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Apare lunar și se distribuie gratuit în Sântana și Caporal Alexa

Anul şcolar 2013-2014 a început în bune con-
diţii. Toate şcolile şi grădiniţele de pe raza ora-
şului nostru au fost pregătite aşa cum se cere 
pentru primirea elevilor. Le urez deopotrivă tu-
turor elevilor, părinţilor, dascălilor, personalu-
lui administrativ al şcolilor şi tuturor celorlalţi 
care sunt implicaţi într-un fel sau altul în pro-
cesul de învăţământ, un an şcolar plin de reali-
zări şi de bucurii. 

Părinţilor le doresc în plus să aibă răbdarea 
de a fi alături de copiii lor, indiferent de vâr-
sta acestora. Fiecare etapă şcolară presupune o 
atenţie particulară. Pe măsura trecerii timpu-
lui, copiii noştri devin sau încearcă să fie tot mai 
independenţi, iar efortul şi înţelegerea noastră 
trebuie să fie pe măsură.  Maturitatea se insta-
lează mai repede, însă aceasta nu-i face pe co-
piii noştri invulnerabili. Tentaţiile sunt mari, iar 
modelele de reuşită în viaţă nu sunt întotdeau-
na cele mai valoroase. De cele mai multe ori 
presupun reuşite facile sau irealizabile. Trebu-
ie să ne educăm copiii în spiritul muncii, pentru 
că vor fi apreciaţi în viaţă după valoarea şi ca-

litatea muncii depuse. Proverbul „Meseria, bră-
ţară de aur” este astăzi mult mai valabil decât 
„Ai carte, ai parte”. De aceea vă sfătuiesc dragi 
părinţi, îndrumaţi-vă şi susţineţi-vă copiii să 
urmeze calea pe care sunt  înzestraţi şi capa-
bili. Aceasta va însemna reuşita în viaţă a copi-
ilor dumneavoastră. 

Dascălilor nu pot decât să le urez răbdare şi 
succes în activitatea didactică. Şcoala din Sân-
tana a avut parte tot timpul de buni profesio-
nişti, care şi-au canalizat eforturile către reu-
şita şcolară şi în viaţă a elevilor lor. Să nu uite 
însă că, de cele mai multe ori, rezultatul mun-
cii lor nu are un termen imediat. Ochii generaţi-
ei viitoare este aţintit pe ei, copiind inconştient 
câte ceva din personalitatea fiecăruia. Elevii în-
vaţă ceea ce-i învăţăm noi, dar  şi ceea ce sun-
tem noi. 

Asigur pe toţi, elevi, părinţi sau dascăli, că 
primăria şi consiliul local vor fi mereu aproape 
de şcoală. Şi noi, majoritatea am fost crescuţi şi 
educaţi aici. Unii pot spune că în şcoala gene-
rală a fost cel mai uşor, alţii că în liceu a fost cel 
mai frumos, iar unii dintre absolvenţii de facul-
tate ar putea să jure că viaţa de student a fost 
cea mai grozavă. Prin urmare, vă invit dragi ti-
neri să vă bucuraţi fiecare dintre voi de perioa-
da pe care o trăiţi, perioadă care, cu siguran-
ţă, este cea mai frumoasă din viaţa voastră de 
până acum.

Primar Daniel Tomuța

Primar
Daniel Tomuța

Nu pentru şcoală, ci pentru 
viaţă învăţăm. (Seneca) în haină de sărbătoare

româno-germană

Dumineca 8 septembrie a 
fost hramul Bisericii Ortodoxe 
Santana II. De dimineata la Sf. 
Liturghie au participat multi 
credinciosi, iar dupa masa in-
cepand cu ora 16 s-a continuat 
cu slujba Vecerniei, Acatistul 
Maicii Domnului si sfintirea 
apei. Au participat preotii din 
cercul misionar Santana III: pr. 
Eftimie Dobrean din Parohia 
Santana I; pr. Nicolae Porco-
lean si pr. Nicolae Radulescu 
din Parohia Comlaus; pr. Nico-
lae Pasca din Parohia Zarand; 
pr. Adrian Maris din Parohia 
Andrei Saguna; pr. Gabriel 
Maris din Parohia Caporal Al-
exa; pr. Ciprian Ilica din Paro-
hia Sintea Mica; pr. paroh Ioan 
Crainic si diac. Adrian Crainic, 
reprezentatnții autoritatilor lo-

cale și o delegatie de oaspeti 
din Ungaria avandu-l in frunte 
pe primarul localitatii Elek, 
precum și un număr mare de 
credincioși.

Primăria Oraşului Sântana în colaborare cu Asociaţia Valores 
din Neumarkt, Germania şi Forumul Democrat German Sântana, 
au organizat joi 29 august 2013, o seară interculturală româno-
germană.

Biserica Creştină Penticostală “Filadelfia” din Sântana, a aniver-
sat 20 de ani de la înfiinţare: 1993 – 2013.Noul an școlar a debutat atât pentru cei mai mici elevi, cât și pentru liceeni 

prin festivități de deschidere desfășurate într-un cadru oficial. 
În prezența dascălilor și a părinților, elevii au început un nou an de studiu, 

un nou an în care vor încerca să acumuleze noi cunoștințe.
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Parohia ortodoxă Sântana II

A început şcoala!

Seară interculturală 

Ceas Aniversar - 20 de ani de existenţă!
Inaugurarea noului lăcaş de închinare!
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Seara inter-
culturală a început cu vizita mem-
brilor Asociaţiei Valores şi a mem-
brilor fanfarei Werkvolk, la sediul 
Primăriei Oraşului Sântana, unde 
domnul primar Daniel Tomuţa şi 
domnul Johann Kerner, au subli-
niat importanţa colaborării celor 
două comunităţi. Doamna direc-
toare Ana Honiges a însotit apoi 

grupul din Germania, care a do-
rit să viziteze mai multe obiecti-
ve: Biserici Catolice, Ortodoxe, 
monumentul eroilor şi Muzeul. 
Seara a continuat cu un spectacol 
artistic organizat în sala de festi-
vităţi a Liceului Tehnologic Sân-
tana. La spectacolul organizat cu 
această ocazie au participat: An-
samblul folcloric Busuiocul, cu ti-

nerii interpreţi de muzică popu-
lară Lavinia Borteş, Roberta Lup, 
Paula Hexan, Andreea Proţiuc, 

Giorgiana Lipovan, Simion Co-
man şi Nicoleta Buburuzan. În 
premieră a debutat Fanfara de ti-
neret „Lambert Steiner” Sântana, 
instruită de domnul profesor Dan 
Miculiţ. Invitaţii speciali ai serii 
au fost membrii Fanfarei „Werk-
volk”, din Neumarkt – Germania, 
care au încântat publicul sântă-
nean cu reprezentaţia lor. Seara s- 
a încheiat cu o masă festivă.

Inspector principal,
Rozalia Mariana Paşca

Din codru rupi o rămurea,
Ce-i pasă codrului de ea!

Ce-i pasă unei lumi întregi
 De moartea mea!

(G. Coşbuc- Moartea lui Fulger)
În 24 august a.c., comunitatea 

sântăneană a fost părăsită de un 
om cu un suflet deosebit pentru 
care şcoala, educaţia au fost ca ru-
gaciunile de dimineaţa şi seara, 
profesorul Victor Lungavel. 

Fiu de miner, născut pe melea-
guri bănăţene în oraşul minier 
Anina din judeţul Caraş Severin 
la 31 mai 1938, urmează gimna-
ziul în oraşul natal, apoi liceul la 
Oraviţa, unde şi Eminescu a po-
posit în peregrinările sale. Se în-
scrie la Institutul Pedagogic de 2 
ani învăţători din Timişoara, fi-
ind repartizat ca învăţător la Gur-
ba, urmând Şiclău, Caporal Alexa, 
apoi armata la Medgidia.

Fiind transferat la şcoala din 
Comlăuş, mulţi ani a fost profesor 
de biologie şi a ocupat funcţia de 
director adjunct între 1965-1972. 

Urmează cursurile Facultăţii de 
Biologie- Geografie din cadrul  
Universităţii Babeş-Bolyai Cluj- 
Napoca. În 1961 se căsătoreşte 
cu o colegă învăţătoare, Angela 
Naghiu, iar în 1965 se naşte So-
rin, unicul fiu, lumina ochilor lor.
La şcoala din Comlăuş, a excelat 
în profesie, îmbinând activitatea 
profesorală şi directorială cu acti-
vităţile culturale prelund tradiţiile 
locale şi transferându-le pe scenă.

Pentru că era un dascăl energic, 
ordonat, autoritar, în 1975, când 
localul Liceului Teoretic Sânta-
na (str. Câmpului, 107) este dat 
în folosinţă, este numit directorul 
acestei şcoli: 1975-1984; director 
adjunct: 1992-1998, când se pen-
sionează. De remarcat entuzias-
mul  cu care împreună cu colegii 
a ,,şters” urmele unui şantier, pre-
stând munci de salahor. Mărtu-
rie stau amintirile generaţiilor de 
elevi care au beneficiat în acei ani 
de noua clădire.

Lovitura care se abate asupra 

dumnealui este moartea lui So-
rin, la 37 de ani, într-un grav ac-
cident. Acum tatăl trebuie să-şi 
învingă durerea, ca să-şi îmbărbă-
teze soţia, nora şi pe Sandra, fiica 
lui Sorin. Povestea despre vizitele 
Sandrei la Sântana, precedate de 
pregătiri: ,,Asta este pentru San-
dra... pentru Sandra să...”. Au tră-
it bunicii alături de Sandra clasa 
I, admiterea la liceu, trei ani de li-
ceu... Domnul Lungavel s-a stins 
rugându-şi soţia: ,,Să ai grijă de 
Sandra!”

L-am avut alături în două ipos-
taze: de şef de instituţie: autori-
tar, drept, cinstit, devotat şcolii, şi 
de coleg: săritor, glumeţ, conştiin-
cios. De fapt era constant în atitu-
dini: te asculta, încerca să te înţe-
leagă, te ajuta dezinteresat, avea o 
inimă mare. A avut şi multă înţe-
legere din partea unei soţii deose-
bite, care l-a încurajat, l-a tempe-
rat, i-a alinat durerile, l-a îngrijit cu 
devotament pe patul de suferinţă. 
În ultimele zile îi spunea doamnei 
că nu vrea s-o lase singură, având 
conştiinţa iubirii pe viaţă.

Rândurile de mai sus doar schi-

ţează portretul unui om şi dascăl 
pe care toţi sântănenii îl cunosc. 
Suntem siguri că la citirea acestui 
medalion, în sufletul fiecăruia vor 
năpădi amintirile cu domnul pro-
fesor Victor Lungavel.

Dumnezeu să-l odihnească în 
pace, iar soţiei, nepoatei şi nuro-
rii să le dea tăria de a trece peste 
acest nefericit eveniment şi de a 
trăi cu amintirea celui care le-a iu-
bit enorm.

Soția Angela Lungavel,
Domnul profesor, Aron Bonţ

Uniunea Europeană ajută şi anul 
acesta familiile nevoiaşe din Ro-
mânia cu produse alimentare din 
fonduri comunitare în cadrul Pla-
nului European de Ajutorare a 
Persoanelor Defavorizate-PEAD 
2013. În judeţul Arad, aproxima-
tiv 46 de mii de persoane sunt in-
cluse pe listele celor care bene-
ficiază de ajutoarele europene. 
Alimentele care au fost incluse în 

programul din acest an sunt: mie-
re de albine, conserve de carne de 
porc, zacuscă, ulei, zahăr, făină, 
roşii în bulion, făină de mălai şi 
paste făinoase.
La Sântana, până în momentul 
de faţă s-au primit: făina, zahă-
rul, uleiul şi zacusca, urmând să 
se primească şi restul de alimente 
în cursul săptămânilor următoare.
Cei care vor primi alimentele eu-

ropene sunt pensionarii a căror 
pensii sunt până în 400 de lei, per-
soanele cu handicap grav şi accen-
tuat, şomerii si persoanele asistate 
social (beneficiari de venit minim 
garantat).
Ajutoarele alimentare urmează a 
fi distribuite după primirea liste-
lor de la Consiliul Judeţean Arad.
Persoanele care se încadrează în 
aceste categorii de beneficiari şi 

nu se regăsesc în liste sunt ruga-
te să se adreseze Casei Judeţene de 
Pensii Arad (în cazul pensionari-
lor), Direcţiei Generale pentru 
Asistenţă Socială şi Protecţia Co-
pilului Arad (în cazul persoane-
lor cu handicap) sau Agenţiei Ju-
deţene pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă Arad (în cazul şomerilor).

Inspector Compartiment 
Asistenţă Socială,  Adriana Todea
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In memoriam Victor Lungavel

Ajutoarele de la Uniunea Europeană vin şi anul acesta!

Seară interculturală 



Cu ocazia zilei de 20 august în toate 
localităţile ţării învecinate au loc fes-
tivităţi solemne, această zi purtând 
o însemnătate deosebită pentru Un-
garia. Pe 20 august este sărbătoarea 
Sfântului Rege Ștefan I, întemeieto-
rul Regatului Ungariei. La această 
dată se amintea pentru prima dată 
de naţiunea maghiară devenind 
astfel Ziua Naţională a Ungariei. 
Cu această ocazie, reprezentan-
ţii Primăriei Oraşului Sânta-
na au primit din partea Primări-

ei Aletea (Elek), partener în cadrul
proiectului transfrontalier pentru 
păstrarea şi promovarea tradiţiilor 
şi obiceiurilor populare româneşti 
„Vatra folclorică Elek-Sântana-Gră-
niceri”, invitaţia de a participa la 
manifestările organizate în aceas-
tă zi specială. Alături de reprezen-
tanţii primăriei, la eveniment a mai 
participat şi ansamblul folcloric 
“Busuiocul” cu interpreţii: Simion 
Coman şi Alin Neag.

  SÂNTĂNEANUL
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Pe toti ne-a adunat Maica Dom-
nului la rugaciune intr-o unitate 
fratiasca din cele trei parohii din 
orasul Santana. Maica Domnului 
este ocrotitoarea si sprijinitoarea 
bisericii noastre. Cu ajutorul ei si 
a tuturor credinciosilor noi con-
struim o noua biserica in parcul 
din centrul orasului. Marile reali-
zari se obtin prin jertfa. Cea mai 
insemnata jertfa a fiecaruia din-
tre noi, a generatiei noastre este 
construirea si finalizarea sfintei 
biserici, aratand prin aceasta ge-
neratilor viitoare ca nu am facut 
umbra pamantului. Spune Man-
tuitorul Iisus Hristos ca daca oa-
menii nu vor grai, vor grai pie-
trele. Biserica ii cuprinde pe cei 
din trecut, ii imbratiseaza pe cei 
de astazi si priveste spre viitor pe 
cei care vor veni, cum spune si Sf. 
Apostol Pavel “Viata noastra este 
o alergare catre tinta desavarsirii, 
care este Iisus Hristos”. 

Este usor sa pornesti un lucru, 
dar este mai greu sa-l duci pana la 
capat. Pentu a-l duce pana la ca-
pat nu este sufficient sa te insufle-
testi, ci ai nevoie de multa rabda-
re, staruinta, multa munca, poate 

si noaptea (cu gandul), pentru ca 
prin toate acestea sa duci lucrul 
pana la capat si sa ai multumirea 
ca l-ai facut asa cum se cuvine. 

Cu ajutorul lui Dumnezeu, a 
Maicii Domnului si a tuturor cre-
dinciosilor, avem multumirea su-
fleteasca ca suntem intr-un stadiu 
avansat cu lucrarile la noua bise-
rica, iar in aceasta toamna vom 
continua cu tencuielle exterioare, 
instalarea usilor si a geamurilor.

Stralucirea Maicii Domnu-
lui se vede in Biserica. Anul bi-
sericesc este presarat, pe tot par-
cursul lui cu sarbatori in cinstea 
Maicii Domnului. Incepe cu sar-

batoarea Nasterea Maicii Dom-
nului, 8 septembrie, si se inche-
ie cu o alta sarbatoare Adormirea 
Maicii Domnului, 15 august. Ur-
meaza Intrarea in Biserica a Mai-
cii Domnului, 21 noiembrie; So-
borul Maicii Domnului pe 26 
decembrie si Buna-Vestire pe 25 
martie.

Maica Domnului si-a ascuns 
stralucirea cu valul smereniei. 
Toata viata ei a imbracat haina 
smereniei si a curatiei. Toate re-
feririle la persoana sa sunt taine. 
Taina, desi sugereaza ceva ascuns, 
scoate si mai mult in evidenta o 
prezenta. Taina ramane naste-

rea ei, din parinti sterpi Ioachim 
si Ana cand acestia erau inaintati 
in varsta. Viata ei a fost traita sub 
semnul discretiei, si mutarea ei la 
cer de asemenea a ramas o taina. 
Maica Domnului este “Raiul de 
taina al Ordodoxiei”, asa cum in-
spirit spunea parintele Teofil Pa-
raian.

La sfarsitul slujbelor religioase 
preotul paroh a multumit tuturor 
pentru participare si a invitat pe 
toti cei prezenti sa ia parte la aga-
pa fratiasca pregatita de credin-
ciosii parohiei.

  Pr. Paroh Ioan Crainic
Diac. Adrian Crainic

Duminică, 8 septembrie 2013, 
Primăria Oraşului Sântana a orga-
nizat un spectacol artistic cu oca-
zia Hramului Bisericii Ortodoxe 
Sântana II, spectacol care a adus 
in fata publicului sântănean an-
samblurile folclorice Busuiocul şi 
Cununiţa din Sântana, tineri in-
terpreţi de muzică populară, for-
maţia condusă de Sorin Mocan şi 
invitaţi speciali. Spectacolul a în-

ceput cu ansamblul Busuiocul şi 
tinerii interpreţii Lavinia Borteş, 
Roberta Lup, Paula Hexan, An-
dreea Proţiuc, Giorgiana Lipo-
van, Simion Coman şi Nicoleta 
Buburuzan. A urmat un program 
de melodii populare cu formaţia 
condusă de interpretul Sorin Mo-
can. Ansamblul folcloric Cununi-
ţa a continuat seara cu interpre-
ţii Liliana Cozma, Lucian Crişan, 
Marius de la Arad, Monica Gro-
za, Dorel Banci, sub conducerea 
muzicală a instrumentistului Ghi-
ţă Rotaru. Invitatul special al serii 
a fost Nicu Novac, care ne-a adus 
frumuseţea cântecului bănăţean.

Inspector principal,
Rozalia Mariana Paşca 

în haină de sărbătoare

Spectacol artistic organizat cu ocazia
 Hramului Bisericii Ortodoxe Sântana II

Întărirea relațiilor de colaborare dintre Sântana și Elek (Ungaria)

Parohia ortodoxă Sântana II

Mîrza Emanuel - Dorel & Radu Enikö 
 Şerfezeu Gabriel - Claudiu & Armat Marinela

Miheicuţa Traian - Samuel & Filip Cristina
Drăgoi Florin - Constantin & Volk Johana

Răducanu Vasile & Lupu Adina
Simian Maricel & Trif Floare

Mişcoi Olimpiu - Victor & Borhină Florina
Căldăraş Maricel & Colompar Claudia - Mihaela

Geoldeş Viorel - Ionel & Andreşel Alexandra - Maria
Vacariuc Adrian & Rîşteiu Nicoleta - Ioana

Lupu Daniel & Crişan Florica - Cornelia
Nicoară Sabin - Daniel & Rusnac Ileana - Mariana

Baul Sorin & Obreja Mihaela - Carmen
Spătar Levente & Moise Adriana

Suciu Nicolae - Călin & Gligor Maria - Alina

Căsătoriile lunii AUGUST 2013

Și în luna precedentă am avut deosebita plăcere de a oficia căsătoria 
civilă pentru mai multe cupluri din orașul nostru. Le doresc tuturor 
acestora „Casă de Piatră” și o viață plină de împliniri și cu multe 
momente de bucurie împreună, momente care să facă din viața lor 
ca și familie una în care iubirea dintre ei să nu dispară niciodată. Le 
doresc copii frumoși și sănătoși, care să le aducă bucurie în suflete 
și mândria de a fi părinți.

Primar Daniel Tomuța
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Primul clopoţel i-a găsit atât pe copii, părinţi, bunici, cadre 
didactice cât şi pe reprezentanţii administraţiei publice lo-

cale în curtea şcolii unde au asistat la o frumoasă slujbă ţinută de preoţii din 
Sântana. Festivităţile de deschidere a noului an şcolar au inclus de asemenea 
programe artistice pregătite atât de elevii şcolilor gimnaziale cât şi de către 
elevii de liceu.

Festivităţile de deschidere s-au bucurat şi de prezenţa domnului primar Dan-
iel Tomuţa şi a domnului viceprimar prof. Cornel Gligor, care le-au dorit ele-
vilor să aibă parte de un an şcolar plin de reuşite, insistând asupra importanţei 
cunoştinţelor dobândite în fiecare an la şcoală şi asupra faptului că în Sântana 
sunt dascăli bine pregătiţi şi dedicaţi meseriei.

În oraş avem două şcoli şi un li-
ceu: 

Şcoala Gimnazială Sântana 
(Comlăuş) cu structurile arondate: 
Şcoala Gimnazială „Ştefan Augus-
tin Doinaş” Caporal Alexa, Grădi-
niţa PN Caporal Alexa şi Grădiniţa 
PP Nr. 2 Sântana (Comlăuş).

Liceul Tehnologic Sântana cu 
structurile arondate: Şcoala Gim-
nazială „Sfânta Ana” Sântana, Gră-
diniţa PP Nr. 1 Sântana.

Cum se aşteaptă începutul de an 
şcolar în oraşul nostru?

Toate şcolile au fost bine pregăti-
te pentru începerea anului şcolar 
atât în ce priveşte amenajarea spa-
ţiilor şcolare, a curăţeniei şi a ora-
rului,  cât şi a încadrării cu perso-
nal didactic calificat.

La Şcoala din Comlăuş totul a 
fost pregătit, clădirile sunt frumos 

aranjate şi întreţinute atât în inte-
rior cât şi la exterior. Grădiniţele 
din Comlăuş şi-au primit copiii în 
condiţii foarte bune. Urmează ca în 
perioada imediat următoare să fie 
schimbate jgheaburile de colectare 
a apei de ploaie şi reparată faţada.

La Caporal Alexa şcoala şi grădi-
niţa este pregătită să întâmpine ele-
vii. În prezent se construieşte un 
prister suplimentar, deoarece cel 
vechi nu mai făcea faţă iar golirea 
acestuia necesita costuri mari. Au 
fost cumpărate şi depozitate în ma-
gazie lemnele necesare pentru iar-
nă întrucât încălzirea funcţionează 
pe centrală cu lemne.

La clădirea Şcolii „Sfânta Ana”  se 
continuă lucrările de izolare ter-
mica urmând să fie reparat şi aco-
perişul. A fost reparat acoperişul 
la clădirile cu învăţământ primar 

şi preşcolar de pe străzile Muncii, 
Ghioceilor şi Unirii. 

Au fost alocate sumele necesare 
pentru efectuarea lucrărilor de rea-
bilitare termică şi reparaţii acoperiş 
pentru clădirea principală a Liceu-
lui Tehnologic, lucrări care urmea-
ză să înceapă în această toamna.  În 
plus vor fi înlocuite şi obiectele sa-
nitare defecte.

Referitor la modul în care privesc elevii începerea noului an școlar, am 
considerat că trebuie să aflăm părerile acestora, motiv pentru care am stat 
de vorbă cu elevi din clasele întâi, a IX-a și a XII-a. Iată ce ne-au declarat 
aceştia:
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Încărcaţi de emoţie, cu bucuria revederii colegilor… 
Iată cum au păşit elevii pe poarta şcolii.

Pregătirile pentru noul an şcolar

Pentru noul an școlar, am primit rechizite de la bunica 
noastră de la Sibiu. De la ea am primit ghiozdan, penar, 
creioane, carioci și tot ce avem nevoie pentru școală. De la 
mama am primit stilouri. O să fim colege cu aceeiași copiii 
de la clasa pregătitioare așa că nu ne facem griji, știm deja 
că o să ne înțelegem foarte bine cu ei. Nu ne-am certat 
deloc nici anul trecut. O să ne descurcăm bine și o să fim 
atente la tot ce o să ne predea domnul învățător. Suntem 
bucuroase că a început școala și așteptăm cu nerăbdare să 
învățăm lucruri noi.

Nu am reușit încă să-mi cunosc toți co-
legii, dar cei pe care îi știu sunt foarte 
comuicativi, prietenoți și sunt convins 

că pe parcursul acestor 4 ani de liceu ne 
vom înțelege. Nu sunt foarte sigur de 
modalitatea în care se va susține pro-
ba de bacalaureat peste 4 ani, având 
în vedere că de la an la an se schimbă 
câte ceva, dar eu îmi propun să mă 
pregătesc cât mai bine posibil pe par-
curs, în așa fel încât să nu-mi fac griji în 
momentul acela. Am o oarecare teamă 
legată de matematică pentru că în ge-
neral este materia care ne  ridică cele 
mai multe probleme în timpul acestor 4 
ani. Nu-mi propun să iau medidații, dar 
dacă va fi nevoie, voi face și acest pas.

Singurul regret pe care îl am după acești 
3 ani de liceu este acela că poate nu 
m-am pregătit îndeajuns pentru fiecare 
materie. Având în vedere că mai am un 
an de liceu sunt decisă să învăț și mai 
mult și să iau premii și mai mari. Rechizi-
te mi-au mai rămas de anul trecut și am 
mai completat acum înainte de începe-

rea școlii. Am tot ce îmi trebuie pentru ca 
să învăț cât mai bine. Pentru bacalaureat 
îmi este puțin frică de istorie, pentru că 
nu îmi va fi ușor să rețin toții anii respec-
tivi. Profesorii sunt foarte bine pregătiți, 
amabili și deschiși, cine vrea să învețe, 
are de la cine. 
Nu cred că am ceva mai special față 
de restul colegilor. Sunt sigură doar că 
m-am pregătit mult în ultimul an, pe 
lângă orele de clasă am învățat foarte 
mult și acasă, și se pare că rezultatele 
muncii mele nu au întârziat să apară. 
Doresc foarte mult pe această cale să-i 
mulțumesc mamei mele care mă susține 
foarte mult indiferent de situație. După 
terminarea liceului mi-ar plăcea să merg 
la facultate în Timișoara. Îmi doresc să 
urmez un profil de Econimia Turismului.

Eu am petrecut doar ultimii doi ani 
lângă colegii de liceu de la Sân-
tana. Am făcut parte din echipa 
UTA Arad și primii doi ani de liceu 
i-am făcut la Liceul Sportiv din 

Arad, după care m-am transferat 
la Sântana. M-am adaptat ușor 
la cerințele de aici, colegii mei 
primindu-mă cu brațele deschise. 
M-am integrat bine și acum nu am 
nici un fel de problemă. Cred că și 
anul acesta de liceu va trece ușor 
și foarte repede. Deja îi cunoaștem 
pe profesori, ei ne cunosc pe noi și 
sigur vom colabora la fel de bine. 
Încep deja să mă gândesc serios la 
examenul de bacalaureat dar sunt 
convins că nu voi avea probleme 
dacă îmi voi da interesul anul aces-
ta. Nu am nicio materie de care să 
mă tem, sunt de părere că dacă te 
pregătești acest examen este doar 
o treaptă peste care vom trece cu 
brio.

Nu am deloc emoții. M-am descurcat bine anul trecut și 
de aceea nu îmi fac griji pentru ce urmează. Îmi cunosc 
colegii de clasă și toți sunt de treabă. Ne vom înțelege de 
minune. Am primit de la părinți toate rechizitele pentru 
școală: ghiozdan, caiete, penar, stiloruri. Nu îmi este frică 
de nici o materie. Învăț foarte bine și abia aștept să încea-
pă cu adevărat orele.

Deja mi-am cumpărat toate rechi-
zitele necesare pentru anul școlar 
care începe astăzi. Nu îmi cunosc 
toți colegii și nu pot să spun cât de 
bine ne vom înțelege, dar am în-
credere că vor fi de treabă. Singu-
ra materie de care îmi este puțin 
frică este matematica, pentru că 
nu mă prea descurc, dar sunt sigur 
că profesorii pe care îi vom avea la 
clasă ne vor învăța tot ce trebuie 
să știm. Nu mă gândesc încă să 
iau medidații. Abia am început 
liceul și aștept să văd cum mă voi 
descurca.

Beatrice și Ștefania Trihenea - Clasa I - A Cosmin Bota - Clasa IX-a

Alexandra Niculai - Clasa XII-a C 
(a absolvit clasa a XI-a cu media10) Cătălin Martin - Clasa XII-a C

Bogdan Ujoc - Clasa IX-a

Nicole Muscă-Neamț - Clasa I - A

Școala Gimnazială 
„Sfânta Ana” Sântana

Magazia de lemne - 
Școala Caporal Alexa

Școala Gimnazială Sântana 
(Comlăuş)



Producătorilor agricoli, persoane fizice şi/
sau juridice, crescători de bovine, înscrişi în 
evidenţa Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pen-
tru Agricultură cu cod unic de identificare, li se 
acordă prima în anul 2013 pentru următoarele 
scheme:

• Schema decuplată de producţie în sectorul 
lapte;

• Schemă decuplată de producţie în sectorul 
carne.

Producătorii agricoli care solicită prima pen-
tru sectorul lapte trebuie să îndeplinească cu-
mulativ următoarele condiţii:

- Exploataţia de bovine să fie înregistrată 
în Registrul naţional al exploataţilor la data 
solicitării primei;

- Solicitantul să fie înregistrat în sistemul de 
administrare a cotei de lapte în anul de cotă 
2012-2013;

- Solicitantul să fi livrat şi/sau vândut direct o 
cantitate de minim 3 tone lapte în anul de cotă 
2012-2013.

Prima se acordă pe tona de lapte produs şi 
înregistrat la livrări şi/sau vânzări directe în 
Sistemul de administrare al cotelor de lapte în 
anul de cotă 2012-2013.

Pentru prima acordată în sectorul de carne 
producătoii trebuie să îndeplinescă cumulativ 
următoarele condiţii:

- Deţin un efectiv de minim 3 capete bovine 
cu vârsta de minim 16 luni la data de referinţă 
31 ianuarie 2013;

- Exploataţia de bovine este înregistrată în 
Registrul naţional al exploataţiilor la data de 
referinţă 31.01.2013 şi la data solicitării pri-
mei.

Prima se acordă pentru minim 3 capete 
bovine cu vârsta de minim 16 luni pre-
cum şi pentru tineret bovine mascul şi/sau 
femel cu vârsta de minim 7 luni, existent în 
exploataţie la data de referinţă 31.01.2013.

Pentru a putea beneficia de această primă, 
producătorii agricoli care îndeplinesc cumula-

tiv aceste condiţii vor tebui să procedeze astfel 
:  

- Se vor prezenta la medicul veterinar cu 
drept de liberă practică împuternicit, de care 
aparţine, pentru a primi o adeverinţă emisă 
prin proceduri SNIIA prin care se atestă 
că bovinele existente în exploataţie la data 
depunerii cererii sunt cuprinse în Programul 
acţiunilor de supraveghere, prevenire şi eradi-
care a bolilor la animale şi transmisibile la om, 
iar acţiunile prevăzute sunt efectuate la zi.

- Se vor prezenta la o organizaţie/asociaţie 
a crescătorilor de bovine, legal constituită, 
postată pe siteul APIA, de unde vor obţine o 
adeverinţă prin care li se recunoaşte statutul 
de crescător de bovine.

 Datorită compexităţii şi numeroaselor date 
care sunt solicitate, emiterea cererii pretipărite 
şi depunerea acesteia se va face numai la Cen-
trul Judeţean al APIA din Arad, strada Fraţii 
Neumann, nr. 10, în perioada 17 septemb-
rie-28 octombrie 2013.

 La depunerea cererii solictanţii vor avea, 
pe lângă documentele menţionate mai sus şi 
următoarele documente, în original :

-  Buletin de identitate/carte de identitate/cod 
unic de înregistrare/certificat de înregistrare, 
după caz;

- Paşaportul animalului pentru care solicită 
spriji şi/sau documentul care atestă ieşirea an-
imalului din efectiv, după caz, pentru sectorul 
carne;

- Dovada unui cont bancar activ pe numele 
solicitantului.

Informaţii suplimentare se pot obţine prin 
consultarea Ordinului nr.920/10.09.2013 al 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
şi/sau la telefon 0257250340.

Centrul Local A.P.I.A. Sântana
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Huliganii distrug 
bunurile orașului
Din păcate se constată că avem 

și huligani printre noi. Sunt acei 
indivizi cărora nu le pasă de co-
munitatea sântăneană și care din 
lipsă de ocupație sau pur și sim-
plu din lipsă de educație distrug 
bunurile orașului. 

S-au distrus, de către persoane 
iresponsabile, coșuri de gunoi, 
fântâna arteziană, mobilier strad-
al. Sunt bunuri achiziționate din 

banii sântănenilor și care au fost 
amplasate cu scopul de a deser-
vi întreaga comunitate. 

Tragem un semnal de alarmă 
cu privire la distrugerea acestor 
bunuri, oricine deține informații 
despre cei care s-au pretat la ase-
menea lucruri să le facă publice 
pentru a se lua măsurile legale 
de pedepsire a acestor huligani.

În 13 septembrie 2013, s-au 
sărbătorit 165 de ani de la 
luptele din Dealul Spirei, când 
Compania de pompieri s-a 
alăturat ostaşilor din cazarma 
Alexandria de pe Dealul 
Spirei în lupta împotriva ar-
matei otomane. Chiar dacă 
Bătălia din Dealul Spirei s-a 
încheiat cu înfrângerea trupe-
lor române, totuși din punct 
de vedere istoric, această luptă 
consfințește dorința națională 
de autodeterminare, chiar dacă 
acest lucru presupune însăși 
jertfa supremă. Pentru comem-
orarea eroilor pompieri căzuți 
în luptă, pe Dealul Spirei a 
fost ridicat în anul 1901 Mon-
umentul Eroilor Pompieri din 
București, monument cu un 
trecut la fel de zbuciumat ca și 
evenimentele a căror memorie 
o reprezintă. Ziua de 13 Sep-
tembrie a fost sărbătorită mai 
apoi ca fiind Ziua Pompierilor 
din România, însă a fost legal 
oficializată începând din 1953.

Cu ocazia acestei sărbători 
în judeţul Arad manifestările 

s-au ţinut la ISU Arad de unde 
s-a pornit defilarea unităţilor 
SVSU (Serviciul Voluntari 
Situaţii de Urgenţă) printre 
care a fost prezentă şi unitatea 
din serviciul voluntar din Sân-
tana: Mitică Cantea, Costel 
Tighean, Octavian Mişcoiu, 
Daniel Raţiu, Bogdan To-
dea, Adrian Orleţchi şi Ioan 
Mişcoiu- şef de formaţie.

A doua zi la sediul pompier-
ilor din oraşul nostru, în cin-
stea pompierilor voluntari care 
veghează zi şi noapte pentru 
liniştea cetăţenilor, evenimen-
tul a fost sărbătorit cu un mic 
şi cu o bere.

Pentru echipa din Sântana 
evenimentul a adus şi o mică 
bucurie şi anume dotarea cu 
10 costume noi pentru paradă.

Le urăm şi noi multă 
sănătate,  putere de muncă şi 
cât mai puţine evenimente la 
care să intervină.

Şef formaţie intervenţie, 
Ioan Mişcoiu

Prin fam. Pastor: Au-
rel Ardeu împreună 

cu soţia Dina şi fiicele: Linda şi Emanu-
ela - Otilia.
În toţi aceşti ani, Biserica s-a implicat 
activ în viaţa oraşului Sântana, atât din 
punct de vedere spiritual cât şi social. 
Cantina Socială a luat fiinţă în anul 1998.
La acest frumos eveniment au partici-
pat numeroşi invitaţi: Preşedintele Cul-
tului Penticostal din Romania Dr. Pas-
tor : Riviş Pavel Tipei ; Preşedintele 
Comunităţii de Arad Pastor: Moise 
Ardelean; Pastor: Cornel Ţuna - Capo-
ral-Alexa ; Nelu Popelea, Pastor: Bi-

serica Penticostală “Peniel” Sântana; 
Pastor Ciprian Gag: Biserica baptistă 
“Betezda”; Pastor Vasile Popescu: Bi-
serica baptistă Sântana. Din partea 
administraţiei locale a oraşului Sântana: 
D-l. primar: Daniel Tomuţa; D-na. sec-
retar: Viorica Sas, D-l. consilier local 
Mihai Scărlătescu, D-l. consilier local: 
Emil Laza, D-l. consilier local: Manole 
Constantin, D-l. Comandant al Poliţiei 
Sântana: Alexandru Cuciula, şi alţi 
invitaţi din diferite localităţi. 
A fost o zi deosebită pentru comunitatea 
Penticostală “Filadelfia”. Mulţumim 
administraţiilor locale care de-a lun-

gul celor 20 de ani ne-au fost aproape 
şi ne-au sprijinit în proiectele derulate. 
D-l. primar Humel; d-l. primar Ilica; d-l. 
primar Ciurel, D-l. Primar Enache Viorel 

şi D-l. primar: Daniel Tomuţa, cât şi tu-
turor consilierilor.
Dumnezeu să binecuvânteze oraşul Sân-
tana! Amin!

Ceas Aniversar - 20 de ani de existenţă!

>>> pag. 1
Inaugurarea noului lăcaș de închinare!

Ziua Pompierilor ACORDAREA PRIMEI PENTRU CRESCĂTORII DE BOVINE
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În data de 21 septembrie 2013, între orele 
09:00-17:00, deşeurile de tip DEEE (deşeuri 
electrice sau electronice) pot fi depuse la ur-
mătoarele puncte de colectare:

1. Str. Ghioceilor colţ cu str. Muncii
2. Şcoala din Satu Nou, str. Unirii
3. Şcoala Gimnazială, str. 1 Decembrie
4. Platoul Primăriei, str. M. Viteazu
Orice aparat electric vechi sau defect vă 

poate aduce unul din premiile puse în joc 
(5 x cafetieră, 5 x fier de călcat, 3 x masina 
de gaurit, 2 x polizor unghiular). Pentru a 
participa la tombola cu premii, nu trebuie 
decât să completaţi un talon de tombolă pe 
care îl veţi primi atunci când depuneţi de-
şeurile DEEE la unul din punctele de colec-
tare.

Se vor primi GARANTAT 4 cupoane in 
valoare de 10 lei fiecare pentru combine, vi-
trine, lazi frigorifice, frigidere si congelatoa-

re care sunt intregi si complete.
Pentru masinile de spalat rufe si vase, usca-

tor de haine, aparate de aer conditionat in-
tregi si complete se vor primi GARANTAT 
2 Cupoane in valoare de 10 lei fiecare pentru 
toate aparatele mai sus amintite.

Aceste cupoane pot fi folosit in magazinele 
afiliate Ticket Cadou.

Pentru preluarea gratuită de la domiciliu a 
aparatelor de mari dimensiuni sau de la in-
stituţii şi societăţi comerciale în vederea ca-
sării apelaţi: 0745.997.077 sau 0751.302.123.

În data de 23 septembrie 2013, ora 12:00, 
la Primăria Sântana, va avea loc tragerea la 
sorţi a taloanelor completate, în prezenţa 
autorităţilor locale. 

Regulamentul complet al campaniei îl pu-
teţi găsi accesând www.rorec.ro 

O campanie de mediu realizată de: RoRec 
şi Primăria Sântana.

Încercând să ne exprimăm cât mai plastic, 
tragem cu urechea în jur, adicătelea cum se 
exprimă mai pitoresc unii. Şi încercăm să-i 
imităm fără a ţine seama de normele de ex-
primare corectă sau decentă, care diferă de 
la mediu la mediu.

Aflându-vă într-un anturaj unde expresii 
ca ,,aia a mea” sau ,,băga-mi-aş”au frec-
venţă mare, nu trebuie să aveţi reţineri. 
Este permis orice. Dar  schimbând an-
turajul cu unul, nu intelectual, ci decent, 
bunul-simţ, nu regulile de exprimare, ne 
obligă la o anumită cenzură (autocontrol) 
generată de vârsta, studiile interlocutoru-
lui. În română avem frumos (este admis 
şi ardelenescul fain), urât, neplăcut etc, ca 
sinonime pentru primii termeni din titlul 
articolului. Mă întreb de ce cuvintele amin-
tite au o priză atât de puternică la tânăra 
generaţie. Probabil au văzut încoronarea 
regelui cioabă în tricou, probabil le-a plă-
cut că peste noapte au mai creat un rege şi 
un preşedinte, bucurându-se că românii 
au (deocamdată) doi împăraţi, trei regi şi 
doi preşedinţi.Celor care nu au citit primul 
poem epic din literatura română, Ţigania-
da de I.Budai- Deleanu, le recomand o lec-
tură greoaie, dar edificantă asupra acestei 
naţii. Dar noi nu ne mulţumim să le împru-
mutăm cuvintele, le preluăm şi obiceiurile. 
Unul dintre ele este ronţăitul seminţelor 
(cu patima lui Mărgelatu) şi scuipatul lor 
pretutindeni. (Despre igiena semintelor 
le-am vorbit copiilor la şcoală: depozitate 
la îndemâna şoarecilor, şobolanilor, caca, 
pipi, insecte...)

Ca să fim imparţiali cu toate naţiunile, 
atenţia noastră s-a îndreptat şi asupra su-
percivilizatei Anglii. De la această naţiune 
ne-am grăbit să preluăm shopping : „Ne-
vestele fotbaliştilor dinamovişti fac şoping 
la Paris”, zice o crainică. În aceeaşi situaţie 

se află discount sau OK. Într-un interviu 
un turist răspunde la întrebarea ,,Cum e la 
munte? ,, Super, OK, mişto” (ce alăturare 
grozavă!). În primul rând, nu e super, ci 
superb, super este un prefix neologic: su-
permarket, supermagazine, iar superb în-
seamnă minunat, frumos.Nu ne limităm 
la angloamericanisme, ci le împrumutăm 
obiceiurile gangsterilor americani. Cel mai 
frumos este mestecatul gumei: în oră, într-
o conversaţie, la Biserică, dar mai ales în 
interviurile televizate.Cum vă pare o per-
soană care vorbeşte mestecând gumă in-
scripţionată în engleză?

Cred că ne putem dispensa şi de unele 
cuvinte şi de unele obiceiuri străine şi să 
ne întoarcem la dulcea limbă româneas-
că pe care o cam stâlcim. Iată ce spune un 
telespectator şirian cerând dedicaţie mu-
zicală: „Pentru primarul de la mine care 
duminică e Zilele Şiriei”. (Pentru Domnul 
Primar, din partea mea, pentru că dumi-
nică sunt Zilele Şiriei.) Alt telespectator: 
„Dedic dedicaţia...” (Dedic melodia...) Sau 
la TV: ,,Majoritatea covârşitoare a fost de 
acord”. Majoritatea înseamnă jumătate 
plus unu, deci fără covârşitoare. O craini-
că de la Realitatea TV zice: ,, Ţăranii vor 
avea greutăţi când vor planta seminţele în 
pământ.”Doamnă, pe vremea mea am în-
văţat la ora de Agricultură că seminţele se 
seamănă în pământ, nu în apă, nu în aer (e 
încorporează) în sol, iar răsadurile (plante-
le) se plantează, bineînţeles că în pământ.

Şi ceva de la agitaţia cioabescă. Un rrom 
doreşte ,, să fie aproape de domnul rege, 
să-l salvează; Dumnezeu să-i dă putere şi 
să-l binecuvântează.”

Concluzia ar fi să fim mai atenţi la expri-
mare şi să încercăm să respectăm normele 
limbii române şi ale bunului-simţ

Profesor, Aron Bonţ

Alături de subiectul Roşia Montană, în ultima 
perioadă, problema câinilor fără stăpân a fost su-
biectul cel mai discutat în mass-media naţională.

Deşi în Sântana nu am avut parte de evenimente 
nedorite trebuie să recunoaştem faptul că prezenţa 
câinilor fără stăpân nu poate trece neobservată.

În vară, chiar în zona verde din faţa primăriei doi 
maidanezi au profitat de răcoarea gazonului irigat 
zilnic.

Nu este foarte greu de ghicit de unde apar. Pe lân-
gă cei care se nasc maidanezi „din tată în fiu”, apar 
în permanenţă „figuri noi”. Sunt câini abandonaţi 
de către concitadinii noştri sau abandonaţi de al-
ţii la marginea oraşului. Nu putem să-i alungăm 
cu pietre sau să-i otrăvim. Singura soluţie de care 
dispune administraţia oraşului este să apeleze la 
Serviciul de Ecarisaj al Primăriei Arad. Datorita 
faptului că acest serviciu este singurul din judeţ se 
înţelege de la sine că sunt şi foarte ocupaţi. Co-
menzile se onorează abia după 3-4 săptămâni. La 
Sântana au venit în acest an de şase ori şi au prins 
peste 70 de câini. Ultima acţiune a fost în data de 
19 septembrie 2013 şi au fost capturaţi 14 câini. 
Costul mediu pentru capturarea unui câine este de 
aproximativ 200 lei. Facem astfel apel la înţelege-
rea cetăţenilor, justificând faptul că reacţia admi-
nistraţiei la solicitările dumneavoastră nu este una 
imediată.

În vederea elaborării Strategiei Locale de Dezvol-
tare Durabilă, în perioada următoare, 30 de ope-
ratori de sondaje vor contacta un număr de apro-
ximativ 1000 de cetăţeni din Sântana şi Caporal 
Alexa pentru strângerea de informaţii, referitoare 
la nevoile comunităţii noastre.

Răspunsul la întrebări nu necesită mai mult de 
5 minute din timpul dumneavoastră, însă poate fi 
un real ajutor pentru a identifica nevoile asupra 
cărora trebuie să ne concentrăm eforturile în pe-
rioada viitoare. 

Operatorii prezenţi în teren vor purta ecusoane 
de identificare.

Vă adresez rugămintea să ne sprijiniţi în această 
activitate pentru a veni în întâmpinarea dorinţelor 
dumneavoastră şi a dezvolta împreună comunita-
tea noastră.

Mulţumim pentru înţelegere şi colaborare.
Primar,

Daniel Sorin Tomuţa

Campanie de mediu -  colec tare DEEE 
-  21 septembrie  2013

M işto,  nasol,  şuc ar,  ac ana. . .

MAIDANEZII

ANUNȚ

 În atenţia deţinătorilor de animale de pe raza 
oraşului Sântana şi satului Caporal Alexa:
Întrucât au luat amploare furturile de animale 
pe raza judeţului Arad, deţinătorii de animale 
sunt rugaţi ca, pentru a preveni astfel de fapte, 
să nu lase animalele singure să păşuneze, atât în 
afara localităţilor cât şi noaptea pe străzi, în spe-
cial în satul Caporal Alexa.

Comisar Şef Poliţia Sântana,
Alexandru Cuciula

Poliția vă informează
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Vorbe din bătrâni - 
septemvrie

Zodia cumpenei 
(13 sept. - 12 oct.)

Toamnă caldă, iarnă lungă. De cade gheața înainte 
de Sf. Mihaiu, iarna se pune cu rând. Răpciune cald, 
brumărel rece și umed. După Sf. Mărie să nu porți 
pălărie. Tunetul din septemvrie vestește multă neauă 
în Faur și an mănos. Plecarea timpurie a rândunele-
lor înseamnă că și iarna vine curând.
Paiele, fânul și ovăsul sunt ca banii cei vechi și pri-

etenii cei buni.

Zodia cumpenei aduce femei vesele, șăgalnice, 
le place să fie lăudate, atât ele, dar și podoabele. 
Ar fi bune gospodine dacă nu ar fi cam mână 
spartă.
Bărbații sunt vorbăreți, lăudăroși. Se chibzuiesc 

însă bine până ce încep o treabă, de aceea nu le 
merge rău în viață. 

Sursa: După calendarul pe 140 de ani, 
editat în anul 1947.

Marți 27 august 2013, în cadrul 
programului catehetic “Hristos 
împărtăşit copiilor”, 40 de co-
pii (cu vârste cuprinse între 6 și 
16 ani) din corul „Îngerașii” al 
Parohiei Ortodoxe Caporal Al-
exa, împreună cu părintele paroh 
Gabriel C. Mariș, au pornit într-
un pelerinaj la mănăstirile apro-
piate zonei parohiei. Dacă în anii 
trecuți ei au vizitat mănăstiri din 
Arhiepiscopia Aradului, Episco-
pia Devei și Hunedoarei, Epis-
copia Oradiei, acum a venit rân-
dul Arhiepiscopiei Timișoarei.
Primul popas a fost făcut de 

dimineață la frumoasa mănăstire 
arădeană Hodoș-Bodrog, la 
care majoritatea copiilor nu 
ajunseseră până atunci. Aici au 
fost întâmpinați de părintele 
stareț Arhimandrit Nestor Iovan. 

După ce s-au închinat înaintea 
icoanei făcătoare de minuni 
a Maicii Domnului, au cântat 
pricesne și au vizitat Muzeul, au 
pornit spre mănăstirea Timișeni, 
ajungând în jurul amiezii. Aici 
s-au închinat în cele două biseri-
ci, au cântat cu bucurie pricesne 
și s-au rugat lui Dumnezeu. Co-
pii au fost primiți cu multă dra-
goste de către maica stareță Ca-
siana Șimon și de către părintele 
arhimandrit Simeon Stana și 
duși apoi la o agapă frățească în 
trapeza sfintei mănăstiri. După 
masă copii s-au plimbat prin fru-
moasa curte a mănăstirii și prin 
pădurea ce o înconjoară, unde 
au avut prilejul să desfășoare 
activități sportive specifice 
vârstei.
Drumul copiilor s-a oprit mai 

apoi în Timișoara unde au putut 
experimenta cultura şi noutatea 
orașului. Au vizitat Catedrala 
Mitropolitană unde s-au închinat 
și la moaștele Sfântului ierarh 
Iosif cel Nou de la Partoș, Palatul 
Culturii, Teatrul şi Opera, Fântâ-
na cu peşti, Parcul Justiției, Par-
cul Rozelor, Parcul copiilor „Ion 
Creangă” și Grădina zoologică 
- „CarpatZoo”. Călătoria s-a în-
cheiat o dată cu lăsarea întuneri-
cului când au ajuns acasă. 
Scopul acestui pelerinaj a avut 

caracter multiplu: religios, is-
toric, cultural, dar şi de social-
izare. Copiii prezenți fac parte 
din corul „Îngerașii” al Parohiei 
Ortodoxe Caporal Alexa înființat 
acum 4 ani și care are câte 5-6 
concerte de cântece religioase, 
patriotice, tradiționale în fiecare 

an. Mulți dintre ei provin din 
familii cu nevoi materiale, fami-
lii cu situaţie materială precară 
și de aceea, pentru mulţi dintre 
ei, această excursie i-a dus pen-
tru prima oară în județul vecin. 
Susţinerea financiară a acestei 

excursii a fost posibilă datorită 
bunăvoinței domnului Tomuța 
Daniel - primarul Orașului Sân-
tana, apropiat și prieten al copi-
ilor. 
Nădăjduind că locurile vizitate 

au reușit să-i înalțe spiritual pe 
copii corului și să-i apropie și 
mai mult de Biserică, ne rugăm 
lui Dumnezeu să caute cu milos-
tivire asupra tuturor celor ce fac 
bine în sfintele lui Dumnezeu bi-
serici și își aduc aminte de copii.
Mai multe imagini cu peleri-

najul au fost postate pe pagina 
de Facebook a Parohiei (Biseri-
ca Ortodoxa Caporal Alexa).

Pr. Gabriel C. Mariș

„Îngerașii” în pelerinaj

Suntem în măsură să vă informăm că 
sunt realizate aproximativ 75% din lu-
crările la colectorul principal (coloana 
principală) şi 20% din racordurile către 
proprietăţi.

S-a finalizat construcţia staţiilor de 
pompare de pe străzile Someşului şi M. 
Eminescu (în parc), urmând a fi echi-
pate.

Constructorul intenţionează să defi-

nitiveze lucrările până la sfârşitul anu-
lui iar în perioada de iarnă să intervină 
cu utilaje şi materiale pentru refacerea 
şi într eţinerea drumurilor. În acest 
sens, constructorul a crescut numărul 
de echipe de la 11 la 17.

Inevitabil apar şi probleme. Acciden-
tal, în unele cazuri, se sparge coloana şi 
branşamentele. În alte cazuri, muncito-
rii sunt obligaţi ei înşişi să taie ţevile de 
apă. De asemenea, mai apar probleme 
legate de surparea terenului (exemple: 
străzile:  I. Creangă, Bucegi, Căprioa-
rei).

Lucrările de canalizare scot la supra-
faţă şi surprize: pe strada Bucegi, la 
intersecţia cu strada Căprioarei, s-a 
descoperit un proiectil de aviaţie din 
al II-lea Război Mondial. Lucrările au 
fost oprite apelându-se serviciul 112. 
La faţa locului a sosit o echipă de inter-
venţie a ISU Arad, care a ridicat proiec-
tilul în vederea neutralizării acestuia.

Stadiul lucrărilor de canalizare
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Comunitatea Germanilor originari din Sântana

Asociaţia obştească a sântănenilor din 
Germania a fost constituită cu scopul de 
a organiza întreaga activitate moştenită 
a germanilor care au plecat din Sântana 
(sărbători, obiceiuri, datini, porturi, fan-
fară, dialect), de a ţine evidenţa strictă şi 
corectă despre şi pentru fiecare membru 
al ei, de a evoca fapte şi întâmplări din cei 
peste 265 de ani de când strămoşii noştri 
s-au aşezat pe aceste meleaguri, precum şi 
de a organiza toate activităţile germanilor 
din Sântana, ce se desfăşoară în prezent în 
Germania şi în multe alte state din lume.

Comunitatea Germanilor originari din 
Sântana s-a înfiinţat în februarie 1981, 
la Augsburg/Gersthofen, fondatori fiind 
Joseph Kuhn, Jakob Wunderlich, Johann 
Müller şi Stefan Tänzler. În 1986, Peter 
Gantner a prezentat la Nürnberg noua ste-
mă a Comunităţii sântănenilor din Ger-
mania.

Timp de douăzeci şi cinci de ani apa-
re, cu prilejul Sfintelor Rusalii, publicaţia 
„Sanktannaer Heimatbrief “ (în traducere 
liberă „Scrisoare de vatră a Sântăneni-
lor“), o broşură informativă de aproape 
200 de pagini, realizată în condiţii gra-
fice deosebite, bogat ilustrată. Ea cu-
prinde programul amănunţit al HOG 
(HeimatOrts¬Gemeinschaft) Sanktanna 
din anul respectiv, în special desfăşurarea 
„Kirchweihfest-ului“ (rugii) şi a altor ma-
nifestări şi întâlniri cu caracter cultural/
popular. În broşură este prezentată activi-
tatea organizației din anul precedent, sunt 
cuprinse studii despre istoria şi prezentul 

Sântanei, statistici, poezii, anecdote, dar şi 
diverse evocări, aspecte din viaţa membri-
lor organizaţiei şi în special a tineretului. 
La furnizarea de informaţii şi redactarea 
scrisorii anuale participă şi Forumul De-
mocrat German, precum şi dascălii şcolii 
din Sântana.

Cele peste 500 de exemplare sunt distri-
buite nu numai în Germania, ci şi în Aus-
tria, Argentina, Canada, Elveţia, Franţa, 
America şi România. 

În anul 1985 au apărut două cărţi deo-
sebite: „Monografia comunei Sântana“, şi 
„Fotografii din Sântana“. 

În 1991, la Nürnberg a fost sfinţit „Stea-
gul comunităţii Sântănenilor“.

În 1992 a fost lansată la Freiburg caseta 
„Serenadă pentru Sântana“.

În 1995, la Ingolstadt a fost sfinţit „Stea-
gul porturilor şi al istoriei Sântănenilor“.

În 1997, la Freiburg a fost publicată car-
tea „Pentru trup şi suflet. Cum se găteşte şi 
se coace la Sântana“. 

În 1999, la Freiburg a fost lansat CD du-
blu „Ca acasă, aşa se cântă la Sântana“.

În 2000, la Nürnberg a fost publicată car-
tea genealogică „Familiile din Sântana“.

În 2004, la Eppingen a fost publicată car-
tea „De la Kraichgau la Sântana“.

În 2005, la Nürnberg a fost publicată car-
tea „Cimitirul din Comlăuş“.

În 2008, la Nürnberg a fost publicată car-
tea genealogică „Familiile din Sântana“.

În 2012, a fost publicat vol. 8 al cărții 
genealogice„Familienbuch Sanktanna“.

În 2013,a fost publicată cartea „Heimatbu-
ch Sanktanna“ (300 de exemplare).

Toate publicaţiile Asociaţiei „HOG“ Sân-
tana se găsesc şi la Sântana, fiind depuse la 
Muzeul oraşului, la Centrul de Documen-
tare şi Informare al Şcolii Generale „Sfân-
ta-Ana“, la Forumul Democrat German, la 
Şcoală Germană şi la Biserica romano-ca-
tolică. Până în prezent, au apărut în limba 
română şi germană zece anuare ale Şcolii 
Generale „Sfânta Ana“, fiind păstrate şi în 
arhivele HOG-ului.

Din doi în doi ani, de Rusalii (în luna 
iunie), se întâlnesc foştii consăteni din 
Sântana. Acestea s-au derulat astfel: 1981 
la Augsburg, 1983 la Weingarten, 1985 la 
Kirchhofen/Freiburg, 1987 la Böblingen, 

1989 la Forst/Bruchsal, 1991 la Nürnberg, 
1993 la Ludwigshafen, 1995 la Nürnberg, 
1997 la Forst/Bruchsal, 1999 la Freiburg, 
2001 la Ingolstadt, 2003 la Augsburg, 2005 
la Nürnberg, 2007 la Augsburg, 2009 la 
Weingarten, 2011 la Stadthalle Göppin-
gen, 2013 la Stadthalle Göppingen.

 În anii cu soţ, toţi şvabii din Banatul ro-
mânesc se întâlnesc la Messezentrum, la 
Ulm.

Evidenţa (data naşterii, în cazul femei-
lor numele avut anterior, adresa actuală, 
copiii, data căsătoriei, numărul de telefon 
al fiecărui membru al organizaţiei în ori-
ce colţ din lume s-ar afla) este ţinută pe 
calculator. Evenimentele asociaţiei şi un 
anunţ despre programul cultural desfăşu-
rat şi planificat se publică în ziarul „Bana-
ter Post“, care apare de două ori pe lună la 
München, şi în „Banater Zeitung“ (ADZ), 
publicaâție ce apare în fiecare miercuri, ne 
este accesibilă, şi ne ţine la curent cu eve-
nimentele din Banat.

În anul 2006, asociaţia HOG Sântana 
şi-a aniversat 25 de ani de existenţă. Cu 
respectivul prilej am organizat diverse 
manifestări culturale, o expoziţie despre 
Sântana cu 10 panouri conținând colaje 
(0,75 x 1,00 m), aceasta fiind prezentă la 
München, Stuttgart, Nürnberg, Augsburg, 
Ulm, Timişoara, Arad, Pâncota şi la Sân-
tana. S-a editat şi o medalie jubiliară de ar-
gint pentru acei cetăţeni care au contribuit 
în mod deosebit, onorific şi neobosit, timp 
de 25 de ani, pentru păstrarea obiceiurilor, 
tradiţiilor şi idealurilor Sântanei.

Colaborarea între Asociaţia HOG Sân-
tana şi Primăria, Forumul Democrat 
German, Şcoala „Sfânta-Ana“ şi Azilul de 
Bătrâni, cu toţi credincioşii din Sântana, 
este foarte bună, această activitate fiind 
respectată de majoritatea cetăţenilor ora-
şului. Susţinem activităţile care au loc la 
Sântana: Hramul Bisericii, Pomul de Mai, 
Carnavalul de Iarnă, Sărbătorile de Cră-
ciun şi de Paşti, Ziua Minorităţilor etc.

Asociaţia noastră (cu membrii de ace-
eaşi origine, care gândesc ca noi şi ne 
susţin ferm) are multe filiale în sudul 
Germaniei: Nürnberg (cu 900 de sântă-
neni), Ingolstadt (600), Augsburg (500), 
München (350), Regensburg (300), Lan-

dshut (250), Würzburg (200), Karlsruhe 
şi Bruchsal (700), Freiburg (600), Heidel-
berg (550), Heilbronn (500), Böblingen 
(500), Ravensburg (300), Stuttgart (300), 
Ludwigshafen (200), Darmstadt (150), 
Offenbach (100) etc. 

Nu uităm niciodată de unde ne tragem, 
iar dacă nu vor mai avea loc tulburări isto-
rice substanţiale, noile generaţii sântănene 
vor şti să preţuiască şi în continuare tre-
cutul aşa cum se cuvine. Oriunde ne-am 
afla pe globul pământesc, suntem mândri 
de consătenii noştri români, maghiari, 
germani şi alte naţionalităţi din Sântana 
noastră. Revenim oricând cu plăcere la lo-
cul de baştină – chiar dacă numai pentru o 
vizită. Din sufletul germanilor plecaţi din 
Sântana nu se va şterge amintirea acestor 
locuri de care ne leagă copilăria, rudele, 
vecinii, colegii de clasă şi de joacă şi, bi-
neînţeles, atâtea realizări personale sau co-
mune. Noi ne bucurăm că şi elevii români, 
copiii ortodocşi, dansează alături de cei 
catolici la sărbătorile şvabilor, românilor şi 
a minorităţilor din Sântana.

Ne bucurăm că România a devenit 
membru al Uniunii Europene, că tânârul 
oraş Sântana face parte din Comunitatea 
Europeană, alături de poporul german şi 
celelalte popoare membre, mergând acum 
pe acelaşi drum al civilizaţiei şi bunăstării. 
Noi, cei plecaţi din Sântana, putem apre-
cia ceea ce fac sântănenii pentru Uniunea 
Europeană.

Asociaţia noastră are în prezent peste 
800 de membrii abonaţi la cele două ziare 
(din Bucureşti şi München) ce apar în lim-
ba germană. Membrii actuali ai asociaţiei 
trăiesc în Germania, Austria, Franţa, Elve-
ţia, Anglia, Canada, America şi în Româ-
nia. Sincere salutări tuturor consătenilor/
concitadinilor noştri!

Multă sănătate şi succes, în tot ceea ce în-
treprind, primarului, consilierilor, dar de-
opotrivă şi locuitorilor şi prietenilor noştri 
sântăneni. 

Nürnberg, 2013, Josef Lutz, 
(Preşedintele Comunităţii Sântănenilor)

Art. 11  din Legea nr. 50/1991
(1)  Se pot executa fără autorizaţie de constru-

ire următoarele lucrări care nu modifică structura de 
rezistenţă şi/sau aspectul arhitectural al construcţiilor:

a) reparaţii la împrejmuiri, acoperişuri, învelitori sau 
terase, atunci când nu se schimbă forma acestora şi mate-
rialele din care sunt executate;

b) reparaţii şi înlocuiri de tâmplărie interioară şi 
exterioară, dacă se păstrează forma, dimensiunile goluri-
lor şi tâmplăriei, inclusiv în situaţia în care se schimbă 
materialele din care sunt realizate respectivele lucrări, 
cu excepţia clădirilor declarate monumente istorice, în 
condiţiile legii;

c) reparaţii şi înlocuiri de sobe de încălzit;
d) zugrăveli şi vopsitorii interioare;
e) zugrăveli şi vopsitorii exterioare, dacă nu se modifică 

elementele de faţadă şi culorile clădirilor;
f) reparaţii la instalaţiile interioare, la branşamentele şi 

racordurile exterioare, de orice fel, aferente construcţiilor, 
în limitele proprietăţii, montarea sistemelor locale de 
încălzire şi de preparare a apei calde menajere cu cazane 
omologate, precum şi montarea aparatelor individuale de 
climatizare şi/sau de contorizare a consumurilor de utilităţi;

g) reparaţii şi înlocuiri la pardoseli;
h)  lucrări de reparaţii, înlocuiri ori reabilitări fără modi-

ficarea calităţii şi formei arhitecturale a elementelor de 
faţadă, dacă aceste lucrări nu se execută la construcţiile 
prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b), astfel:

1.  finisaje interioare şi exterioare - tencuieli, placaje, 

altele asemenea;
2.  trotuare, ziduri de sprijin ori scări de acces;
3. lucrări de reabilitare energetică a anvelopei şi/sau a 

acoperişului - dacă nu se schimbă sistemul constructiv 
al acestuia, respectiv terasă/şarpantă - la clădiri de locuit 
individuale cu cel mult 3 niveluri, care nu sunt monu-
mente istorice clasate sau în curs de clasare, respectiv 
situate în afara zonelor de protecţie a monumentelor şi/
sau a zonelor construite protejate stabilite potrivit legii;

i) lucrări de întreţinere la căile de comunicaţie şi la 
instalaţiile aferente;

j) lucrări de investigare, cercetare, expertizare, con-
servare şi restaurare a componentelor artistice ale 
construcţiilor prevăzute la art. 3 lit. b), cu avizul Minis-
terului Culturii şi cultelor şi al autorităţii administraţiei 
publice judeţene sau locale, după caz;

k) lucrări de foraje şi sondaje geotehnice pentru 
construcţii de importanţă normală sau redusă, situate 
în afara zonelor de protecţie instituite pentru zăcăminte 
acvifere;

l) lucrări de construcţii funerare subterane şi suprater-
ane, cu avizul administraţiei cimitirului.

m) lucrări de compartimentare provizorie nestructurală.
(2) Se pot executa fără autorizaţie de construire şi 

lucrări pentru amplasarea de tonete, pupitre acoperite 
sau închise, destinate difuzării şi comercializării pre-
sei, cărţilor şi florilor, care sunt amplasate direct pe sol, 
fără fundaţii şi platforme, precum şi fără racorduri şi/
sau branşamente la utilităţi urbane, cu excepţia energiei 

electrice.
(3)  Dacă lucrările prevăzute la alin. (1), cu excepţia 

celor prevăzute la lit. e) şi j), se execută la construcţiile 
menţionate la art. 3 lit. b), este obligatorie emiterea 
autorizaţiei de construire.

 Serviciul urbanism

Ce lucrări se pot executa fără autorizaţie de construcţie?

Caricatura lunii
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