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Apare lunar și se distribuie gratuit în Sântana și Caporal Alexa

Asfaltarea străzii Cloşca a fost realizată pen-
tru a oferi o alternativă la trecerea maşinilor de 
mare tonaj prin centrul oraşului. În iarna anului 
trecut a fost pusă piatră, iar în primăvara aces-
tui an a fost turnat asfaltul. 

Licitaţia pentru executarea acestei lucrări s-a 
făcut pe SEAP (Serviciul Naţional Electronic de 
Achiziţii Publice), din cele trei firme participan-
te câştigând cea care a oferit preţul de execuţie 
cel mai mic. Din nefericire însă, se pare că lu-
crurile făcute cu economie nu aduc întotdeau-
na şi realizări trainice. Un drum cu garanţie de 
doi ani s-a stricat în mai puţin de trei luni. Con-
form spuselor specialiştilor, posibilele explica-
ţii ale degradărilor apărute constau în depăşi-
rea încărcăturii admise de 8 tone/osie simplă 
(principala cauză), depăşirea vitezei admise 
proiectate de 30 km/h şi natura terenului de 
fundare. 

În  timpul asfaltării am fost sesizaţi şi asupra 
faptului că într-una dintre zile asfaltul s-ar fi 
turnat pe ploaie. Am oprit imediat lucrările şi 

am chemat la faţa locului constructorul şi di-
rigintele de şantier pentru clarificări. Cu toate 
asigurările primite de la aceştia cum că lucra-
rea se încadrează în parametrii tehnici de cali-
tate, primăria a mai făcut şi o adresă către In-
spectoratul de Stat în Construcţii,  prin care am 
solicitat realizarea unei expertize speciale asu-
pra execuţiei şi materialelor folosite până la 
acea dată şi acordul pentru finalizarea lucrării.

Prezent la faţa locului, reprezentantul Inspec-
toratului  de Stat în Construcţii a cerut la rândul 
său verificări ale gradului de compactare şi re-
spectiv de absorbţie a apei. Studiul pe teren şi 
analizele făcute de laboratorul de specialitate 
au concluzionat că atât tehnologia cât şi mate-
rialele folosite au fost corespunzătoare. Nu ne 
scuzăm, însă atunci când autorităţile compe-
tente se pronunţă de o asemenea manieră noi 
nu avem competenţa şi oportunitatea legală să 
ne opunem. 

Prin urmare, întrucât lucrarea este în garan-
ţie până în august 2015, constructorul trebu-
ie să repare toate stricăciunile: decapare, să-
pare până la teren bun de fundare şi refacerea 
asfaltului. 

Bineînţeles, rezolvarea totală presupune şi re-
stricţionarea de tonaj şi viteză.

Să sperăm că strada Cloşca va rămâne un caz 
izolat şi că asfaltările ce urmează nu ne vor mai 
aduce necazuri.

Primar. Daniel Tomuța

Primar
Daniel Tomuța

Strada Cloșca
rânduieli duminicale

După 25 de ani…

Fiecare dintre noi, creștinii 
ortodocși, pentru a dobân-
di viața veșnică, trebuie mai 
întâi să încercăm să dobân-
dim o dreaptă credință, 
curățită de toate deșertăciunile, 
superstițiile, ereziile, să facem 
fapte bune și să primim harul 
Duhul Sfânt.

Dar mai întâi, trebuie să 
dobândim credința bună pen-
tru a săvârși fapte pe măsură. 
Credința se naște din auz: „fără 
credință nu este cu putință 
a plăcea lui Dumnezeu (...) 
credința este adeverirea celor 
nădăjduite și dovedirea lucru-

rilor celor nevăzute” (Evrei 11, 
6-1).

Nu este o parafrază la adresa 
muschetarilor, ci numărul de 
ani de când Sântana nu a mai 
avut echipă feminină de hand-
bal, înscrisă în Campionatul 
Județean.
Vineri, 4.10.2013 și sâmbătă 

5.10.2013 a avut loc la sala de 
Sport cea de-a VI-a ediție a Cu-
pei Orașului Sântana la handbal 
feminin și masculin. Iată rezul-
tatele, la feminin: C.S. Unirea 
Sântana – C.S. Frontiera Curti-
ci (15-19); C.S. Unirea Sântana 
– C.S. Crișul Chișineu-Criș 
(9-25); C.S. Frontiera Curtici - 
C.S. Crișul Chișineu-Criș (31-
32). Clasamentul arată astfel: 
1). C.S. Crișul Chișineu-Criș; 
2). C.S. Frontiera Curtici; 3). 
C.S. Unirea Sântana. 
Antrenorul, profesorul Josef 

Höniges, a aliniat lotul: Daiana 
Boca, Denisa Coraș, Mălina 
Mladin, Lorena Mojic, Denisa 
Roșu, Denisa Toma, Andreea 
Draia, Mălina Morgoş, Patricia 
Tomuța, Andreea Rusu, Paula 

Hexan, Lavinia Dobra, Andreea 
Pătrugan, Cristina Hebean, 
Lavinia Cărăian, Iulia Onețiu, 
Nicoleta Bilan, Daniela Mu-
rariu. Același antrenor declară 
că: „Această cupă este un pre-
ambul pentru campionatul 
județean. La senioare, este 
adevărat că există o diferență 
de clasă în defavoarea noastră, 
dar în timp, prin multă muncă 
și seriozitate vom recupera. 
Dacă pentru echipele de se-
nioare și seniori se va juca 
în sistem tur-retur, în cadrul 
Campionatului Județean, pen-
tru celelalte categorii de vârstă 
junioare și junior I, junioare 
și junior II, junioare și junior 
III, junioare și junior IV, ju-
nioare și junior V (mini) se 
preconizează sistemul tip tur-
neu. C.S. Unirea și-a propus 
să participe la toate categori-
ile de vârstă pentru a acumu-
la experiență și continuitate 
competițională”.

- Cine este Mark Chandler?
- Cred că asta depinde de felul în 

care o priveşti. Sunt soţ, fiu, frate şi 
prieten. Sunt un om de afaceri, un 
bucătar, un scriitor şi un poet. Sunt 
un om bun şi rău, un rebel şi un dip-
lomat. Cu toate acestea, din punctul 
meu de vedere, încerc doar să fiu cât 
mai bun posibil.
- Cum ai ajuns în România, mai 

exact în Sântana?
- După ce am călătorit în lume 

ca şi voluntar timp de 2 ani, între 
2003-2005, am auzit despre copiii 
abandonaţi din România și am decis 
să fac următoarea mea oprire aici. 
Am făcut niște cercetări, am aflat de-
spre casele de copii SOS și în februa-
rie 2006 am ajuns la Sântana lucrând 
atât ca şi voluntar la aceste case de 
copii cât și la școli. 
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Slujim Domnului cu bucurie

UN ALTFEL DE VALORI

CUPA ORAȘULUI SÂNTANA 2013

Interviu exotic cu Mark Chandler, 
bucătarul din Caraibe!
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ÎNTÂLNIRE INTERNAŢIONALĂ A TINERILOR ÎN SÂNTANA

Prin buna colaborare a Asociaţiei 
Internaţionale VALORES – 
NEUMARKT, Germania şi 
PRIMĂRIA SÂNTANA tinerii 
din oraşul nostru au fost implicaţi 
în desfăşurarea unei ample întâl-
niri internaţionale de tineret, ce 
a cuprins tineri din 10 ţări: Ger-
mania, Cehia, Polonia, Ungaria, 
Serbia, Croaţia, Slovenia, Rusia, 
România, Austria.
Iniţiatorul acestui proiect este 

domnul consilier şi referent cultur-
al al oraşului Neumarkt.i.d.OPf. 
Arnold Graf. Pornind de la faptul 
că în acest oraş există un cimitir 
unde odihnesc trupurile a peste 
4000 de soldaţi, femei, copii 
căzuţi în timpul celui de al doilea 
război mondial, din diferite ţări 

europene, domnul Arnold Graf 
a lansat idea ca urmaşii acestora 
să se întâlnească anual pentru ai 
comemora, a sărbători şi a con-
strui pacea împreună. Astfel, în 
fiecare an, tineri reprezentanţi din 
diferite ţări europene se întâlnesc 
pentru o săptămână (o dată la 2 
ani in Neumarkt şi în rest în altă 
ţară) şi pregătesc un program de 
muzică clasică. Fiecare întălnire 
se finalizează cu un spectacol. La 
sfârşitul lunii septembrie, Aradul 
a găzduit această întâlnire pentru 
a doua oară în cei 10 ani de când 
proiectul a prins viaţă. 
Delegaţia de tineri a fost invitată 

la Sântana duminică 22.09.2013, 
pentru a vizita Sântana şi a partic-
ipat la un spectacol folcloric, or-

ganizat de Primăria Oraşului Sân-
tana. Numeroşi elevi ai Liceului 
Tehnologic Sântana, însoţiţi de 
cadrele didactice Camelia Beleiu, 
Ioana Pătrăuţă, Ioan Geoldeş 
s-au implicat în această activitate 
bucuroşi să facă schimb de opinii 
şi să înnoade prietenii. Atmosfera 
a fost deosebit de prietenoasă 
reuşind ca spre final să cuprindă 
toată suflarea la dansul Periniţei 
şi de  alte dansuri tradiţionale.
Domnul Johann Kerner, 

preşedintele Asociaţie Intercul-
turale Valores din Germania, 
sântănean de origine, ne-a asig-
urat transportul pentru a face 
posibilă participarea elevilor Li-
ceului Tehnologic la „Concertul 
de Pace” final din 27.09.2013, 

desfăşurat  la Palatul Cultural 
Arad. Într-o atmosferă vibrantă 
publicul a fost delectat cu muzica 
lui Beethoven, ale  căror acorduri 
nemuritoare depăşesc frontierele 
de limbă, naţionalitate, etnie, in-
spirând pacea şi dorinţa de puri-
tate.
Primăria Sântana, domnul pri-

mar Daniel Tomuţa şi-a exprimat 
disponibilitatea de a contribui 
la educaţia tinerilor sântăneni 
asigurând transportul gratuit cu 
microbuzul primăriei  elevilor 
Liceului Tehnologic Sântana, 
dornici să participe în fiecare 
joi la concertele filarmonicii din 
Arad.

 Dr. ANA HÖNIGES

 Campania de Mediu din 21 sep-
tembrie 2013 organizată în parte-
neriat de către RoRec şi Primăria 
Oraşului Sântana s-a bucurat de un 
real succes, la cele 5  puncte de co-
lectare din oraş adunându-se o can-
titate însemnată de deşeuri de echi-
pamente electrice şi electronice.

La această acţiune au participat 
voluntari din cadrul Liceului Teh-
nologic Sântana, coordonaţi de 

domnul director Mircea Căruntu 
si domnul profesor Cătălin Puia, 
cărora le mulţumim.

Mulţumim cetăţenilor oraşului 
Sântana care s-au implicat direct 
în această acţiune, predând pentru  
reciclare o cantitate de aproxima-
tiv 4500 kg de echipamente elec-
trice şi electronice scoase din uz.

Tragerea la sorţi a taloanelor 
completate a avut loc luni, 23 

septembrie 2013, la ora 12.00. La 
această tragere la sorţi au partici-
pat: reprezentantul RoRec, dom-
nul Florin Constantinescu, in-
spectorul Compartiment Protecţia 
Mediului Blidar Laurenţiu, inspec-
torul Compartiment Piaţă Marius 
Blidar şi tinerii voluntari care au 
participat la acţiunea de colectarea 
a deşeurilor şi înscrierea taloane-
lor pentru tombolă.

Mai jos puteţi regăsi numele câş-
tigătorilor tombolei.                                             

I. 5 x Fier de călcat
1. Dragoş Giurgiu 

2. Mihai Grosu 
3. Pavel Ilica 

4. Sunamita Colompar
5. Rodica Şuta 

II. 2 x Maşină de găurit
1. Beniamin Bulc
2. Viorica Brad

III. 3 x Fierăstrău vertical
1. Florin Marincaş
2. Dragoş Nicoară

3. Nicolae Muscă - Neamţ
IV. 5 x Cafetieră
1. Simina Costea

2. Cornelia Cătană
3. Cornel Pag

4. Mariţa Colompar
5. Florin Trif

O nouă campanie ROREC încheiată cu succes
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După 25 de ani…
Sâmbătă 5.10.2013 a adu-

nat băieții junior III, în următoarele meciuri: 
C.S. Unirea Sântana (1999) – C.S.  Unirea 
Sântana (2000) 31-29; C.S.S. „Avram Iancu” 
Arad - Școala Gimnazială Seleuș-Moroda 
(20-16); C.S.S. „Avram Iancu” Arad - C.S.  
Unirea Sântana (2000) 21-13; C.S. Unirea 
Sântana (1999) - Școala Gimnazială Seleuș-
Moroda (21-11);  C.S. Unirea Sântana (2000) 
- Școala Gimnazială Seleuș-Moroda (15-8); 
C.S. Unirea Sântana (1999) - C.S.S. „Avram 
Iancu” Arad (19-17). În urma meciurilor dis-
putate clasamentul este  următorul:
1). C.S. Unirea Sântana (1999)
2). C.S.S. „Avram Iancu” Arad
3). C.S. Unirea Sântana (2000)
4). Școala Gimnazială Seleuș-Moroda
Antrenorul a trimis în teren juniorii 1999: 

Bogdan Bălan, Emanuel Călin, Cristian Dan-
ciu, Claudiu Mojic, Alex Mureșan, Maximil-

ian Reinholz, 
Robert Werniter, 
Ovidiu Bogoșel, 
Valentin Baba 
și juniorii 2000: 
Lisias Bodea, 
Imre Szentesi, 
Petrică Vlașin, 
Cătălin Drăgoi, 
Cătălin Grosz, 
Mădălin Stănilă, Ovidiu Proțiuc, Mihai Purda.
A urmat un meci demonstrativ C.S. Unirea 

Sântana - C.S.S. „Avram Iancu” Arad 33-28. 
Pentru sântăneni au jucat: Tiberiu Tănase, 
Nils Willner, Petrică Simion, Daniel Ujoc, 
Alin Ginghină, Lucian Ginghină, Robert Gro-
sz, Gabriel Neag, Samuel Varvari.
Două zile sala a fost animată de freamătul 

unei competiții bine organizate, în care fair-
playul a fost la el acasă, iar spre bucuria 

noastră Cupa Orașului Sântana 2013 – s-a ter-
minat fără accidentări sau alte probleme.
Prezent la jocuri și la festivitatea de pre-

miere, Primar Ing. Daniel Sorin Tomuța, a 
promis că acest turneu va avea loc anul viitor 
în cadrul Zilelor Orașului Sântana.  

Au antrenat: prof. Josef Höniges, 
Tiberiu Tănase 

A consemnat: prof. Aron Bonţ 
A tehnoredactat: bibliotecar 

Valentina Brădean 

CUPA ORAȘULUI SÂNTANA 2013
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Ziua de 15 septemb-
rie o trăiesc întotdeauna 
cu deosebită emoţie. Şi 
anul acesta am remarcat 
mulţimea părinţilor, buni-
cilor şi, bineînţeles, a copi-
ilor. Îmbrăcaţi de sărbătoare, 
cu obrajii aprinşi, curioşi, 
bobocii, să-şi cunoască vi-
itorii colegi, atenţi la numele 
dascălilor noi, apoi, gureşi, 
îşi împărtăşeau impresiile 
de vacanţă. Am luat loc în 
tribună (înconjurat de ele-
vii clasei a VIII-a A, al căror 
nou diriginte sunt şi care s-au 
comportat exemplar pe toată 
durata festivităţii).
La intonarea Imnului 

naţional m-a impresionat de-
osebit de plăcut poziţia de 
drepţi şi salutul celor trei 
poliţişti prezenţi. Atitudi-
nea lor m-a emoţionat atât de 
tare, simţind-o ca pe o lecţie 
de respect pentru ţară şi eroii 
care s-au jertfit pentru ca noi 
să putem cânta Imnul liberi 
şi liber. Gândul mi-a zburat 
la naţionala României în care 
se investesc bani serioşi, dar 
dacă nici patru strofe nu pot 
fi memorate de ,,talentaţii” 
fotbalişti, atunci ce fotbal 
mai speraţi să vedeţi... La 
meciul cu Ungaria, ungur-
aşii cântau pe Naţional Arena 
din toţi bojocii imnul lor, ba 
chiar erau dispuşi să-i ardă 
şi un ciardaş, în timp ce vreo 
patru-cinci fotbalişti români 
nici măcar nu murmură tex-
tul, darmite cum să-l cânte. 

Poate vor să arate că sunt rude 
cu mutu’ (Mutu). Uitaţi-vă la 
alte echipe naţionale să vedeţi 
cât sunt de pătrunşi jucătorii 
de imnul lor şi de culorile 
drapelului. Ai noştri, deşi au 
toată dragostea noastră, sunt 
insensibili la ceea ce ar trebui 
să facă în teren. Cu domnul 
comandant Cuciula Alexan-
dru am hotărât să-i sugerăm 
selecţionerului Piţurcă să-i 
testeze cu Imnul pe candidaţii 
la naţionala României şi apoi 
cu fotbalul, poate că ar ieşi o 
naţională mai bună.
Te Deumul rostit de pre-

otul Crainic Ioan şi diaconul 
Crainic Adrian a avut efectul 
scontat. Le-am explicat copi-
ilor că, fiind tot o slujbă, chiar 
dacă mai scurtă, un ritual, în 
cazul nostru, pentru elevi şi 
dascăli, trebuie să se ridice în 
picioare. La Biserică se pot 
observa persoane care nu se 
aşează deloc. Stau jos, în anu-
mite momente, doar bolnavii 
şi bătrânii. Preotul realizează 
legătura dintre noi şi Dum-
nezeu, de aceea în timpul Te 
Deumului ne ridicăm şi ne 
pătrundem de cele sfinte.
Concisele şi mobilizatoarele 

discursuri ale oficialităţilor 
au fost primite cu interes de 
elevi, părinţi şi cadre didac-
tice. Spectacolul a plăcut 
de asemenea, mai ales 
naturaleţea  dansatorilor din 
clasa I, învăţător Petre Neamţ 
(dacă nu ar fi greşit, nu ar fi 
fost atât de drăgălaşi).

Anul şcolar a început cu 
bine, şcolii i se face reabili-
tarea termică, avem toate 

condiţiile pentru studiu. De 
aceea, dragi elevi, vă doresc 
mult spor la învăţătură şi să 
fiţi atenţi la exprimare, să nu 
folosiţi expresii ca: ,,Am ve-
nit sa fac mall-ul”, după cum 
am auzit-o pe o doamnă. (Ea 
nu lucra în construcţii, ci 
făcea... cumpărături.) Sau: 
,,- Mulţumesc la toţi care 
s-a implicat!” (Mulţumesc 
tuturor care s-au implicat!) 
Şi, frecvent, în exprimarea 
poliţiştilor, pompierilor, per-
sonalului medical: ,,- Din 
autoturism au fost descar-
cerate două persoane: una 
de sex feminin, alta de sex 
masculin.” (În certificatul de 
naştere este specificat, după 
caz: sex bărbătesc/ femeiesc. 
Genurile sunt masculin, femi-
nin, neutru. ,,Ministerul de In-
terne avertizează pe cetăţenii 
români...” Parcă văd person-
alul ministerului călare pe 
cetăţeni avertizându-i... (cor-
ect: avertizează cetăţenii..., 
fără prepoziţia pe). Şi iar 
ajungem la fotbal: ,,Hagi a 
câştigat cel mai suprem lucru 
ca fotbalist. ,,Tot respectul 
pentru regele fotbalului, dar 
suprem este un superlativ: cel 
mai bun, cel mai valoros, deci 
nu admite comparaţia.
În loc de P.S. Sincere felicitări 

consilierului sau celui care s-a 
milostivit asupra drumurilor 
de pe strada Teiului şi zona 
gării. Vă mulţumesc.

Profesor, Aron Bonţ

În data de 24.09.2013, s-a desfăşurat şedinţa ordinară 
a Consiliului Local al Oraşului Sântana, şedinţă în care 
s-au dezbătut şi aprobat unele proiecte de hotărâri, după 
cum urmează:

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCETAREA 
DE DREPT A MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL 
D-LUI ENACHE VIOREL

Încetarea de drept a mandatului de consilier local al 
domnului Enache Viorel a intervenit prin demisie, avân-
du-se în vedere incompatibilitatea apărută începand cu 
01.09.2013 prin calitatea de funcţionar public pe care a 
dobândit-o.

 2. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND VALIDAREA 
MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL D-LUI GABOR 
IOAN

Ca urmare a demisiei domnului Enache Viorel, domnul 
Gabor Ioan a fost validat în funcţia de consilier local al 
oraşului Sântana.

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDUL PEN-
TRU OBŢINEREA LICENŢEI DE EXPLORARE A APELOR 
GEOTERMALE ÎN PERIMETRUL ORAŞULUI SÂNTANA 
ŞI ÎMPUTERNICIREA D-LUI PRIMAR PENTRU NEGO-
CIEREA ŞI SEMNAREA LICENŢEI  DE EXPLORARE PEN-
TRU PERIMETRUL MENŢIONAT

În zona Societăţii Agricole Romgera există un foraj 
pentru care trebuie obţinută licenţa de explorare,  pen-
tru a se verifica dacă acest foraj este cu apă geotermală, 
având în vedere intenţia de a se  amenaja  un ştrand cu 
apă termală în oraşul Sântana.

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA 
BUGETULUI LOCAL:

- pentru achiziţionarea unei nacele telescopice 
(PRB) s-a suplimentat suma existentă în bugetul lo-
cal cu 25. 000 lei;

- achiziţionare pavaje şi borduri pentru Parcul din Capo-
ral Alexa – 10.000 lei;

- achiziţionare şi montare sistem video de supraveghere 
stradal – 14.000 lei.

De la Te Deum... la Piţurcă Din activitatea
Consiliului Local
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Slujim Domnului cu bucurie Rânduieli duminicale
Credința într-Unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, în-

tr-Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu și-ntru 
Duhul Sfânt, Domnul de viață facătorul. Credem apoi 
în Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolească Biserică. 
Mărturisim și un singur Botez spre iertarea păcatelor.

Despre toate acestea învățăm la biserică. Prezența 
noastră acolo este necesară și pentru cateheză și pen-
tru sfințirea noastră.

Dacă un om ar primi o invitație de a merge la palat 
să discute cu împăratul (azi președinte sau primar), se 
gândește din timp cum să se prezinte mai bine acolo. 
Un om cu bun simț se spală bine peste tot corpul, își 
piaptănă părul capului, se îmbracă în hainele cele 
mai curate și noi. Se îngrijește ca încălțămintea să fie 
curățită de praf. Plecând de acasă, pe drum își face 
bine planurile cum să se prezinte, să se miște, să stea 
și cum să grăiască înaintea mai-marelui său, pentru 
a-i bineplăcea și a dobândi cele de folos.

Cu o și mai mare grijă trebuie să ne pregătim noi 
creștinii – păstori și păstoriți – când suntem chemați 
de Dumnezeu prin glasul dulce al clopotelor, la Sfânta 
Biserică, Palatul Dumnezeirii. Cu cât e mai mare Dum-
nezeu față de stăpânitorii aceștia lumești și temporali. 

De aceea, Sâmbătă seara (sau în ajunul sărbătorii) 
cum auzim glasul clopotului Bisericii (care 
simbolizează glasul Arhanghelului și vocea lui Dum-
nezeu (1Tes.7,16; Mt. 24,31; Ioan 5, 25-29) ce ne 
cheamă la rugăciune. Trebuie să încercăm a termina 
lucrul pe care îl facem, pentru a merge la biserică să 
participăm la slujba Vecerniei. Cei care nu pot veni 
din cauza distanței sau a altor probleme, trebuie să își 
facă rugăciunile acolo unde sunt. Dacă nu au cărți la 
îndemână, fac rugăciunile știute.

Seara trebuie a-și face baie fiecare. Dimineață 
ne spălăm pe față și pe dinți, ne pieptănăm și ne 
îmbrăcăm cu hainele cele mai curate, simple chiar. 
Nu trebuie să ieșim în evidență prin îmbrăcăminte 
excentrică/modernă. Mândria este un păcat foarte 
mare și aducător de alte păcate. Hainele purtate la 
biserică trebuie să fie decente. Nu este potrivit să 
venim la biserică nu haine rupte (chiar dacă sunt la 
modă), nici cu pantaloni scurți (bărbații), cu rochițe 
scurte sau cu decolteuri provocatoare. La biserică nu 
trebuie să te îmbraci ca în parcare sau la discotecă. Tot 
aici trebuie amintit că la biserică (și în toate locurile de 
preferat) cei/cele ce se declară creștini, nu trebuie să-
și schimbe chipul creat de Dumnezeu. Nu se poate să 
băgăm de vină lui Dumnezeu pentru imperfecțiunile 
noastre trupești. E o mare obrăznicie și nebunie ca 
și creatura să se semețească a corecta pe Creator”. 
La biserică nu vii vopsită pe păr, nici machiată ca la 
balul mascat, nici rujată ca păpușile, nici parfumați. 
Femeilor le spune Sf. Apostol Petru: „podoaba voastră 
să nu fie pe dinafară, în împletirea părului, în podoabe 
de aur și în gătelile cu haine, ci în omul dinlăuntru, 
tainic, al inimii, blând și pașnic care e de mare preț la 
Dumnezeu”. Sf. Apostol Pavel completează: „femeile 
să se roage îmbrăcate cuviincios, cu sfială și curățenie, 
împodobindu-se nu cu împletiturile părului sau cu 
aur, sau cu mărgaritare scumpe, ci cu fapte bune, cum 
șade bine femeilor ce se hărăzesc evlaviei” (I Tim. 2,9-
12). Venim curați și la chip și la suflet. 

Mâncarea pentru zilele Sfinte trebuie să se 
pregătească în ajun (sâmbătă) nu Duminică 
dimineața, pentru a nu ajunge și noi ca și cele 5 fecio-
are nebune. Dumnezeu îi spune lui Moise: „Iată Eu le 
voi ploua pâine din cer. Să iasă și să adune în fiecare zi 
(...) iar în ziua a șasea (deci sâmbătă) să adune de două 
ori mai mult decât adunau  în celălalte zile” (Ieșire 16, 
4-5). Deci Duminică dimineața nu ne este îngăduit a 
ne învârti pe lângă oale în bucătărie, stresați că nu 
am terminat mâncarea. Nu ne putem folosi de acest 
pretext pentru a argumenta lipsa noastră la biserică. 
Seara mâncăm cât se poate mai cumpătat. De aceea 
trebuie să evităm petrecerile, jocurile, nunțile de 
sâmbătă seara (știe el diavolul de ce ne îndeamnă le 
punem așa) unde se mănâncă și bea peste măsură iar 
Duminică nu ne vom simți bine în biserică (dacă vom 
mai fi în stare să mai ajungem). Seara dinainte tre-
buie să o petrecem în liniște duhovnicească, dicutând 
în familie, citind Scripturile și alte cărți de suflet fo-

lositoare și făcându-ne rugăciunile. Dacă ne place să 
vorbim la telefon, atunci să ne sunăm „prietenii” pe 
care i-am supărat cu ceva în săptămâna aceea și să le 
cerem iertare dar nu de „formă goală, ci după adevăr” 
cum spunea părintele Nicodim Măndiță. Deasemenea 
trebuie evitate toate mijloacele mass-media care ne 
aduc tulburare (TV, radio, net). Tot în seara ajunului 
creștinilor le este oprită împreunarea trupească. În 
orice caz, seara trebuie să ne culcăm mai repede, în 
așa fel încât la slujbă să nu ne vină somnul și să ațipim 
acolo de oboseală. 

Duminică dimineața ne trezim devreme pentru a 
ne rândui cele din gospodărie/casă, ne facem timp 
pentru a citi rugăciunile de dimineață și canonul. Tre-
buie să avem mare grijă ca în acea dimineață să nu 
mâncăm nimic, să nu bem apă, nici măcar cafeaua 
obișnuită (nu va cădea nimeni pe jos de rău, puneți-
vă încrederea în Dumnezeu). De ce nemâncați? Pen-
tru că urmează fie să vă împărtășiți cu Sfintele Taine, 
fie, din nevrednicie să luați anafură (pâinea care se 
distribuie, în mod normal, de către preot la sfârşitul 
Sfintei Liturghii acelora dintre credincioşi care, pen-
tru un motiv sau altul, nu s-au împărtăşit cu Trupul 
şi Sângele Domnului, ca să aibă şi ei o participare 
concretă la sfinţenia celor săvârşite). Dacă suntem 
neputincioși pentru această înfrânare, atunci să știm 
să luăm anafură Duminica aceasta și să o păstrăm cu 
multă evlavie până Duminica următoare, urmând a 
gusta câte puțin în fiecare zi dimineața pe nemâncate, 
inclusiv Duminica următoare. Și tot așa. Evident nu 
este indicat, dar nici să nu îndrăzniți să gustați anafură 
(nu mai vorbim de Sfintele Taine – Trupul și Sângele 
Domnului nostru Iisus Hristos!) cu stomacul plin sau 
după o cafea. 

Ne pregătim de plecare noi și toți cei din familie. 
Plecăm la biserică împreună, așa cum am vrea să 
rămână familia noastră până la sfârșit.

La vremea hotărâtă, plecăm spre biserică mergând 
cuviincios, gândindu-ne la toate cele le-am făcut în 
acea săptămână și la ce urmează a face. Nimeni și 
nimic nu trebuie să ne depărteze de la drumul spre 
biserică. Diavolul are metodele lui de a ne face să 
întârziem, uneori chiar de tot. De aceea e important să 
avem rugăciunea în minte mereu. Pe drum ne salutăm 
creștinește cu „Doamne ajută!” sau „Dumnezeu să ne 
ierte!” sau cum obișnuim fiecare creștin. Nu este 
îngăduit a „trece pe cealaltă parte” sau a „pune capul 
în pământ” la vederea „prietenilor”.

La biserică nu trebuie mers târziu (ora 11). Slu-
jba Utreniei începe de dimineață (8,30 sau 9) și este 
necesar a fi deja în biserică pentru a avea timp de 
rugăciune și pentru a aprinde câteva lumânări pentru 
cei noi și pentru cei dragi ai noștri. 

Ajungând la biserică, ne scuturăm de praf (noroi, 
zăpadă) și intrăm în sfântul locaș. Bărbații pe ușile 
laterale care duc în naos iar femeile pe ușa dinspre 
Apus, care duce în pronaos. Pentru cei care nu sunt 
familiarizați cu termenii, amintim că biserica are for-
ma unei corăbii. În Sfântul Altar este cârma parohiei 
unde stă nevrednicul preot. Mai apoi el este ajutat de 
cantorii din străni. Nivelul cel mai jos al bisericii este 
numit naos și aici stau bărbații. Pe vremurile corăbiilor 
cu vâsle aici se purta greul corăbiei. Femeile stau în 
spate, cu o treaptă mai sus așa încât pot să vadă Sfânta 
Slujbă peste capetele bărbaților. Nu este indicat ca și 
femeile să stea în fața bărbaților în biserică, pentru a 
ne cădea sub incidența cuvântului „Vai de cel prin care 
ispita”.

Curățiți la suflet și la trup, intrăm în biserică cu 
multă evlavie, spunând: „Intra-voi în Casa Ta, închina-
mă-voi în Biserica Ta cea Sfântă întru frica Ta. Do-
amne povățuiește-mă întru dreptatea Ta, iar față de 
vrăjmașii mei, îndreptează înainte Ta calea mea”.

În biserică trebuie să mergem ușor, fără tropăială 
sau zgomot, învățându-ne și copiii să nu fugă prin 
biserică și femeile să nu poarte tocuri gălăgioase, 
pentru a nu rupe închinătorilor firul rugăciunii și 
ascultării Sfintelor Slujbe. Bărbații intră cu capul de-
scoperit iar femeile cu capul acoperit, după exemplul 
Maicii Domnului. Tot după modelul Mântuitorului și 
al sfinților și bărbaților le indicat să poarte barbă (nu 
doar preoților) după cuvântul din Levitic: „Să nu vă 

stricați bărbiile voastre” (Lev. 19,27; 21,15) . Cu sau 
fără batic sau barbă, suntem toți chemați la biserică. 
Dacă nu le poți purta, nu fugi de biserică, nu te va 
scoate nimeni afară. Când intrăm în biserică trebuie să 
mergem la sfintele icoane din fața pentru a ne închina 
înaintea lor. Câte unul sau câte doi, după cum este 
obiceiul locului, creștinii ajungând în fața icoanei fac 
două închinăciuni împreunate cu Sfânta Cruce, sărută 
icoana (dacă sunt doi, sărută primul cel mai în vârstă), 
mai fac o închinăciune, se întorc spre dreapta și spre 
stânga cerând iertare celor prezenți (dacă sunt doi 
își cer unul altuia) și se retrag spre locurile lor. Când 
sărutăm o icoană, trebuie să avem grijă a săruta mâna 
sau piciorul Mântuitorului, al Maicii Domnului sau a 
sfântului reprezentat. Deasemenea trebuie să avem 
grijă să nu murdărim icoana, ci atingând-o ușor cu 
buzele.

Sărutarea icoanei trebuie să se facă doar în anumite 
momente, pentru a nu deranja slujba. De aceea în 
unele biserici există obiceiul de a merge la sărutare 
în timpul doxologiei (sfârșitul Utreniei) sau în timpul 
ecteniei întreite (a pomenirilor). Dacă se întâmplă să 
urmeze un moment important al slujbei se opresc 
toți cei ce stau la rând, așteptând să treacă acel mo-
ment și trăindu-l cu toții. La fel trebuie procedat și 
când se intră în biserică. Un bun creștin mereu va fi 
deja în biserică la începutul Sfintei Liturghii (ora 10 de 
obicei). Dar dacă se întâmplă să se întârzie (cel mult 
jumătate de oră) atunci trebuie să știe că nu are voie 
să se plimbe prin biserică în timpul Vohodului (ieșirii) 
cu Evanghelia, în timpul citirii Apostolului sau a Sfintei 
Evanghelii, în timpul Heruvicului. Tot în această cat-
egorie a interzicerii plimbatului intră și momentele 
Crezului, Prefacerii sau când se zice Tatăl nostru. Ce 
faci dacă vrei să intri în biserică și auzi că se citește 
Evanghelia? Stai la ușă până se termină și după aceia 
intri. Se mai întâmplă ca preotul să citească solemn 
Sfânta Evanghelie, tot poporul să stea în genunchi 
în perfectă liniște și să se trezească un „cineva” care 
pășește țanțoș printre creștinii îngenunchiați să 
meargă să sărute icoana, sau să-și ocupe locul. 

Din păcate, în unele biserici există și acest obicei cu 
„locul meu”. Și este prea bine înrădăcinat ca să poată 
fi desființat așa ușor fie că se plătește sau nu o taxă. 
Scaunele în biserică există pentru cei neputincioși, 
pentru mămici cu copii, gravide, oameni bolnavi (nu 
cu o simplă răceală), bătrâni, goști (oaspeți). Bunul 
simț trebuie să existe și în biserică. Nu se poate ca o 
doamnă tânără cu „scaun” să stea jos lângă o bătrânică 
gârbovită de ani. Cei șapte ani de acasă trebuie luați 
și la biserică.

Revenind la slujbă trebuie să știm că fiecare dintre 
noi mergem la biserică să ne rugăm. Lui Dumnezeu 
și nu de oameni. Adică în timpul slujbei nu ne este 
îngăduit să discutăm unul cu celălalt despre lucruri 
lumești, indiferent care ar fi ele. Când stai în biserică, 
spune Cuviosul Ambrozie, trebuie să asculţi cu atenţie 
cântarea şi citirea bisericească şi, cine poate, nu tre-
buie să lase în acest timp nici rugăciunea lui Iisus, mai 
ales când nu se aude bine sau clar ceea ce se citeşte 
în biserică. Este interzis în biserică râsul sau glumele: 
„măscăriciunile, vorba nebunească sau glumirea 
nici să se afle între voi” (Efes. 5,4). Faptul că vorbeşti 
când stai la slujbele bisericeşti sau îţi roteşti privirile 
în toate părţile, nu numai că este necuviincios, dar Îl 
şi mânii pe Domnul prin neatenţie şi cutezanţă. Dacă 
nu putem cu sufletul, cel puţin cu trupul să ne purtăm 
cuviincios în chip văzut. Buna cuviinţă trupească, 
văzută, ne poate duce la buna rânduială a gânduri-
lor lăuntrice. Aşa cum Domnul a creat mai întâi din 
pământ trupul omului, iar apoi a suflat în el suflet 
nemuritor, aşa şi purtarea exterioară şi buna cuviinţă 
văzută preced bunăstarea sufletească şi încep cu paza 
ochilor şi a urechilor şi, mai ales, cu înfrânarea limbii, 
deoarece Domnul în Evanghelie zice: Din cuvintele 
tale te voi judeca (Luca 19,22), adică pentru ceea ce 
deseori spunem din neatenţie, pentru aceea vom 
fi judecaţi cel mai mult şi mai întâi de toate. A vorbi 
multe este foarte uşor şi comod, dar a face pocăinţă 
pentru cele vorbite este foarte greu. 

Nu se poate să vii la biserică cu credință, nădejde 
și dragoste față de Dumnezeu și în același timp să 

clevetești, să râzi să faci glume proaste în biserică 
sau în curtea bisericii, să dai SMS pe ascuns și altele 
asemenea... 

În momentele potrivite, să ne închinăm cu evlavie, 
făcându-ne semnul Sfintei Cruci drept și complet și să 
îngenunchiem cum se cuvine, nu cu un genunchi (ca 
și cavalerii) nici aplecați puțini (ca și chinezii), plecând 
ambii genunchi înaintea lui Dumnezeu. În timpul cât 
ești la biserică, privirea ta trebuie să caute sfințenia. 
Privește icoanele Mântuitorului, ale Maicii Domnu-
lui, ale sfinților, rânduiala slujbei din altar. Dacă nu, 
privește pardoseala bisericii dar în nici un caz, nu 
examina pe aproapele tău: ce haine are pe el, cu cine 
a venit, ce face, ce culoare au pantofii și altele... Mai 
bine te uiți în pământ. Nu te privește pe tine dacă cel/
cea de lângă tine a venit cum se cuvine la biserică. 
Sunt atâtea cazuri în care auzim de oameni care nu 
merg la biserică (evident, e un pretext) că toată lumea 
se uită la ei și se simt examinați. Dacă se întâmplă 
să vină cineva la biserică în ținută nepotrivită, prima 
dată nu-i spune nimic, poate se va simți că a greșit. 
A doua oară îi spui frumos, să-l faci să înțeleagă clar 
că nu e bine ce face iar a treia oară îl dojenești ca și pe 
unul fără de rânduială. 

O altă ispită pe care o au unii este atunci când îi 
scoate diavolul afară din biserică. Unii, spre osânda lor, 
ies la o țigară, alții să mai schimbe o vorbă cu prietenii 
în curtea bisericii, alții ies că s-au „plictisit” de atâta 
rugăciune, alții trebuie să sune urgent să vadă lumea 
ce ocupați sunt ei, alții chiar pleacă de tot cu jumătate 
de oră înainte de sfârșit – au de mers la ștrand sau la 
piață sau merg să „pregătească masa” sau... Indiferent 
de pretext, cei care părăsesc biserica înainte de otpust 
(sfârșit), se aseamănă lui Iuda Iscarioteanul care, 
plecând mai repede de la Cina cea de Taină, l-a trădat 
pe Mântuitorul pentru treburi „importante” lumești.

Este adevărat că prezența la slujbă îți solicită atenția 
mai mult decât o oră de școală, dar dacă nu înțelegi 
semnificația Sfintei Liturghii și a momentelor ei im-
portante, atunci ajungi la acea plictiseală. Un alt 
adevăr este că nu toți preoții au darul oratoriei, nu 
toți știu să vorbească frumos. Unii vorbesc mult și 
prost, alții puțin și frumos, deși se poate și invers. Dar 
creștinul trebuie să fie ca albina: să știe să culeagă ce e 
mai bun din toate cele ce aude și să își sature sufletul.

La sfârșitul slujbei, preotul face întotdeauna 
anunțurile importante pentru comunitate, de aceea 
este necesar a mai avea puțină răbdare și a nu începe 
să ne agităm făcând gălăgie. Fiecare dintre noi trebuie 
să mergem să luăm anafura și mai apoi, cu gandul la 
cele auzite la slujbă să ne îndreptăm spre casele no-
astre. La ieșirea din biserică ne întâlnim toți și atunci 
putem să ne salutăm, să ne întrebăm cele ce nu am 
avut timp, să facem împreună planuri pentru zilele 
următoare. La masă discutăm despre Evanghelia zilei 
aplicând cele ce am auzit, la viața noastră. Seara ne 
întâlnim iar la vecernie pentru rugăciune.

Trebuie prima dată să ne hrănim pe noi cu cuvân-
tul lui Dumnezeu și apoi pe alții dinprejurul nostru. 
Oamenii, oricât de întunecați ar fi ei, când intră în 
biserică să asculte cuvântul lui Dumnezeu și decid să-l 
păzească, se luminează și devin fericiți nu vremelnic, 
ci veșnic. Bisericile sunt casa lui Dumnezeu. De aceea 
ele trebuie și îngrijite cum se cuvine. Cu atât mai mult 
cu cât fiecare generație păstrează aceste obiceiuri fo-
lositoare sufletelor. 

Am scris toate acestea pentru a ne familiariza cu 
mersul la biserică, dar și pentru a arăta că a merge 
la biserică nu înseamnă a „semna condica”, o simplă 
asistență la ritualul liturgic, ci înseamnă pregătire 
multă. Vă întrebați unii de ce nu vă place la biserică? 
Asta pentru că nu ați înțeles că prezența voastră tre-
buie să fie activă acolo. Să trăiți Sfânta Liturghie. Să 
încercați să vorbiți cu Dumnezeu prin rugăciune, să-i 
spuneți durerea, necazul. 

Să ne ajute Dumnezeu să ne găsim bisericile pline 
de adevărați creștini, de oameni care chiar Îl caută pe 
Dumnezeu și care trebuie să audă: „Iată Eu stau la ușă 
și bat. De va auzi cineva glasul Meu și va deschide ușa, 
voi intra la el și voi cina cu el și el cu Mine” Apoc. 3,20.

Per aspera ad astra!
Pr. Gabriel C. Mariș



La acţiunea de ecologizare „Let’s do 
it!” organizată sâmbătă, 28 septembrie, 
au participat 300 voluntari, care au de-
monstrat că şi sântănenilor le pasă de 
mediul în care trăiesc, dându-ne tutu-

ror un exemplu de implicare şi respon-
sabilitate.

Voluntarii, de diferite vârste, s-au im-
plicat în întregul proces de colectare 
de deşeuri, de la strângerea acestora 
din şanţurile drumurilor, la încărcarea 
celor 60 de saci în remorcă şi până la 
transferul sacilor în autogunoiera fir-
mei de salubritate din Sântana. 

Dorim să le mulţumim pentru acti-
vitate şi colaborare, instituţiilor de în-
văţământ din oraşul Sântana, elevilor şi 
nu în ultimul rând Tineretului Naţio-
nal Liberal (TNL) Sântana.

LET’S DO IT ROMÂNIA! 
LET’S DO IT SÂNTANA!
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- Cum vezi România ţinând cont de fap-
tul că ai umblat prin mai multe ţări?

- Eu văd România ca pe o țară cu un mare 
potențial, probabil, mai mult potențial 
decât multe alte țări din Europa de Est, din 
cauza istoriei măreţe şi colorate, a culturii, 
a resurselor naturale, a localizării geogra-
fice de-a lungul coastei Mării Negre și a 
terenurilor care fac legătura cu restul Eu-
ropei. De asemenea, asocierea României 
cu una dintre cele mai mari legende cin-
ematografice din lume (Dracula), îi atribuie 
acesteia un potențial turistic pe care nici 
o altă țară din lume nu îl poate oferi. Din 
păcate, mai mulți factori împiedică această 
ţară în a-şi asuma un rol important pe scena 
comunităţii UE... Factori care trebuie să se 
schimbe... Factori asupra cărora oamenii 
trebuie să insiste spre a fi schimbaţi pentru 
viitorul copiilor și nepoților lor. Majoritatea 
patronilor din România par să se gândească 
numai la ziua de azi şi la cât de mult profit 
pot face, în loc să se gândească la viitor şi 
la un succes pe termen lung. Ei trebuie să 
reţină faptul că plumbul nu poate fi trans-
format în aur, iar aurul nu poate fi cumpărat 
la preț de plumb. Dacă personalul este tratat 
şi plătit în mod corect, atunci sunt șanse ca 
o parte din salariul acestuia să fie reinves-
tit sau cheltuit în cadrul companiei unde 
lucrează.

- Meseria ta actuală este de bucătar. De 
unde vine pasiunea ta pentru gătit?

- Calificările mele primare sunt în do-
meniile: marketing, publicitate și relații 
publice. Cu toate acestea, calificarea mea 
secundară include artele culinare. Pasiunea 
pentru gătit a venit de la familia mea, de 
acasă din Barbados. Părinții și bunica mea 
sunt cea mai mare sursa de inspirație pentru 
mine. De la ei am învăţat să dau aromă unei 
mâncări. 

- Ne poţi da un exemplu de mâncare 
rapidă şi economică în acelaşi timp?

- Mâncarea rapidă ţine de preparare. 
De exemplu, în timp ce fierbe orezul, 
dumneavoastră puteţi tăia nişte piept de 
pui sau nişte felii subţiri de carne de porc, 
împreună cu nişte morcovi, ceapă, ardei 
gras, castraveţi, usturoi şi ghimbir. Se pune 
puţin ulei într-o tigaie fierbinte, la foc mare, 
adăugând ingredientele de mai sus: mai 
întâi usturoiul şi ghimbirul, apoi legumele 
şi la sfârşit carnea. Se mai adaugă sos de 
roşii, puţin oţet şi puţin zahăr sau miere 
de albine. Se asezonează cu sare şi piper. 
Înainte de a o lua de pe foc, se stropeşte cu 

puţină zeamă de lămâie şi este gata. Legu-
mele nu trebuie să stea prea mult pe foc, ele 
trebuie să fie puţin crocante. Apoi, nu mai e 
nevoie decât de un apetit sănătos.  

- Care este felul de mâncare care îţi 
aduce alinare, aşa numitul comfort food?

- Felul de mâncare care îmi aduce alin-
are este unul la care nu s-ar aştepta nime-
ni: pâine prăjită cu caşcaval la cuptor, cu 
ketchup, muştar şi sos iute.

- Există feluri de mâncare pe care nu ai 
fi dispus să le încerci?

Am pregătit multe mâncăruri exotice 
înainte, inclusiv coadă de cangur, crocodil 
sau șarpe. Dacă ar trebui să aleg o mâncare 
pe care nu aş găti-o niciodată, aceea ar fi 
cea de câine. Iubesc câinii.

- Ce părere ai despre noua modă, cea a 
produselor bio?

- Cred că alimentele bio/organice sunt 
sănătoase pentru noi toți. Cu cât mai puține 
substanțe chimice folosim, cu atât mai bine 
pentru noi și pentru planetă.

- Ai luat vreodată în considerare ideea 
de a participa într-o emisiune de gătit 
televizată gen MasterChef sau Top Chef?

- Da. Am luat în considerare participarea 
la Top Chef dar îmi displace teatrul inutil al 
juriului pentru a câştiga audienţă. Ideea de a 
avea în faţa mea pe cineva care se comportă 
nepoliticos şi jignitor doar pentru a obţine 
audienţă pentru emisiune nu este ceva ce aş 
putea tolera.

-  Un mesaj pentru sântăneni.
-  Mesajul meu pentru oamenii din Sântana 

este același cu cel pe care l-aș transmite tu-
turor oamenilor din această țară minunată... 
Gândiți-vă la viitor, nu doar la ziua de azi. 
Să nu vă fie frică să vă apăraţi drepturile. 
Nimeni nu este perfect și toți suntem ega-
li. Din ţărână suntem şi în ţărână ne vom 
întoarce. La fel cum spunea și cântăreţul 
Bob Marley într-o melodie: „Ridicaţi-vă! 
Împotriviţi-vă!/Luptaţi pentru drepturile 
voastre!/ Ridicaţi-vă! Împotriviţi-vă!/ Nu 
renunţaţi la luptă!”.

Interviu realizat de Oana Bușta

UN ALTFEL DE VALORI
Interviu exotic cu Mark Chandler,

bucătarul din Caraibe!

Deputatul Dorel Căprar a deschis cabinet parlamentar la Sântana
Preşedintele PSD Arad, deputatul Dorel Căprar a inaugurat 

noul sediu al biroului parlamentar, în oraşul Sântana. „În activi-
tatea de parlamentar, pun accent pe relaţia directă cu arădenii. 
Noul birou parlamentar de la Sântana este expresia relaţiei 
apropiate cu oamenii din colegiul în care am fost ales depu-
tat. Îi aştept pe toţi cei care doresc să apeleze la sprijinul meu 
sau pe cei care au idei pozitive, prin care putem să schimbăm 
legislaţia să mă contacteze la Sântana sau la biroul din Arad. 
Pentru a ajunge la cât mai mulţi arădeni, am decis să pornesc 
o serie de întâlniri cu arădenii. Astfel, am pus la punct o echipă 
mobilă, care se va deplasa în localităţile judeţului, tocmai pen-
tru a fi mai aproape de oameni şi de problemele lor. Cred că 
printr-o comunicare intensă voi menţine legătura apropiată cu 
arădenii şi vom putea să răspundem aşteptărilor mari pe care 
oamenii le au de la noi” a spus deputatul Dorel Căprar.

Organizată în memoria lui Gabriel 
Pfaffenraht și a lui Dumitru Mureşan 
diţia din acest an, a reunit peste 200 
de sportivi din ţară şi străinătate prin-
tre care şi sportivii Clubului Sportiv 
Orăşenesc Unirea Sântana - judo. De 
organizarea competiției s-a ocupat ca 

de obicei antrenorul emerit Mihai Tel-
echi.

S-au remarcat următoarele sportive: 
1. Creţ Denisa LOC: I  U-11

2. Bodea Priscilla LOC: II  U-13
3 Vedinaş Ştefania LOC: III  U-13

 Prof. Anamaria Budiu

Cupa Aradului la JUDO
Turneu internațional

Campania de voluntariat „Let’s Do 
It Romania” în oraşul Sântana
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În data 14 octombrie 2013, s-a 
efectuat executarea silită a unuia 
dintre chiriaşii din casele de stat 
care are mari restanţe la plata chi-
riei. Procesul a început în urmă cu 
doi ani pentru cinci restanţieri, pa-
tru dintre aceştia achitând o bună 

parte din datorii, au fost păsuiţi 
până în primăvara anului următor. 
Situaţii de acest gen nu sunt pe pla-
cul nimănui însă, chiar dacă este 
dură, legea trebuie aplicată. Neapli-
carea acesteia, atrage sancţionarea 
primăriei, ceea ce nu este de dorit.

Este interzisă aruncarea oricărui 
tip de gunoi menajer sau resturi 
vegetale în spatele cimitirului or-
todox din Satu Nou. Se vor face 
verificări pe teren iar persoanele 

găsite vinovate de încălcarea aces-
tei dispoziţii prevăzute la art. 3 din 
Hotărârea Consiliului Local nr. 70 
din 15 aprilie 2008, vor fi sancţio-
naţi cu amendă între 60 şi 300 lei.

În groapa de gunoi de la Boroş şi 
în cea de lângă primărie se poate 
arunca doar pământ şi moloz pro-
venit din demolări. Este interzisă 
aruncarea gunoiului menajer sau 
a oricărui alt tip de gunoi. Au fost 

găsite hârtii, plastic şi inclusiv gu-
noi de grajd. În acest sens, primă-
ria va detaşa un gardian care va su-
praveghea perimetrul şi va aplica 
sancţiuni cuprinse între 60 şi 300 
lei pentru cei care încalcă legea.

Atenţie rău-platnici!

Anunţ pentru cetăţenii de pe strada A. I. Cuza

Alexa Valentin & Babineţ Dana
Gale Petru & Pantea Dorina

Miţiţi Adrian - Vasile & Rus Dina - Livia
Tomuţa Onisim & Negru Claudia - Nicoleta
Dronca Iulian - Daniel & Feurdean Hadassa
Negrea Daniel & Goman Iadranca - Liliana
Romvari Arpad & Stanciu Iulia - Alexandra

Roşu Cristian - Ovidiu & Măcian Alina - Florina
Mich Vasile - Sidor & Giurgiu Alina - Cristina

Marincaş Ovidiu - Florin & Mihuţa Monica - Lenuţa

Căsătoriile lunii Septembrie 2013

În atenția cetățenilor

Urez tuturor acestor tinere familii, un călduros „Casă de Pia-
tră”! Să se bucure din plin unul de celălalt și să formeze o familie 
în care necazul să nu-și facă apariția. Să aibe cu toții copiii pe 
care și-i doresc și viitorul să le fie întotdeauna senin și luminos.

Primar Daniel Tomuța

COMEMORĂRI

Condoleanțe familiilor îndoliate ale conci-
tadinilor recent plecați dintre noi. Prin ple-
carea lor comunitatea noastră este mai săra-
că. Dumnezeu să-i aibă în pază!

Primar, Daniel Tomuța

Pascu Maria
Merle Maria
Braica Iosana
Doroţ Xenia
Bâte Traian

Cătană Livia

Giurgiu Sabina

Valea Floare

Ekart Ervin

Pornind de la obligaţia de a asi-
gura condiţii pentru şcolarizarea 
tuturor elevilor de vârstă şcolară 
şi având în vedere dificultăţile de 
ordin material cu care se confrun-
tă unele familii, Primăria Oraşu-
lui Sântana împreună cu Şcoala 
Gimnazială Sântana şi cu Liceul 
Tehnologic Sântana organizează 
campania de ajutorare “Sprijină 
un copil să vină la şcoală”, ediţia 
a II-a.

În cadrul acestei campanii se 
vor colecta următoarele: îmbră-
căminte, încălţăminte, rechizite 
şcolare şi produse de igienă.  Toa-
te produsele colectate vor fi dis-

tribuite persoanelor cu dificultăţi 
materiale, în vederea eliminării 
abandonului şcolar.

Menţionăm că nu se acceptă 
materiale murdare.

Coletele vor fi depozitate la Pri-
măria Oraşului Sântana între 16 
octombrie – 08 noiembrie 2013. 
Persoane de contact : 
Primărie: Oana Buşta; tel: 0257 

462 082
Şcoala Gimnazială Sântana: 

Ioana Bodea; tel: 0257 462 109
Mirco Garjitzky; tel: 0257 462 109
Liceul Tehnologic Sântana: 

Mihaela Tarce; tel: 0257 462 124
Melania Vuin; tel: 0257 462 962

Data de 5 octombrie este con-
siderată Ziua Internaţională a 
Educaţiei. Ca urmare, Şcoala 
Gimnazială „Sfânta Ana” a mar-
cat această zi prin organizarea 
unei ore deschise de dirigenţie 
susţinută de clasa a V-a E, diri-
ginte prof. Mariana Garjitzky, 
prin prezentarea unor referate pe 
această temă şi prin organizarea 
unei expoziţii de desene, profe-
sor coordonator Cristina Morar.

 Sesizăm în limbajul cotidian 
diferite expresii în care apare 
termenul „educaţie”: i-am dat 
educaţie, i-am oferit educaţie, 
am primit educaţie, este un tânăr 
educat şi de multe ori asociem 
acest termen cu cei şapte ani de 
acasă. Oare numai în această pe-
rioadă a copilăriei ne educăm sau 
primim educaţie? Ce înseamnă 
EDUCAŢIE? Iată ce precizări 
ne aduce DEX-ul: „Educaţia este 
un ansamblu de măsuri aplica-
te în mod sistematic în vederea 
formării şi dezvoltării însuşirilor 
intelectuale, morale sau fizice ale 
copiilor, adolescenţilor, ale oa-
menilor şi ale societăţii.”

Când zicem educaţie, privirile 
ne sunt îndreptate spre şcoală. 
Ce-i drept are rolul ei bine defi-
nit în educarea tinerelor genera-
ţii, însă nu este singura opţiune 

pentru a te numi educat. În acest 
sens, priveşte în jurul tău: săli de 
spectacole, de piese de teatru, 
biserică, bibliotecă, instituţii şi 
domenii care cultivă Frumosul 
şi evidenţiază Binele. Educaţia 
este un proces de durată: şcoala 
aşează prima cărămida, în  sen-
sul că învaţă tinerii să înveţe, să 
selecteze şi să adapteze informa-
ţii, atitudini şi comportamente 
la  propria persoană, ţinând cont 
de cerinţele societăţii contempo-
rane, pentru ca în final să putem 
vorbi de personalitate umană 
capabilă de a educa pe ceilalţi. 
Filozoful Aristotel afirma: “Edu-
caţia este cea mai bună asigurare 
pentru bătrâneţe”, iar istoricul 
Nicolae Iorga spunea: ”Educaţia 
este întotdeauna un orizont, nu 
o destinaţie.” Aşadar, educaţia nu 
se încheie cu finalizarea anilor de 
studiu petrecuţi în şcoală, ci toa-
tă viaţa trebuie să ne educăm şi 
să educăm, fiind exemplu pentru 
cei din jur. De aceeaşi părere este 
şi pedagogul Constantin Narly: 
”Educaţia este un fapt social şi 
individual în acelaşi timp”.

 Aşadar, educaţi-vă ca să educaţi!
Patricia Tomuţa, 

clasa a VII-a E
Prof. Melania Vuin, 

consilier educativ

“Sprijină un copil să vină la şcoală!” 
Ediţia a II-a

EDUCAŢIA – asigurare de/pentru viitor

  Poliţia Sântana face apel la 
cetăţenii oraşului cu privire la 
sesizările SNUAU (Sistemului 
naţional unic pentru apeluri de 
urgenţă) – 112.

Aceste sesizări trebuie făcute 
doar cu motiv întemeiat!

Conform articolului 3, alinea-
tul 11 din Legea 61/1991 repu-
blicată, alarmarea publicului, a 
organelor specializate pentru a 
interveni în caz de pericol ori a 
organelor de menţinere a ordi-
nii publice, prin darea semna-

lelor de pericol sau, după caz, 
prin solicitarea intervenţiei la 
faţa locului fără motiv înteme-
iat se sancţionează cu amendă 
contravenţională cuprinsă între 
100 şi 500 lei.

Pentru o rezolvare mai rapidă 
şi mai eficientă vă recomandăm 
să apelați numărul de telefon al 
postului local de poliție: 

0257 462 119.
Comisar Şef Poliţia Sântana,

Alexandru Cuciulă

Poliţia vă informează



 

 
CURS DE BABYSITTER SI BONA  
 
ACUM  VENIM  SI LA TINE IN ARAD! 
 

Organizat de Scoala Bonelor 
(www.scolabonelor.ro) 
in colaborare cu: 
DIRECTIA de PROTECTIE A COPILULUI 
din ARAD 

INSCRIERI PANA LA 31 OCTOMBRIE 2013 ! 
• Cursul te instruieste in meseria 

de babysitter 
• Vei parcurge 60 ore (36 teorie si 

24 practica) 
• Vei obtine un certificat acreditat 

de ANC 
• Taxa cursului se poate recupera 

din primul salariu de bona scolita 
• Cu certificatul tradus si legalizat 

poti lucra si in tarile UE   
 

Poti participa la curs daca: 
• ai minim 16 ani impliniti 
• daca lucrezi sau esti somera 
• daca esti femeie sau barbat 
• daca ai minim 8 clase absolvite 
• prezinti copie dupa actul de studii 
• prezinti copie dupa BI/CI 
• completezi un formular de inscriere 
• achiti taxa de curs (se accepta 2 transe) 

 

DATA DE INCEPERE A CURSULUI ESTE 11 NOIEMBRIE 2013! 
Programul va fi stabilit de comun acord cu participantii, la final de saptamana sau 

zilnic 
TAXA DE CURS – 450 LEI / PERSOANA 

Include manual pentru participant, plata formatorilor, acreditarea cursului, 
examinarea finala si pauza de cafea/zi de curs 

LOCUL DESFASURARII CURSULUI – DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA 
COPILULUI ARAD 

Sala din incinta Centrului Maternal Arad situat in str. Iustin Marsieu, nr. 22 A, Arad 
 

DETALII SI INSCRIERI :  
tel. 0745.257.020 

 
Curs sustinut si de:  
 
ASOCIATIA NATIONALA A BONELOR SI 
BABYSITTERS PROFESIONISTE DIN 
ROMANIA - 
singurul for profesional care promoveaza si 
militeaza pentru drepturile bonelor si 
babysitters! 
www.asociatiabonelor.ro 
 

 

 

Primăria Oraşului Sântana doreşte să facă o surpriză frumoasă 
perechilor soţ-soţie care aniversează în cursul anului 2013, 50 de 
ani de căsătorie. În acest sens, rugăm cetăţenii care sunt în aceas-
tă situaţie sau care cunosc persoane în această situaţie să ia legă-
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 rugămin-
te deoarece primăria oraşului nostru nu deţine informaţii despre 
persoanele care s-au căsătorit în alte localităţi şi care acum au 
domiciliul stabil în Sântana. 
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CONDIȚIILE ACORDĂRII AJUTORULUI DE ÎNCĂLZIRE:
ÎN ATENȚIA CETĂȚENILOR CAMPANIA DE COLECTARE A 

DEŞEURILOR VEGETALE

PRIMĂRIA ORAŞULUI SÂNTANA 
VĂ INFORMEAZĂ

ANUNȚ IMPORTANT

Familiile şi persoanele singure 
care au în proprietate cel puţin 
unul dintre bunurile cuprinse 
în această listă nu beneficiază de 
ajutor pentru încălzirea locuin-
ţei: 

• Bunuri imobile: 
- clădiri sau alte spaţii locative 

în afara locuinţei de domiciliu si 
a anexelor gospodăreşti. 

• Bunuri mobile: 
1.mijloace de transport: autotu-

rism/autoturisme şi/sau motoci-
cletă/motociclete cu o vechime 
mai mică de 10 ani cu excepţia 
celor adaptate pentru persoanele 
cu handicap ori destinate trans-
portului acestora sau persoane-
lor dependente, autoutilitare, 
autocamioane de orice fel cu sau 
fără remorci, rulote, autobuze, 
microbuze, şalupe, bărci cu mo-
tor, scutere de apă, iahturi; mai 
mult de un autoturism/motoci-
cletă cu o vechime mai mare de 
10 ani,

2. utilaje agricole: tractor, com-
bină autopropulsată; 

3. utilaje de prelucrare agricolă: 
presă de ulei, moară de cereale; 

4. utilaje de prelucrat lemnul: 
gater,  sau alte utilaje de prelucrat 
lemnul acţionate hidraulic, me-
canic sau electric aflate în func-
ţionare; 

5. depozite bancare cu valoare 
de peste 3.000 lei. 

• Terenuri: 
- terenuri de împrejmuire a lo-

cuinţei şi curtea aferentă şi alte 
terenuri intravilane care depă-

şesc 1000mp în zona urbană şi 
2000 mp în zona rurală;

- suprafeţe de teren, animale 
şi păsări a căror valoare netă de 
producţie anuală depăşeşte suma 
de 1000 euro pentru persoana 
singură, respectiv suma de 2500 
euro pentru familie.

Acte necesare la întocmirea 
dosarului pentru acordarea 
ajutoarelor pentru încălzirea 
locuinţei:

• Cerere şi declaraţie;
• Copie act de identitate;
• Copie certificat de naştere 

pentru copiii sub 14 ani;
• Adeverinţă de salariat (sala-

riul net pe ultima lună inclusiv 
tichetele de masă);

• Adeverinţă de la registrul 
agricol de la primărie;

• Adeverinţă de la finanţe Arad;
• Adeverinţă de la serviciul Taxe 

şi Impozite din cadrul primăriei;
• Cupon de pensie din ultima 

lună;
• Cupon de şomaj;
• Cupon alocaţie de stat pentru 

copii din ultima lună;
• Act doveditor a proprietăţii 

locuinţei;
• Alte acte doveditoare privind 

veniturile familiei;
• Declaraţie din care să reiasă 

că nici un membru al familiei 
nu are depozite bancare de peste 
3000 lei şi alte venituri în afara 
celor declarate în cererea pentru 
acordarea ajutorului de încălzire;

• Dosar cu şină.

Atenţie!!! 
Cererile se depun până la data 

de 20 a lunii pentru a beneficia 
de ajutor pentru luna în curs.

Informaţii suplimentare pot 
fi obţinute de la Serviciul Asis-
tenţă Socială din cadrul Primă-
riei Oraşului Sântana,  situat în 
clădirea de pe str. M Viteazul 
nr. 24.

Dragi cetăţeni,
Precizăm că Primăria oraşului 

Sântana va derula campania de 
colectare a deşeurilor de origine 
vegetală (frunze, crengi, etc.), în 
ultima săptămână a lunii octom-
brie. Aceste deşeuri vor fi colec-
tate doar dacă sunt depozitate în 
saci iar crengile vor fi legate.

Primăria oraşului Sântana ţine 
să mulţumescă pe această cale tu-
turor cetăţenilor care se vor con-

forma cu privire la aspectele mai 
sus menţionate.

Inspector Protecţia Mediului,
Laurenţiu Blidar

Având în vedere faptul că toamna 
a sosit şi arderea resturilor vegetale 
pe raza unităţii administrativ teri-
toriale Sântana a devenit o cutumă 
toxică, dorim să aducem la cunoş-
tiinţa cetăţenilor persoane fizice 
şi persoanelor juridice că arderea 
resturilor vegetale pe domeniul 
public va atrage răspunderea con-
travenţională a celor care recurg 
la asemenea practici nesănătoase. 
Astfel în conformitate cu preve-
derile Ordonanţei de Guvern nr. 2 
din 2001 privind regimul juridic al 
contravenţiilor, al Legii nr. 61 din 
1991 privind sancţionarea faptelor 
de încălcare a unor norme de con-
vieţuire socială, a ordinii şi liniş-
tii publice republicată, Hotărârea 
Consiliului Local al oraşului Sân-
tana nr. 70 din 15.04.2008 art. 8 lit. 
j, este interzisă arderea resturilor 
vegetale, aprinderea de focuri în 
parcuri, zone verzi sau în oricare 
locuri publice. Arderea miriştilor 

se execută numai pe baza permisu-
lui de lucru cu foc acordat în urma 
întocmirii documentaţiei preala-
bile de către Garda de Mediu.

În acest sens Primăria Oraşului 
Sântana, cu concursul Poliţiei 
Oraşului Sântana şi a gardienilor 
publici, va sancţiona contraven-
ţional persoanele care săvârşesc 
faptele sus menţionate cu amen-
dă contravenţională cuprinsă în-
tre 60 şi 400 lei. 

Pe cale de consecinţă facem un 
apel la raţiune şi spirit civic, şi vă 
reamintim că suntem o comunita-
te iar acţiunile întreprinse de unii 
îi afectează pe toţi.

„Comportarea întregii societăţi 
nu este decât oglindirea compor-
tării care domneşte în cămin şi nu 
este cu nimic mai bună sau mai 
rea.” (S.Smiles)

ŞEF S.V.S.U. SÂNTANA,
ALEXANDRU RAOUL VUICIU



De ce ați ales să începeți 
o afacere cu obiectiv de 
panificație și nu ați optat 
pentru altceva?

După cum bine știm, 
pâinea este un element 
important în alimentația 
românilor. Din păcate ni-
velul calității produselor 
de panificație nu doar de 
la noi, ci din toată țara, 
este unul extrem de scă-
zut, iar eu mi-am propus 
să nu mai consum produse 
de acest gen. Pentru aceas-
ta am hotărât să deschid o 

brutărie. Este o brutărie de 
dimenniuni mici. Nu do-
resc o afacere foarte mare 
pentru că pâinea nu su-
portă cheltuieli logistice. 
Produsele de panificație 
trebuie consumate acolo 
unde sunt fabricate. Prin 
lărgirea ariei de acoperire 
a firmei automat pierzi din 
calitatea produselor tale 
iar eu nu îmi doresc acest 
lucru. Doresc să comer-
cializez pâine cu un nivel 
ridicat de calitate, atât nu-
tritiv cât și estetic. 

Ce fel de utilaje aveți 
pentru a începe această 
afacere?

Bineînțeles că pentru a 
da startul producerii pâi-
nii într-un număr mare 
ai nevoie de un malaxor, 
un cuptor și de celelalte 
elemente ajutătoare care 
nu merită amintite acum. 
Doresc să precizez faptul 
că utilajele mele au o ca-
racteristică specială. Nu 
dețin aparatură de ultim-
mă generație, pentru că nu 
asta mi-am dorit. Vreau să 

ofer oamenilor pâinea pe 
care am consumat-o și eu 
cu mulți ani în urmă, pâi-
ne care doar cu astfel de 
utilaje se poate obține. 

Ce sortimente de pâine 
veți comercializa?

Voi comercializa pâine 
integrală de grâu, de secară 
și pâine semi. Nu doresc să 
păcălesc consumatorii cu 
zeci sau sute de denumiri 
pentru produse chimice ne-
sănătoase. O recunosc și nu 
vreau să mă ascund de acest 
fapt, voi vinde pâine cu 30-
40% mai scumpă decât ce 
găsim astăzi în comerț, dar 
oamenii trebuie să înțeleagă 
și să aprecieze adevărăta ca-
litate a pâinii.

Câți angajați aveți?
Momentan îmi propun 

doar doi angajați. Pentru 
nivelul actualul cei doi 
oameni pot stăpâni cu le-
jeritate doată activitatea 
brutăriei. În cazul în care 
vom dezolta și ramura 
patiseriei, voi mai căuta 
încă doi oamenii pentru 
a suplimenta numărul de 

angajați. Doresc, cu tim-
pul, să ofer oamenilor aici 
în Sântana o brutărie, o 
unitate de patiserie și o 
cafenea cu terasă unde 
bineînețeles pot servi pro-
dusele noastre. În locația 
actuală se renovează și se 
muncește pentru a aduce 
toate îmbunătățirile ne-
cesare pentru a putea fi la 
înălțimea așteptărilor tu-
turor. 

Doriți să le trasmiteți 
ceva cetățenilor?

Îmi doresc foarte mult să 
schimb denumirea bru-
tăriei. Consider că este o 
inițiativă potrivită și sân-
tănenii o merită. Vreau 
ca în loc de Brutăria De-
utschland să înființez Bru-
tăria Sfânta Ana. Îi aștept 
pe toți cetățenii în prima 
jumătate a lunii noiem-
brie pentru a cumpăra 
pâine de aici și le transmit 
o simplă idee: Dacă nu vă 
protejați voi, nu vă prote-
jează nimeni. 

Orașul Sântana se află într-un continuu program de 
modernizare, administrația locală implementând în 
această perioadă o serie de investiții în infrastructură. 
Ne referim la lucrările de asfaltare și de construire de 
trotuare.

• În Caporal Alexa, au fost amenajate parcările de la 
Biserica Ortodoxă și de la Școală, lucrări executate prin 
pavare.

• Tot în Caporal Alexa, în momentul de față se amena-
jează un nou parc, investiție care va schimba total este-
tica localității. 

• De asemenea, în Caporal Alexa, se lucrează la proiec-
tul de pietruire a 4,6 km de străzi marginale.

• Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor de loturi de 
teren  (legea 15/2003) din cartierul rezidenţial, zona 
Bornăzăl, s-au construit două străzi care facilitează ac-
cesul celor care încep să îşi construiască o locuinţă. În 
această zonă, se va introduce curent electric urmând ca 
pe viitor, Compania de Apă să introducă şi apa potabilă.

• În Sântana, pe lângă străzile deja asfaltate în această 
vară sunt prevăzute a fi asfaltate și alte străzi, cu ur-
mătoarele precizări: din cauza lucrărilor de canalizare, 
lucrările de asfaltare şi întreţinere se pot face doar pe 
străzile pe care nu se introduce canalizarea. Astfel, se va 
asfalta strada Crişana şi strada Ghioceilor către cimiti-
rul catolic. Se vor efectua lucrări de reparaţii pe străzile 
Ghioceilor, M. Viteazu şi Rodnei. De asemenea, s-a pie-
truit drumul de la gară către platoul C.F.R.

  SÂNTĂNEANUL

CMYK
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Brutăria „Deuchland” din Sântana

Programul de modernizare a orașului continuă!

Interviu cu domnul Henger Johann, proprietarul brutăriei

Parcare Caporal Alexa

Parc Caporal Alexa

Cartier rezidențial
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