaționalei Socialiste a decretat ziua de carburanti) pentru care s-a plătit 192.020 lei.
1 mai ca Ziua Internațională a Muncii, în memoria victimelor gre- În 2014 s-a răscumpărat de la Sebestyen Helen
vei generale din Chicago, ziua fiind comemorată prin manifestații
muncitorești. Cu timpul, 1 mai a devenit sărbătoarea muncii în majoritatea țărilor lumii, diversele manifestări căpătând amploare pe măsură ce autoritățile au convenit cu sindicatele ca această zi să fie liberă. Campania de Mediu „Locul deșeurilor nu este în
În România această zi a fost sărbătorită pentru prima dată de către preajma ta” organizată în parteneriat cu Asociaţia
mișcarea socialistă în 1890. În perioada regimului comunist, de 1 mai Română pentru Reciclare RoRec s-a bucurat și în
autoritățile organizau manifestații uriașe pe marile bulevarde. Coloane acest an de un real succes, la cele 4 puncte de code oameni, în ținute festive, scandau lozinci și purtau pancarte uriașe. lectare din oraș adunându-se o cantitate însemnată
După 1990, importanța propagandistică a zilei a fost minimalizată, de deșeuri, de echipamente electrice și electronice.
dar oamenii se bucură de acest eveniment, sărbătorindu-l în aer liber, La această acţiune au participat voluntari din cala iarbă verde, la mare ori la munte. În 2003, pentru prima oară în is- drul Liceului Tehnologic Sântana, cărora le mulţutoria postdecembristă, o confederație sindicală a încercat organizarea mim.
unei adunări populare, cu mici, bere și muzică, pentru a serba acestă
zi. Criticile nu au lipsit, la fel nici acuzațiile de simpatie pro-comunistă, amintirea propagandei PCR fiind încă vie în conștiința populației.
Cu toţii ne-am obișnuit să auzim din gura politicienilor că învăţământul este o prioritate naţională,
deși în ultimii șase ani realitatea a arătat exact pe
Joi 23 aprilie a.c., în sediul pri- infrastructura;
dos: școli desfiinţate, salarii tăiate, posturi blocate,
măriei s-a desfășurat licitaţia de
-suprastructura;
buget mic etc. Contrar situaíei la nivel naíonal, în
orașul Sântana învăţământul este întradevăr o prideschidere a ofertelor pentru as- acostamente;
oritate. Conducerea primăriei a intreprins tot ce i-a
faltarea unor străzi orășenești cu
- santuri si podete;
lungimea de: 6,738 km., altele de- lucrari accesorii (amenajare stat în putinţă pentru sprijinirea activităţii școlare,
căt cele cuprinse în PNDL. Este intersectii, racorduri si lucrari de de la chestiuni simple legate de asigurarea transportului pentru activităţile educative-culturale și
vorba de: strada Aradului, strada semnalizare rutiera);
sportive până la marile investiţii făcute în infraBistritei, strada Oituz, strada MiValoarea estimata este de: structura pentru educaţie. Fără a enumera toate rehai Viteazul, strada Lucian Blaga, 2.528.896,00 lei la care se adauga alizările din anii 2013-2014, reamintim numai restrada Unirii, strada Garofitei, TVA.
abilitarea termică a clădirii centrale a școlii “Sfânta
strada Dudului, strada Lalelelor,
La licitaţie au fost depuse oferte Ana și amenajarea cabinetului stomatologic, renostrada Liliacului, strada Avram din partea a cinci firme construc- varea corpului principal de clădire la Liceul TehnoIancu si strada Zefirului”
toare din trei judeţe, Timiș, Arad, logic, refacerea grupurile sanitare de la clădirea de
Se vizeaza executarea urmatoa- Bihor. Lucrările urmează să în- pe str. Ghioceilor, dotarea cu echipamente de joacă
relor categorii de lucrari:
ceapă cât mai curând și se vor a grădiniţei de pe str Unirii plus diverse alte lucrări
de renovare și amenajare la toate școlile. Dealtfel,
- lucrari de terasamente;
finaliza anul viitor.
ușa primăriei a fost mereu deschisă la orice solicitare privind educaţia.
Pentru asigurarea ordinii și siguranţei publice în zona unităţilor de învăţământ, patru din cei
MATEI ELISABETA
VÂȘCAN IOAN
șase gardieni ai orașului au fost numiţi pe posturi
ARDELEAN CATIŢA
MUSCA FLOAREA
de pază la liceul tehnologic, școala “Sf Ana”,școala
SOFICA TENICA
ROMVARI ARTHUR
gimnazială din Comlăuș și “Șt. A. Doinaș”. Este de

Margareta suprafaţa de 63.479 mp teren în intravilan în valoare de 68.814 lei (lîngă Agromec
Comlăuș). În anul 2015, acţiunea civilă îndreptată către societatea Proitaliana a fost admisă
în favoarea Orașului Sântana, astfel că suprafaţa de peste 29 ha teren de la marginea DN
671 Arad- Oradea a intrat și ea în proprietatea
privată a orașului.

Regulament de ordine in parc
REGULAMENT ORDINE INTERIOARA
1. Programul de funcţionare a spaţiilor de joacă 08:00 – 22:00;
2. Echipamentele cu care sunt dotate spaţiile de joacă sunt destinate copiilor cu vârstă între 2 și 14, iar greutatea maximă admisă
este 54 kg;
3. Este intezis:
- ruperea/distrugerea arborilor, arbuștilor, florilor, coșurilor de
gunoi, băncilor și echipamentelor de joacă;

- accesul bicicletelor, mopedelor și skateboard-urilor în incinta
parcului;
- tulburarea liniștii și ordinii publice;
- consumul de băuturi alcoolice și substanţelor halucinogene;
- aruncarea deșeurilor (hărţii, sticle, coji de seminţe, ambalaje
alimentare).
Nerespectarea acestor reguli va atrage sancţionarea contravenţională cu amendă între 60 și 500 lei.
VA RUGĂM PĂSTRAŢI CURĂŢENIA!

Să nu uităm de 1 Mai

Locul deseurilor nu este in preajma ta
Nu în ultimul rând, mulţumim cetăţenilor orașului Sântana care s-au implicat direct în această
acţiune, predând pentru reciclare peste 4500 kg de
echipamente electrice și electronice scoase din uz.
Câștigătorii tombolei sunt: Cafetieră- Jelecuţean
Adrian, Danciu Daniel, Grosu Ioan; Blender- Bichiș Ioan, Jurcă Safian, Neamţ Alexandra; Polizor
unghiular- Pavel Mona, Dărău Mircea, Giurgiu
Ioan, Murariu Daniel.

Învăţământul este o prioritate locală

Licitaţia pentru asfaltare

COMEMORĂRI

MACKERT MAGDALENA
MATEESCU VIORICA
LINGURAR ROZALIA
VANDOR ELENA
BUDIU VIORICA
NAGHIU DANIEL

CĂTANĂ MARIA
HAŢEGAN AUREL
GAUDI IOAN
FLOROIU LAURENŢIU
TOMA GHEORGHE

Aducem un pios omagiu celor trecuți la cele veșnice în luna precedentă.. Dumnezeu să-i aibă în pază și să le odihnească suﬂetele.
Primar, Daniel Tomuța
SÂNTĂNEANUL

remarcat și soluţionarea problemei create la școala
din Caporal Alexa, care din cauza blocării posturilor în învăţământ era pe punctual de rămâne fără
fochist și fără îngrijitor. Deși cu astfel de probleme
se confruntă sistemul bugetar în toată ţara, prin
intermediul firmei Primvest Consult, subordonată
consiliului local, s-a reușit asigurarea serviciilor de
curăţenie și încălzire fără ca părinţii și copii să fie
afectaţi.
În prezent sunt pe punctul de a fi începute lucrările de reabilitare la corpul de clădire cu internatul
Liceului Tehnologic prin proiectul ”Reabilitare
imobil Liceul Tehnologic Santana, judetul Arad”,
proiect finanțat din Programul Operational Regional 2007-2013. Proiectul are o valoare totala de
615.963,08 lei și va fi implementat pana la data
de 16.12.2015. Lucrarile prevăzute a fi executate
sunt: reabilitare acoperis, realizare izolatie termica exterioara cu polistiren de 10 cm, zugraveli
exterioare si interioare, inlocuire de: robineti termostatati, usi interioare și parchet din lemn.
Pentru anul 2015 se așteaptă începerea lucrărilor
la grădiniţa ce urmează a fi construită pe terenul de
vizavi de spital și sunt pregătite alte două proiecte
mari: Extindere Școală Gimnazială Comlăuș cu
sală de sport și Reabilitare corp cu cantină la liceul
tehnologic.
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Întreaga comunitate a localității Caporal Alexa a omagiat
opera și personalitatea poetului Ștefan Augustin Doinaș
Școala din localitatea Caporal Alexa
poartă numele marelui poet ȘTEFAN
AUGUSTIN DOINAȘ din anul 2001
iar din anul 2002 , anul decesului poetului , elevii și cadrele didactice de
la această școală omagiază opera și
personalitatea poetului dispărut . La
24 aprilie 2015 elevii și cadrele didactice s – au întâlnit ca înh fiecare an la
Căminul Cultural din Caporal Alexa
la ora prânzului, manifestarea culturală
bucurându-se de prezenţa unui public
numeros, format din cadre didactice de
la școlile din Sântana și Caporal Alexa,
elevi ai școlii din Caporal Alexa și părinţii acestora, precum și reprezentanţi ai
Consiliului Local Sântana, foști elevi
și cadre didactice a școlii și grădiniței
din localitate, părinți , reprezentanţi ai
cultelor religioase.
Activitatea din acest an a început cu
o slujbă religioasă oficiată de preotul
paroh, Liviu Pamfiloiu care a accentuat
dimensiunea locală, naţională și internaţională a poetului născut în Caporal
Alexa, după care un elev a prezentat
activitatea poetului Ștefan Augustin
Doinaș,inclusiv premiile obținute începând cu anul 1922 și terminând cu anul
2002, când acesta a decedat. Apoi elevii școlii au recitat versuri ale poetului și
au interpretat cântece dedicate acestuia,
textele fiind atent selectate de doamna
profesoară de limbă și literatură română- Adina Lipovan .
Profesorul Mirco Garjitzky, fostul director al școlii, iniţiatorul acţiunii în
urmă cu doisprezece ani încoace, a vorbit despre „Premiul Doinaș” la învăţătură, premiu în bani iniţiat de către poet,
care se acordă, începând cu anul 2002,
elevului din clasele V-VIII cu cea mai

mare medie la învăţătură la sfârșit de an
școlar. În prezent premiul este sponsorizat de către Fundaţia Culturală „SECOLUL 21“ cu sediul în București – locul
în care poetul a avut ultimul loc de
muncă.
Au fost enumeraţi toţi elevii care au obţinut acest premiu și anume: Alina Galeș
(2002-2004), Anca Blăgău (2005-2007),
Denisa Budișan (2008-2009) , Estera Șuticău (2009), Patricia Nodâș (2010 și 2011)
și Georgiana Lipovan (2011 - 2013) .
Pe fundalul scenei, a rulat power point
file cu un set de fotografii de la ultima
vizită a poetului în Caporal Alexa în
2001, precum și fotografiile elevilor care
au primit „Premiul Doinaș” la învăţătură
. Programul a continuat cu un cântec
– joc prezentat de elevii clasei a II- a ,
învățătoare doamna Adina Palcu urmat
de un grup vocal condus de o fostă elevă.
Finalul manifestării a fost ocupat de
un dans popular pregătit de clasele a
IV- a și a V - a sub îndrumarea doamnelor învățătoare Alina Costea și Liana
Muscă-Neamţ .
Prof Mirco Garjitzky

Domnul Teodor Laurent (fost Bălaj)
s-a născut în 1988 la Arad, este actualmente cetăţean francez, trăiește în Lyon,
însă acum 20 de ani el era unul dintre
copiii de la Casa SOS Nr. 4, din Sântana.
Se consideră unul dintre copiii norocoși,
întrucât la vârsta de 8 ani a fost adoptat de o familie din Franţa, moment din
care i s-a schimbat destinul. A fost elev la
Școala Generală 1, având-o învăţătoare
pe doamna Oana Bătăneanţ. La casa de
copii l-a avut educator pe domnul Victor
Bușta, de care a fost foarte atașat și de
care pare foarte apropiat și acum după
atâta timp. Amândoi și-au amintit cu
plăcere cum a reușit domnul Bușta să-l
înveţe matematică: îi dădea să facă exerciţii de adunare folosind boabe de pufarin, pe care,dacă Teodor reușea să spună
rezultatul corect, putea să le mănânce.
Are o poveste frumoasă și ne bucurăm
să o publicăm în ziarul nostru.

– Te simţi român sau francez?
– Mă simt amândouă.
– De când știi că ești român?
– Dintotdeauna, dar am uitat limba română pentru că nu am mai vorbit.
– Când te-ai gândit să vii în România?
– M-am gândit tot timpul dar momentul potrivit s-a ivit după moartea mamei
soţiei mele. A fost un moment bun să-i
ofer un refugiu.
– Care sunt amintirile frumoase din
România?
– Am mai multe amintiri frumoase.
Îmi amintesc cu plăcere de Victor Bușta
și de câţiva colegi, în special de Adi Dumitrean. Am însă și amintiri care vreau
să rămână numai ale mele.
– Cum vezi Sântana după 20 de ani?
– Sântana a evoluat mult. Îmi face totuţi impresia că în România sunt doar
două clase sociale: una foarte săracă și
alta foarte bogată, comparativ cu Franţa

MEMENTO
ȘTEFAN AUGUSTIN DOINAȘ
Cine a participat (și am fost mulţi)vineri
24.04.2015, ora 12 la Căminul Cultural din Caporal
Alexa, la momentul cultural „Memento Doinaș”, nu a
avut ce regreta; dimpotrivă a trăit clipe de neuitat și
a făcut o baie (spirituală) de muzică și poezie. Elevii
școlii din localitate, îndrumaţi de inimoasele cadre
didactice (școală, ciclul I, ciclul II, grădiniţă) ne-au
produs o bucurie de nedescris. Totul a început cu
corul școlii care a intonat un „Hristos a-nviat!”, urmat
de slujba blândului și smeritului preot paroh, Liviu
Pamfiloiu. Copiii au marcat importantele repere biografice ale poetului, volumele de versuri, aprecieri
critice, după care recitatorii au rostit cu multă dăruire, dar și naivitate, versurile mai cunoscute ale creaţiei poetului. S-au și cântat melodii foarte frumoase,
animatoarea - chitaristă a grupului, fiind o fostă absolventă a școlii, în prezent elevă în clasa a XII-a. Ea a
reușit să creeze o atmosferă destinsă, firească (totul
a fost natural) și în ciuda unor mici împotmoliri la
recitări (care fac parte și ele din farmecul scenic), am
avut senzaţia pe care o crea „Cenaclul Flacăra”. Copiii
ne-au făcut să uităm pentru câteva ore de cotidian și
să trăim cu poetul în universul său. Echipele de dansatori ale ciclului I și ale grădiniţei ne-a binedispus
prin evoluţia lor și ne-a convins că în localitate nu
dispar tradiţiile.
Poetul evocat care a instituit un premiu anual
acordat elevului cu cele mai bune rezultate la învăţătură, ar fi foarte mândru de consătenii săi care
l-au omagiat, și îl preţuiesc, îl cinstesc. Ar fi fost

mândru pentru că întreaga comunitate: bunici,
părinţi, copii, biserica, școala, grădiniţa s-au implicat în această activitate coordonată de cunoscutul
profesor Mirco Garjitzky (fiul satului am putea zice).
Ceea ce nu poate trece neobservat în localitate este aspectul îngrijit al caselor (parcă ar fi fost
înscrise la concursul „Cea mai frumoasă locuinţă”cherechenii sunt oameni foarte harnici, gospodari
și ambiţioși), cămin cultural renovat, lăcaș social
în renovare, biserica cochetă, având o grădină care
amintește de Rai, școală îngrijită, un parc de joacă
și recreere, teren de fotbal sintetic pentru tineri.
Așa cum spunea într-un cântec copiii, și sărbătoritul și contemporanii acestei așezări pot fi mândri
de localitate (Caporalul meu, este cântecul). Cu o
satisfacţie deosebită împreună cu doamna director
Ana Höniges, cu fotoreporteriţa-profesor- șofer,
Melania Raab și cu domnul profesor Ioan Brad (fiu
al satului și vecin cu poetul) am întâlnit alături de
preot și alte cadre didactice foste absolvente ale
școlii noastre care s-au implicat puternic în viaţa
comunităţii.
Ne-a rămas un gust plăcut constatarea, pentru că
am realizat că am avut cui preda ștafeta nobilei, dar
chinuitoarei profesii de dascăl.
Sunt rare momentele de bucurie, momentele
artistice pe care le trăim, dar acesta a fost unul de
neuitat. Mulţumiri și felicitări copiilor și îndrumătorilor care au produs spectatorilor un moment de
efemeră bucurie.
Prof. Bonţ Aron,
Liceul Tehnologic Sântana

O poveste cu final fericit

Victor, Simina Bușta și Teo la 20 de ani distanță
SÂNTĂNEANUL

în care sunt trei. Este și o pătură de mijloc, care este cea mai numeroasă. Ce am
remarcat special în România este faptul
că aici drapelul ţării este mereu lângă cel
al uniunii europene ceea ce arată că sunteţi mândri de apartenenţa europeană.
– Cum a fost începutul noii tale vieţi
în Franţa?
– A fost foarte complicat. La început
am făcut 6 luni de pregătire pentru a
învăţa limba. M-a ajutat foarte mult
să mă perfecţionez muzica lui Johnny
Hallyday, pe care o ascultam mereu. Am
făcut apoi liceul cu profil sportiv, obţinând centura neagră 2 dan la judo.
– Prima impresie în Franţa?
– Că este o amestecătură de naţionalităţi iar copiii de acolo aveau de toate.
– Ce faci în prezent și ce planuri de viitor ai?
– Sunt director de tabără și mă ocup de
copii. Vreau să-mi deschid o școală privată de artă și de spectacol. În ce privește
relaţia cu România, intenţionez să creez
o asociaţie de caritate prin care să ajut
copiii din România. E greu să vii aici să
vezi și să nu faci nimic.

– Pe plan personal?
– Vreau să-mi construiesc o familie.
De fapt am venit în România în principal pentru a-mi găsi familia naturală.
Vreau să-mi cunosc părinţii, fraţii. Am
nevoie de acest lucru pentru a putea
merge mai departe. Vreau să le mulţumesc pentru că mi-au oferit șansa să
plec în Franţa.
– Cu ce sentimente aștepţi să-i revezi?
– Mi-e teamă să nu îi văd trăind rău.
Mi-aș reproșa că eu trăiesc bine și ei nu.
Oricum sunt dispus să-i ajut.
– Te bucuri că ai venit?
– Da, și o să revin.
Fiind pentru prima dată în România,
am profitat de ocazie și am întrebat-o pe
soţia lui Teodor, doamna Virginie Eyraud, care sunt primele ei impresii despre
România:
– Impresia pe care am avut-o pentru
prima dată este că românii sunt foarte
generoși. Toate persoanele întâlnite au
fost foarte amabile.
În final mulţumim domnului profesor
Sinescu Gheorghe pentru ajutorul acordat în traducerea discuţiei.
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Primăvara ne-a adus un parc nou!

>>> pag. 1 Spaţiul verde generos

este străbătut de alei în toate direcţiile,
fiind realizate și două intrări suplimentare către strada Muncii, una special făcută pentru a pune în valoare monumentul
Sfintei Treimi (și acesta recondiţionat
foarte frumos), monument ridicat în
1888 odată cu finalizarea lucrărilor de
reconstrucţie a Bisericii Catolice „Sfânta Ana” distrusă de incendiul din 1858.
Fântâna arteziană și scena pentru evenimente întregesc paleta funcţională a
parcului.
Un element de noutate este reprezentat
de spaţiul pentru cununii în aer liber.

Pentru a ajunge la acest stadiu au fost necesare cîteva luni bune de muncă în care a
fost nivelat terenul, înlăturat vechiul gard,
au fost îndepărtaţi copacii uscaţi și plantaţi alţii în schimb, au fost toaletaţi arborii
care prezentau pericol de rupere a crengilor, au fost plantaţi arbuști și plante decorative, a fost realizat un sistemul automat
de irigare și nu în ultimul rând iluminat
nocturn de basm.
Dorim tuturor sântănenilor să se simtă
bine în această oază de frumos și-i atenţionăm pe cei cu gânduri rele că parcul
este supravegheat 24 din 24 de camere
video performante.

Curățenie generală la sala de sport

Curăţenia de primăvară a ajuns și la
sala de sport a orașului. S-au curăţat pereţii pe toată înălţimea sălii, a fost zugrăvită zidăriea, revizuite băile și vestiarele
și a fost refăcută scara de la intrare prin
placarea cu gresie. Intervenţiile- inclusiv lucrul la înălţime, au fost realizate
de Primvest Consult Srl. Putem spune
că această acţiune a căzut la momentul
oportun, cu atât mai mult cu cât la sfârșitul săptămânii s-a desfășurat un concurs
interjudetean de judo.

Pe marginea unei știri de televiziune
Un primar din judeţul Neamţ a recurs
la un mod inedit de protest. Sătul de criticile legate de starea proastă a drumului
judeţean care traversa localitatea, acesta
s-a așezat la marginea lui înarmat cu o
pancartă pe care a scris: ACEST DRUM
SE AFLĂ ÎN ADMINISTRAREA C.J.
NEAMŢ. NE CEREM SCUZE PENTRU
CALITATEA LUI!”. Exemplul a fost urmat de un alt primar din judeţul Vrancea, care la rândul lui a afișat o pancardă
cu textul: “DJ 205 B – NU FACE PARTE DIN ATRIBUŢIILE PRIMARULUI
BRATOSIN NISTOR. APARŢINE DE
CONSILIUL JUDEŢEAN”.
Exemplul celor doi primari ar putea fi
luat și de către primarii localităţilor Sântana și Zimandul Nou, care sunt și ei nemulţumiţi de starea drumului judeţean
791 ce leagă cele două localităţi. Numeroase sunt acuzele aduse pe nedrept celor
doi primari pentru starea proastă a unui

drum pe care, cu oricâtă bunăvoinţă ar
avea, acestia nu au competenţa legală să
intervină. Ne folosim de acest prilej să
aduce la cunoștinţa celor care încă nu
stiu că administratorul drumului Sântana –Zimand este Consiliul Judeţean
Arad și prin urmare întreţinerea revine
în sarcina acestuia.
Primăria a făcut sesizări oficiale către CJ
Arad pentru repararea drumului și primarul orașului a prezentat de nenumărate ori
situaţia președintelui consiliului judeţean
solicitând ajutor pe această temă. Promisiunile pentru rezolvarea problemei au
venit, însă judeţul Arad ( și Primăria Orașului Sântana) este victimă a Legii Bugetului pe 2015, prin care CJ Arad a pierdut
24 de milioane lei. E un motiv suficient ca
multe din drumurile judeţene să rămână
în stadiul de așteptare. Să sperăm totuși că
Sântana-Zimand nu va fi o poveste asemănătoare drumului Arad-Șiria.
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Din activitatea Consiliului Local
Consiliul local al orașului Sântana s-a întrunit în ședinţă
ordinară în dată de 17.03.2015, având pe ordinea de zi
următoarele:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii Asfaltare străzi în orașul Sântana
a). s-au aprobat indicatorii tehnico-economici pentru
obiectivul de investiţii ,,Asfaltare străzi în orașul Sântana’’, cu o valoare totală investiţie (incl. TVA) în sumă
de 3.319,939 mii lei/749,862 mii euro, din care C+M
2.842,900 mii lei/642,115 mii euro. Investiţia va fi finanţată prin fonduri de la bugetul local și alte surse atrase.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Indicatorilor
tehnico-economici din proiectul: « Extindere Piaţă Agroalimentară în orașul Sântana, judeţul Arad»
- s-a aprobat indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţie:« Extindere Piaţă agroalimetara în orașul Sântana, judeţul Arad», cu o valoare conform devizului general la 2,368.980 mii lei cu TVA. Investiţia va fi
finanţată prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală,
respectiv fonduri guvernamentale.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării
Criteriilor suplimentare de departajare în baza Legii nr.
15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate persoanală
- s-a aprobat modificarea criteriile suplimentare de departajare, în baza Legii 15/2003 - privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate
personală,
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional la contractul nr. 4511/01.06.2007 privind delegarea
gestiunii Serviciului public de salubrizare a orașului Sântana prin concesiune
- s-a modificat de comun acord art. 7 din contractul nr.
4511/01.06.2007 privind delegarea gestiunii serviciului
public de salubrizare a orașului Sântana prin concesiune
și se hotărăște prelungirea duratei contractului cu o perioadă de 1 an, respectiv până la data de 01.06.2016, dar
nu mai târziu de intrarea în vigoare a proiectului ,,Sistem
de management integrat al deșeurilor solide în judeţul
Arad’’, moment în care prezentul act adiţional se va rezilia de drept fără nici o altă procedura prealabilă și fără a fi
percepute penalităţi și daune – interese.
5. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă
gratuită a unor parcele de 400 mp. în vederea construirii
unei locuinţe în condiţiile Legii 15/2003, următoarelor
persoane:
- Capotă Adela Dorina
- Honiges Claudius - Georgian
- Mocuţa Mircea
- Tîrla Ionela - Lavinia
- Cosa Monica – Rodica
- Palcu Andrei
6. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Biserica Româno - Catolică Sântana
Întocmit, cons. jur. Monica Popovici

Telefoane utile
În caz de avarie, mai jos veţi regăsi o listă cu telefoane utile.

Compania de Apă Arad

– 0257 - 462138

(Uzina de Apă Sântana) sau
0372-782686 (dispecerat Arad)
Enel Distribuţie Banat

– 0257-929

E-ON Gaz – 0800 800 928

