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Apare lunar și se distribuie gratuit în Sântana și Caporal Alexa

La sfârşitul lunii martie, două 
formații de dans ale Clubului 
Copiilor Sântana, instruite de 
dna. Blîndu Diana s-au intors de 

la concursul naţional de dans or-
ganizat de Şcoala de Dans Chiri-
lă din Alba Iulia cu trei locuri I şi 
un loc II.

De ce altfel? Deoarece este un alt mod 
de a pregăti copiii pentru această soci-
etate, un mod practic, creativ, inovator 
ce presupune implicarea acestora în ac-
tivităţi interesante şi deosebite. Lumea 
zilelor noastre este într-o permanentă 
schimbare iar elevii trebuie pregătiţi 

pentru a accepta provocările, devenind 
ei înşişi factori ai schimbărilor viitoare. 
Tocmai de aceea, programul implemen-
tat de Ministerul Educaţiei Naţionale 
încă de acum trei ani este foarte bine 
primit. O săptămână pe an avem oca-
zia de a ne cunoaşte şi altfel, nu numai 
prin prisma activităţii de predare-învă-
ţare-evaluare. E perioada în care elevii 
şi profesorii sparg barierele impuse de 
atmosfera serioasă din timpul orelor de 
curs şi devin încetul cu încetul prieteni, 
descoperind sau muncind împreună.

Şcoala altfel este cel mai bun prilej de a 
le implementa copiilor ideea de valoare 
sau responsabilitate deoarece timp de o 
săptămână li se oferă posibilitatea de a 
descoperi practic, de a vizita, de a pune 
în aplicare, de a munci în echipă, de a 
socializa. 

Stimați cetățeni, iată că ne apropiem de una 
dintre cele mai mari sărbători din an ! Învierea 
Mântuitorului Iisus Hristos este praznicul care 
ne face să fim mai buni, mai iertători, este săr-
bătoarea când primim lumina Învierii în sufletul 
nostru. E momentul în care uităm de toate neca-
zurile și după un post de 40 de zile, de curățire 
trupească și sufletească, petrecem în armonie, 
alături de cei dragi Învierea Domnului. 

Bucuria Învierii nu este nici trecătoare și nici 
înjumătățită. Este bucuria prin excelență, pen-
tru că e bucuria deplină. Tocmai de aceea nimeni 
nu trebuie să fie trist în noaptea de Înviere, căci 
toate motivele de întristare par acum nesemni-
ficative față de biruirea morții.  De aceea în cu-
vântul Sfântului Ioan Gură de Aur din noaptea 
de Paște se spune: „Nimeni să nu plângă pen-
tru sărăcie, că s-a arătat împărăția pentru toți. 
Nimeni să nu se tânguiască pentru păcate, că 
iertare din mormânt a răsărit. Nimeni să nu se 
teamă de moarte, că ne-a eliberat pe noi moar-
tea Mântuitorului”.

Vedem în aceste zile de post și în praznicul 
Sfintelor Paști cutremurătoarele suferințe la 
care a fost suspus Mântuitorul, dar a trecut de 

fiecare dată iertător și plin de speranță de mai 
bine. Este un exemplu prin care și noi trebuie să 
ne iertăm unii pe alții și să ne acceptăm cu bune 
și cu rele, așa cum și Iisus Hristos ne iubește pe 
noi – cu păcatele noastre, atât de mult, încât a 
acceptat să își dea viața pentru noi. 

Așadar, sper ca praznicul Sfintelor Paști să vă 
aducă tuturor liniștea și bucuria mult râvnite de 
noi toți. Să sperăm că tradiționalele ouă roșii 
care simbolizează sângele vărsat de Iisus și mi-
racolul renașterii să ne aducă și nouă aceste sen-
timente, iar mielul, simbol al jertfei Mântuito-
rului nostru să ne aducă noroc și bunăstare. Nu 
pot să vă doresc înainte de Sfintele Paști decât 
ceea ce îmi doresc mie și familiei mele – multă 
iubire, lumină în suflet, bucurie și bineînțeles 
multă sănătate. Vă doresc să sărbătoriți alături 
de cei dragi Sfintele Sărbători în fericire și armo-
nie. De asemenea vă aștept pe toți: cu mic, cu 
mare la Slujba de Înviere pentru a rosti plăcutele 
forme de salut, ce se vor folosi de atunci și până 
la Rusalii: ”Hristos a înviat!”, ”Adevărat a înviat”. 
Dumnezeu să ne lumineze calea și să fim mai 
buni în tot ceea ce facem!

Primar Daniel Tomuța

Un praznic luminat și liniștit!

Fie ca Praznicul Învierii Mântuitorului nostru Ii-
sus Hristos să vă aducă lumină în suflete, bucurii și 
speranță de mai bine. Vă dorim sărbători fericite ală-
turi de familie și Hristos a înviat!

Primar, Viceprimar, Consiliul Local!

Premiați la Concursul Național de Dans
„Bucuria Dansului”
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Primar 
Daniel Tomuța

Ziua internaţională a rromi-
lor se sărbătoreşte în fiecare an 
pe data de 8 Aprilie. Ideea de a 
marca o astfel de zi a luat naştere 
la Londra, în anul 1971, cu oca-
zia primului Congres Internaţi-
onal al Rromilor. 
La Şcoala Gimnazială Sân-

tana, este o tradiţie marcarea 
acestei zile importante pentru 
mulţi dintre elevii noştri. Şi în 

acest an, domnul profesor de 
limba rromani, Doroţ Sorin, 
ajutat fiind de către colectivul 
de cadre didactice şi de către 
domnul director Creţ Nicolae, a 
derulat un program atractiv, sur-
prinzător şi plin de voie bună, 
la care au asistat domnul vice-
primar, Cornel Gligor, domnul 
inspector, Viorel Binchiciu şi 
mulţi părinţi.

ZIUA RROMILOR LA SÂNTANA
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Pe de altă parte, 
această perioadă este şi o bună oca-
zie pentru profesori de a-i cunoaşte 
altfel pe copii. Personal, în calitate 
de dirigintă, descopăr în fiecare an, 
lucruri nebănuite la copiii mei. Rea-
lizez cât de talentaţi sunt unii, chiar 
dacă în timpul orelor de curs nu ies 
în evidenţă, am ocazia să îi admir în 
ipostaze inedite sau cât de sufletişti şi 
sensibili sunt alţii. Ideea e că această 
săptămână îşi are farmecul ei deoare-
ce reuşim să îi privim pe elevi cu alţi 
ochi decât cei exigenţi care aşteaptă 
de la ei rezultate bune la învăţătură.

Ca de obicei, cadrele didactice din 
învăţământul sântănean au pregătit 
din timp un program specific, astfel 
încât totul să decurgă normal dar 
nu în ultimul rând, interactiv. Liceul 
Tehnologic Sântana (Învăţământul 
preşcolar, primar, gimnazial, liceal) 
şi Şcoala Gimnazială Sântana au or-
ganizat o serie de activităţi de volun-
tariat, având drept scop ecologizarea. 
În acest sens, copiii au avut ocazia să 
cunoască modalităţile de protejare a 
mediului, punând în practică aceste 
cunoştinţe în parcurile oraşului.

Vizitele la Azilul de bătrâni şi Casele 
de copii din Sântana au avut menirea 
de a-i sensibiliza pe elevi, realizând că 
a dărui nu costă nimic ci poate fi un 
mod de viaţă. De asemenea, în Sân-
tana s-au mai vizitat şi Uzina de apă, 
Biblioteca orăşenească sau Pompierii.

Talentul unor elevi a putut fi admirat 
prin prisma unor expoziţii organizate 
în holul Primăriei Oraşului Sântana. 
Desigur, dincolo de oficialităţi au fost 
prezenţi şi părinţii, lucru îmbucură-
tor căci legătura şcoală-comunitate 
a fost încă o dată cosolidată. Mulţu-
mim pe această cale reprezentanţilor 
Primăriei care ne-au primit cu căldu-
ră. De asemenea, mulţumiri datorăm 

şi Poliţiei rutiere Sântana pentru că 
celor mici li s-au prezentat regulile 
de circulaţie, având loc dezbateri in-
teractive pe teme rutiere.

O altă activitate a reprezentat-o cu-
noaşterea obiectivelor turistice din 
zona judeţelor Arad, Timiş şi Bihor. 
S-au organizat vizite la Muzeele din 
Arad, Catedrala Ortodoxă, Biserica 
Roşie, Centrul istoric, Cetatea de la 
Şiria şi s-au vizionat spectacole la Tea-
trul Ioan Slavici. La Timişoara s-au 
putut admira Catedrala ortodoxă, 
Universitatea de Vest şi Politehnica, 
precum şi Fabrica de bere Timişorea-
na. Cunoaşterea ţinuturilor bihorene 
şi a frumuseţilor arhitecturale a avut 
loc prin vizite la Cetatea din Oradea, 
Palatul Vulturului Negru, Biserica cu 
Lună sau Băile Felix.

O activitate interesantă a reprezen-
tat-o Ziua rromilor, organizată de că-
tre cadrele didactice de la Şcoala Gim-
nazială Sântana. De asemenea, au avut 
loc şezători, prilej cu care au putut fi 
reînviate tradiţii specifice cum ar fi cu-
sutul, croşetatul sau vopsirea ouălor în 
coji de ceapă şi păpădii.

Activităţile sportive, turneele de 
handbal pentru juniori din Sânta-
na, Arad, Curtici, obiceiuri şi tradiţii 
pascale, educaţia pentru sănătate, stil 
de viaţă sănătos, acordarea primului 
ajutor, concursurile de cultură gene-
rală, dezbaterile culturale, perioada 
holocaustului, vizionarea de filme cu 
tematică istorică şi educativă, codul 
bunelor maniere, activităţile gastro-
nomice se află şi ele pe lista de preo-
cupări a elevilor şi profesorilor dedi-
cate acestei săptămâni.

Perioada 7-11 aprilie 2014 a fost una 
constructivă în ceea ce priveşte cul-
tura, educaţia şi pregătirea tinerilor 
pentru viitor. 

Profesor, Camelia Belei

În data de 26 martie, 2014, 
cetățenii oraşului Sântana, iu-
bitori de artă şi frumos, au avut 
deosebita plăcere de a partici-
pa la punerea în scenă a piesei 
de teatru „Ca la noi…la nime-
nea”, prezentată de Teatrul Ar-
temotion din Oradea cu oca-
zia zilei mondiale a teatrului. 
Reprezentația a avut loc în sala 
festivă a Liceului Tehnologic 
din Sântana, de la ora 20.

Ziua Mondială a Teatrului a 
fost creată de Institutul Inter-
naţional de Teatru, în cadrul 
Congresului Mondial din 1961, 
la Viena şi a fost sărbătorită 
prima oară în 1962, la 27 mar-
tie, ziua în care se deschidea 
stagiunea Teatrului Naţiunilor, 
la Paris.

Înfiripându-se deja o tradi-
ţie, Teatrul Artemotion se afla 
pentru a doua oară în Sântana. 
Comedia “Ca la noi…la nime-
nea” este un spectacol bazat pe 
cupletele marelui Constantin 
Tănase, ce au sensibilizat ini-

mile multor români cu mulţi 
ani în urmă. Spectacolul a fost 
prezentat cu deosebită dezin-
voltură de actorul Sebastian 
Lupu, într-un veritabil recital 
actoricesc. Ineditul spectacolu-
lui l-a constituit melanjul plin 
de umor creat de colaborarea 
dintre muzică şi proză, dintre 
actorul Sebastian Lupu şi Edu-
ard Albina, care a completat so-
nor întregul spectacol.

Larisa Roman

Se împlineşte un an de când 
primul magazin PROFI s-a 
deschis în localitatea noastră. 
Aceasta este una dintre cele 217 
de unități ale celui de al doilea 
mare lanț de retail din Româ-
nia. Prezența lui la noi face ca 
locuitorii să se poată bucura de 
o gamă de peste 5000 de pro-
duse de calitate, la unele din-
tre cele mai bune prețuri de pe 
piață, aceleaşi de care se bucu-
ră şi locuitorii din Timişoara 
sau Bucureşti. Nu putem să 
nu remarcăm faptul că aceste 
magazine întind o mână prie-
tenoasa şi celor cu posibilități 
mai reduse: în fiecare zi aceştia, 
dar şi toți ceilalți cumpărători, 
au la dispoziție 10 produse de 
bază, de calitate, pe care PROFI 
le oferă în permanență sub eti-
cheta “0  adaos”,  adica la preț 
de  furnizor. PROFI a ales să nu 
facă profit de pe urma celor 10 
produse, aceasta fiind una din 
formele prin care ajută consec-
vent comunitatea din jurul ma-
gazinului. 

Totodata, prin intermediul 
campaniei sociale “PROFI te 
premiază”, anul trecut PROFI 
a dăruit Liceului Tehnologic 
un laborator informatic format 

din cinci netbook-uri şi un lap-
top. “Dorim sa ajutam elevii de  
astăzi să fie mai bine pregătiți 
pentru piața globalizată a mun-
cii de mâine,” a declarat Pawel 
Musial, directorul general 
PROFI Rom Food. “Pot sa vă 
spun că lucrurile nu se vor opri 
aici: din acest an, PROFI va în-
cepe să susțină sănătatea prin 
intermediul unei noi campanii 
sociale”.

Familia PROFI se compune 
din peste 5000 de angajați, din 
care 18 sunt din Sântana, şi este 
în creştere căci rețeaua care s-a 
îmbogățit cu 65 de magazine 
anul trecut anul acesta îşi va 
adăuga încă pe atâtea, urmând 
să ajungă la aproximativ 400 în 
următorii 2-3 ani.

Gabriel Pâslaru
Reprezentant Relații Publice

PROFI Rom Food

ŞCOALA ALTFEL – SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN Ziua internaţională a teatrului, 
sărbătorită la Sântana

UN AN CU PROFI!
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La acest concurs 
au participat formații de dans 
din 11 județe din țară, fiecare 
județ având în concurs două sau 
trei formații la categorii de vârstă 
diferite. Trupa de dans Mini-An-
gels a Clubului Copiilor Sântana, 
care a participat la categoria de 
vârstă a claselor V-VIII, a obținut 
un loc I pentru dansul tematic și 
un loc II  pentru stilul de dans 
hip-hop. Trupa de dans  „ Ange-
ls” a obținut la ambele stiluri de 
dans( tematic și hip-hop) locul I. 
Rezultatele obținute de acești co-
pii la un asemenea concurs sunt 
binemeritate după îndelungi ore 
de antrenamente și sacrificii. 

Țin să le mulțumesc încă o dată 
părinților acestor copii pentru 
înțelegerea de care au dat dovadă 
pe parcursul pregătirilor pentru 

concurs. Mulțumim de aseme-
nea și Primăriei Orașului Sânta-
na pentru sprijinul acordat la fi-
ecare deplasare în afara județului 

și pentru modul în care răspunde 
propunerilor  activităților Clu-
bului Copiilor. 

Prof. Diana Blîndu
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Din Egipt, în Parohia Caporal Alexa!

Starea vremii în preajma Sărbătorilor Pascale!

În Duminica a V-a a Postului 
Mare, a Cuvioasei Maria Egip-
teanca, copiii din Parohia Or-
todoxă Caporal Alexa, și Pro-
topopiatul Arad au desfășurat 
o activitate în cadrul Proiectu-
lui „Sfânta Euharistie – lumina 
vieții creștine”. 

Coordonați de preotul paroh 
Gabriel C. Mariș, consilier social 
al Arhiepiscopiei Aradului, copii 

s-au întâlnit la Centrul Cultural 
„Sf. Ioan Rusul” al Parohiei, unde 
au discutat despre Cuvioasa Ma-
ria Egipteanca și importanța pe 
care aceasta a dat-o Sfintei Eu-
haristii.  Atenția copiilor a fost 
captată prin proiecția unui film 
cu viața cuvioasei. Copiii au pu-
tut identifica în film elementele 
deja cunoscute din predica de la 
Sfânta Litrughie dar au descope-

rit și alte idei foarte importante, 
cum ar fi ascultarea de părinți, 
cumințenia și puterea Sfintei 
Cruci, a postului și a rugăciunii. 

Scopul programului a fost de a 
cultiva dragostea faţă de Biseri-
că și Liturghie, de a-i educa pe 
copii în sensul respectării valo-
rilor tradiţionale și a afirmării 
propriei identităţi religioase în 
contextul unei lumi seculare și 

secularizante și a diluării sem-
nificative a identităţilor de orice 
fel într-un proces de globalizare 
alert și derutant. 

La final copiii au cântat câteva 
pricesne ale Postului Mare. Pro-
gramul s-a încheiat în lumină și 
bucurie, cu o agapă creștinească.

Pr. Gabriel Mariș

Orașul Sântana este partener  al 
Fundaţiei Culturale Secolul 21  în 
proiectul „Punţi culturale : Ştefan 
Augustin Doinaș și Petru Cârdu”. 
Pentru crearea unei Arhive Naţio-
nale și Europene” 

Nevoia unui astfel de proiect a 
venit din dorinţa de a mediati-

za în comunitatea locală Sântana   
opera lui Ştefan Augustin Doinaș, 
născut la 26.04.1922 în Caporal 
Alexa. Fundaţia Culturală Seco-
lul 21 a fost creată în anul 1994 
de marele cărturar Ştefan Augus-
tin Doinaș, iar prin continuatorii 
activităţii sale, în special  doamna 

Alina Ledeanu, activitatea lui re-
învie cu fiecare an. Proiectul a fost 
depus de Fundaţia Culturală Se-
colul 21 în luna martie, iar în data 
de 9 aprilie 2014  Administraţia 
Fondului Cultural Naţional a pu-
blicat proiectele selectate pen-
tru finanţare, etapa I de concurs 
pentru aria Patrimoniu Cultural 
Naţional  (material și imaterial), 
între aceste proiecte fiind selectat 

și proiectul susmenţionat realizat 
în parteneriat cu Primăria orașu-
lui Sântana.

În următoarele numere ale zia-
rului local Sântăneanul vom re-
veni cu informaţii asupra activi-
tăţilor ce se vor realiza prin acest 
proiect cultural.

Insp. Adriana Bogoșel, 
biroul Programe europene

Premiați la Concursul Național de Dans - „Bucuria Dansului”

Proiect de succes pentru Sântana!
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În perioada 07 – 10 aprilie 
2014, între orele 9:00-17:00, 
la sediul Căminului Cultural 
- Cartier Satul Nou, din Sânta-
na, a avut loc Bursa locurilor 
de muncă în cadrul proiectului 
POSDRU/111/4.1/5/91816 ”Cer-
cetarea şi prognozarea pieţei 
muncii din Vestul României. Evi-
denţierea şomajului neînregistrat 
din judeţul Arad”.

La această manifestare au par-
ticipat aproximativ 190 de per-
soane, cu mult sub aşteptările 
organizatorilor, aceasta în con-
diţiile în care evenimentul a fost 
anunţat prin afişe puse în oraş, cu 
portavocea mobilă şi chiar au fost 
chestionate 800 de persoane, care 
au fost şi invitate personal la acest 
eveniment.

Proiectul a fost gândit că fiind 
un parteneriat între 9 entităţi, re-
spectiv Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Arad, 
Agenţia Judeţeană pentru Ocu-
parea Forţei de Muncă Timiş, 
Agenţia Judeţeană pentru Ocu-
pare a Forţei de Muncă Bihor, 
Consiliul Judeţean Arad, Univer-
sitate de Vest „Vasile Goldiş” din 
Arad, IRPET- Institutul Regional 
pentru Programare Economică 
Toscana, Inspectoratul Teriorial 
de Muncă Arad, Camera de Co-
merţ, Industrie şi Agricultură a 
judeţului Arad şi S.C.Analytika 
Internaţional IT - Management 
Consulting SRL.

Valoarea proiectului a fost de de 
18.984.151 lei (cu TVA inclus) fi-
ind cofinanţat prin Fondul Social 

European prin Programul Opera-
ţional Sectorial Dezvoltarea Re-
surselor Umane 2007-2013.

Obiectivul general al proiectu-
lui a fost îmbunătăţirea servicii-
lor furnizate clienţilor serviciilor 
publice de ocupare prin dezvol-
tarea unor soluţii de abordare a 
şomajului neînregistrat, schimb 

de bune practici cu partenerul 
transnaţional care activează în 
domeniul cercetării şi progno-
zării Pieţei Muncii iar obiective 
specifice au fost: întărirea capa-
cităţii organizaţionale a celor 3 
Agenţii de Ocupare prin metode 
specifice de abordare a şomajului 
neînregistrat la nivelul judeţului 
precum şi îmbunătăţirea meca-
nismelor şi instrumentelor în do-
meniul ocupării forţei de muncă 
prin analiza actuală şi reală a pie-
ţei regionale a muncii şi tranferul 
de bune practici.

Pentru a realiza aceste obiective 
se vor organiza 10 burse ale lo-
curilor de muncă în toate oraşe-
le judeţului Arad. Sântana este al 
doilea oraş în care s-a organizat 
Bursă locurilor de muncă, des-
chizător de drumuri fiind oraşul 

Pecica, unde s-a organizat o Bur-
să a locurilor de muncă pilot, în 
perioada 07-10.03.2014.

În luna aprilie, în perioada 14 
– 17.04.2014, între orele 9-17 va 
avea loc Bursă locurilor de mun-
că în Oraşul Nădlac.

Urmează ca în luna mai şi iunie 
2014 să fie organizate Bursele lo-
curilor de muncă în oraşele Cur-
tici (05.05 - 8.05.2014), Chişineu-
Cris (12.05-15.05.2014), Pancotă 
(19.05 - 22.05.2014), Ineu (02.06 
-05.06.2014), Sebiş (09.06 - 
12.06.2014), Lipova (16.06 
-19.06.2014) iar ultima Bursă ur-
mează a fi organizată în Arad în 
perioada 23.06 -26.06.2014 în ca-
drul clădirii nou construite prin 
proiect, în prelungirea sediului 
actual al AJOFM Arad.

La aceste burse sunt invitate să 
participe toate persoanele în cău-
tarea unui loc de muncă, acestea 
beneficiind de prezenţa marilor 
angajatori din judeţul Arad. De 
asemena, trebuie menţionate şi 
eforturile care se depun de par-
tenerii implicaţi în proiect pentru 
a informa şi consilia persoanele 
neocupate depistate prin proiect 
precum şi participanţii la bursele 
muncii astfel încât să îşi găsescă 

un loc de muncă. În acest sens 
participanţii la bursele muncii 
beneficiază de informare cu pri-
vire la serviciile publice de ocu-
pare, consiliere, îndrumare în 
întocmirea unui CV, aplicarea şi 
interpetarea pentru fiecare din-
tre aceştia unui test de aptitudini, 
Holland precum şi mediere în gă-
sirea unui loc de muncă. Persoa-
nele interesate au fost aşteptate la 
bursă, singura solicitare a organi-
zatorilor fiind de a avea asupra lor 
buletinul sau cartea de identitate.

În concluzie, beneficiile pro-
iectului sunt majore atât pentru 
potenţialii viitori angajaţi, par-
ticipanţi la bursele muncii cât şi 
pentru angajatori. Pe de o parte, 
persoanele neangajate sunt infor-
mate corect şi complet cu privire 
la opţiunile pe care le au, iar pe de 
altă parte angajatorii pot intra în 
posesia unor informaţii recente şi 
profesionist obţinute cu referire 
la posibili viitori angajaţi, practic 
o adevărată radiografie a pieţei 
muncii din zonele vizate. De al-
tfel, proiectul s-a dorit a fi unul 
de tip pilot, el putând fi ulterior 
implementat şi în alte judeţe. Par-
tenerii implicaţi în proiect şi-au 
propus un obiectiv îndrăzneţ ace-
la de a ajuta la aceste burse peste 
5000 de persoane pentru a-şi găsi 
un loc de muncă şi de a oferii ser-
vicii specifice de informare, con-
siliere şi mediere la circa 4000 de 
persoane neocupate, de asemena 
angajatorii au pus la bătaie sute 
de locuri de muncă. 

Carmen Antoinette Schmidt
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Pentru început, 
eleva Colompar Mihaela a pre-
zentat însemnătatea acestei zile, 
iar Berlan Aurora şi Tal Florina 
au făcut cunoscute publicului nu-
meroasele tradiţii specifice aces-
tei etnii. Momentul solemn a fost 
oferit de elevul Colompar Efraim 
care a intonat imnul rromilor. 
Voia bună s-a instalat atunci când 
s-a  jucat sceneta cu titlul Doi 
rromi şi a continuat cu formaţia 
de dansuri  tradiţionale rrome, 
care a oferit un moment unic. 

Momentele folclorice au 
fost marcate atât de elevi 
rromi, cât şi de elevi ro-
mâni (Budiu Luana, Hoza 
Mădălina şi Giurgiu Grigo-
rie), pentru a dovedi încă 
o dată că în şcoala noastră 
segregarea nu există şi că 
integrarea este prezentă în 
tot ceea ce facem. O adevărată 
surpriză, a constituit-o prezenţa 
unui fost elev al şcolii noastre care 
a reprodus vocal sunete de percu-
ţie, aşa-numitul beatbox.

Un juriu exigent a oferit premii 
elevilor care au fost îmbrăcaţi în 
costume autentice, specifice rro-
milor. De remarcat a fost faptul 
că şi elevii români s-au costumat 
potrivit momentului, spre încân-

tarea celor prezenţi.
Şi de această dată veselia a fost 

prezentă şi a fost acompaniată de 
ritmurile săltăreţe ale muzicii rro-
me!

Prof. Mihaela Ciorna

ZIUA RROMILOR LA SÂNTANA
>>> pag. 1

Bursa locurilor de muncă Acțiune organizată la Sântana



Trebuie menționat faptul că toate aceste lucrări rea-
lizate în Sântana, pe care le-am prezentat în această 
pagină, s-au executat de către societatea Prim Vest 
din subordinea primăriei, prin folosirea utilajelor 
proprii. Specificăm acest lucru deoarece este impor-
tant că  se execută deja multiple lucrări de interes 
public prin această societate, lucru care înseamnă 
pentru oraș costuri reduse, eficiență și bineînțeles 
promtitudine în finalizarea lucrărilor. De asemenea, 
asigurarea unui parc de utilaje complet pentru aceas-
tă societate de interes public face posibilă executarea 
unor lucrări tot mai complexe, fără a mai fi necesară 
apelarea la alte societăți private, din nou un câștig în 
privința reducerii cheltuielilor din bugetul local.

  SÂNTĂNEANUL
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Pentru asigurarea la nivelul oraşului Sântana, a 
unui iluminat stradal adecvat necesităţilor de con-
fort şi securitate individuală şi colectivă, a fost ex-
tinsă reţeaua de iluminat public, prin montarea a 
trei stâlpi la intersecţia străzii Mihai Viteazul cu 
străzile Oituz, Liviu Rebreanu şi 1 Mai.

De remarcat este faptul că întreaga lucrare a fost 
executată prin eforturi proprii şi cu costuri minime 
de către muncitorii de la compartimentul gospo-
dărie comunală cu utilajele primăriei, achiziţionate 
anul trecut.

Stâlpii de iluminat sunt de tipul S4 şi înainte de 
folosire se găseau dezafectaţi pe raza oraşului.

Ei au fost smulşi (scoşi) şi reamplasaţi în capătul 
străzilor mai sus menţionate, fiind echipaţi în final 
cu corpuri de iluminat LED de 80W.

Lucrarea a fost făcută ca urmare a solicitărilor 
venite în anul 2013 din partea cetăţenilor, care lo-
cuiesc în marginea de N-V a oraşului şi care până 
acum erau nevoiţi să circule noaptea pe întuneric.

Tot ca o noutate, vă informăm că începând din 
această lună a fost schimbat modul de comandă al 
iluminatului public prin înlocuirea vechilor pro-
gramatoare cu opt senzori cu fotocelule.

Dacă până acum controlul aprinderii şi stingerii 
becurilor stradale era ajustat periodic, noul sistem 
cu senzori de lumină cuplează şi decuplează aprin-
derea becurilor în funcţie de lumina de afară. Ast-
fel, într-o zi noroasă sau cu ploaie, aprinderea ilu-
minatului public se va face mai repede ca într-o zi 
senină.

Primăria Sântana

Parcul din Sântana a beneficiat de o multitudine 
de lucrări de amenajare, în cadrul acestora, pe lân-
gă acțiunile de curățenie şi amenajare a spațiului 
verde fiind derulate şi lucrări de reabilitare a ilu-
minatului public (schimbare lămpi nefuncționale, 
înlocuire stâlpi rupți, vopsire a stâlpilor) şi de re-
parare a mobilierului urban, un exemplu în acest 
sens fiind repararea şi vopsirea băncilor. 

Răspunzând insistenţelor domnului Cătălin 
Puia, preşedintele clubului sportiv „Unirea 
Sântana”, la începutul lunii martie, în incinta 
stadionului au fost executate ample lucrări de 
amenajare şi întreţinere. Astfel, într-o primă 
etapă au fost toaletaţi pomii din incinta sta-
dionului şi scoşi din rădăcini cei care afectau 
extinderea bazei sportive. 

Apoi, cu ajutorul utilajelor din dotare, s-au 
decapat denivelările din jurul terenului de fot-
bal până la gardul împrejmuitor. În final, porţi-
unea de teren aflată în spatele porţii din stânga 
tribunei a fost completată cu pământ, netezită 
şi însămânţată cu iarbă, cu scopul de a fi trans-
formată în teren de antrenament. 

La intrarea sportivilor de pe strada M Vitea-
zul, a fost amenajată o parcare de aproximativ 
80 m2, spre bucuria şi a locuitorilor din zonă, 
care speră acum ca maşinile să nu mai fie par-
cate pe iarba din faţa caselor. 

Nu în ultimul rând, aducem la cunoştinţa iu-
bitorilor de fotbal că primăria deţine şi un pro-
iect de modernizare a tribunei, prin constru-
irea unei învelitori (acoperământ) şi dotarea 
tribunei cu scaune. Asta în perspectiva iden-
tificării pe viitor a sursei de finanţare pentru 
realizarea acestui proiect. 

Reamintim cititorilor noştri că deocamda-
tă, singurul aspect prin care terenul nostru 
de fotbal se face remarcat la nivelul judeţului, 
este instalaţie subterană pentru irigat, montată 
anul trecut.

Sunt aproape 30 de ani de când în oraşul 
Sântana au fost construite ultimele trotua-
re. De atunci, întreţinerea celor existente s-a 
făcut cazual. Până în anul 2000, la cererea 
cetăţenilor, primăria oferea acestora mate-
rialele necesare pentru a-şi repare singuri 
trotuarul din faţa casei, însă de atunci lucră-
rile de întreţinere au fost lăsate exclusiv pe 
seama proprietarilor de imobile.  

În prezent, starea trotuarelor în multe lo-
curi este critică. Tocmai de aceea, actuala 
administraţie a conceput un program mul-
tianual de reamenajare a acestora. Pentru ca 
lucrările să fie în acelaşi timp şi ieftine şi de  
calitate, acestea se vor executa cu firma pri-
măriei, Primvest Construct SRL. Odată cu 
venirea primăverii, s-a intervenit pe strada 
Muncii, între străzile Zărandului şi Bucegi. 
Aici au fost  turnaţi 307 metri liniari de tro-
tuar pe o parte a străzii şi 20 de metri pe cea-
laltă. Trotuarul are o lăţime de 1,10 m şi o 
grosime de 8 cm. În faţa porţilor de acces în 
curţile oamenilor, pentru o mai bună rezis-
tenţă, s-a turnat un beton de 10 cm armat cu 
plasă metalică.

Urmează a se executa lucrări pe străzile 
A.Vlaicu, I. Slavici, Micşunelelor şi oriunde 
va fi necesar. Ne afirmăm încă odată inten-
ţia de a ridica an de an calitatea tuturor dru-
murilor şi trotuarelor din oraş.

Cele două drumuri se aflau şi încă în mare parte se află 
într-o stare de degradare, fiind căptuşite cu multe gropi. 
Este îmbucurător faptul că s-au început lucrările de re-
parare a acestor drumuri județene, lucrări executate de 
Consiliul Județean Arad, astfel încât într-un timp cât mai 
scurt să fie rezolvată problema gropilor existente pe cele 
două drumuri județene.

Lucrări în derulare la nivelul oraşului!
Renovarea parcului din Sântana

S-a extins reţeaua de iluminat public

Lucrări de întreţinere la stadionul oraşului

Refacerea drumurilor județene 
Sântana-Caporal Alexa şi Sîntana-Zimandu Nou

Reamenajarea trotuarelor

O problemă cu care se confruntau enoriaşii Bise-
ricii Ortodoxe Sântana I şi nu numai ei, a fost lipsa 
unei parcări adecvate în proximitatea cimitirului de 
pe strada Nucului.

Această problemă a fost rezolvată prin amenaja-
rea unei parcări de 92 m lungime/2 m lăţime, lângă 
gardul cimitirului, de o parte şi de alta a porţii din 
mijloc. Lucrarea a implicat decaparea pământului, 
punerea unui strat de balast, unul de piatra spartă 
mare, compactarea şi în final stratul de split. S-a ur-
mărit realizarea unei structuri rutiere cu o capaci-
tate portantă apropiată de cea a drumului, pentru a 
nu apărea diferenţe de tasare, astfel încât o viitoare 
asfaltare să poată fi făcută concomitent pe toată su-
prafaţa. Lucrarea a fost executată cu utilajele proprii 
ale primăriei de către muncitorii de la gospodăria 
comunală şi Primvest Consult, fiind implicaţi, într-
o mult mai mică măsură şi câţiva beneficiari ai aju-
torului social. 

Se pare că lucrarea a fost bine primită de cetăţeni, 
întrucât deja există o solicitare pentru extinderea 
parcării pe toată lungimea gardului cimitirului, în-
cepând de la prima poartă de acces.

18 locuri de parcare la
cimitirul ortodox Santana I



Primăria Oraşului Sântana doreşte să facă o surpriză 
frumoasă perechilor soţ-soţie care aniversează în cur-
sul anului 2014, 50 de ani de căsătorie. În acest sens, 
rugăm cetăţenii care sunt în această situaţie sau care 
cunosc persoane în această situaţie să ia legătura tele-
fonic cu primăria (la numărul de telefon 0257-462082) 
sau personal la consilierii din cadrul Compartimentului 
Cabinet Primar (clădirea primăriei, etajul 1). Venim cu 
această rugăminte deoarece primăria oraşului nostru nu 
deţine informaţii despre persoanele care s-au căsătorit 
în alte localităţi şi care acum au domiciliul stabil în Sân-
tana.

Primăria Oraşului Sântana, aduce la cu-
noştinţă proprietarilor de imobile (indife-
rent de modul în care au fost dobândite), 
că pot depune cerere în vederea împropri-
etăririi pentru diferenţa de suprafaţă ră-
masă în proprietatea Statului Român.

Cererile vor fi depuse la Registratura Pri-
măriei Sântana.

Acte necesare: cerere, copie contract 
imobil, copie act de identitate, extras de 
carte funciară şi coala CF actualizată (ori-
ginal şi copie xerox).

În data de 04.03.2014 si 25.03.2014,  
Consiliul local al oraşului Sântana s-a în-
trunit în şedinţă în care s-au dezbătut şi 
aprobat unele proiecte de hotărâri, după 
cum urmează:

1. Proiect de Hotărâre privind apro-
barea înregistrării ca persoană juridică 
a ,,grupului de iniţiativă Comlăuş’’ şi  
a  acordului de colaborare încheiat în-
tre UAT Sântana şi “Grupul de iniţiati-
vă Comlăuş”  în vederea implementării 
proiectului ,,o şansă la educaţie’’ -  Pro-
gramul  RO10 -  Copii şi tineri în situa-
ţii de risc şi iniţiative locale şi regionale 
pentru reducerea inegalităţilor naţionale 
şi promovarea incluziunii sociale

- proiectul se adresează nevoilor speci-
fice ale rromilor prin sprijinirea măsuri-
lor care au ca ţintă copiii şi tinerii aflaţi 
în situaţii de risc.

2. Proiect de Hotărâre privind aproba-
rea înregistrării ca persoană juridică a 
,,Grupului de iniţiativă tinerii cu speran-
ţă ’’  şi aprobarea preluării activităţilor 
proiectului de integrare socio- profesio-
nală a tinerilor  derulat de fundaţia dez-
voltarea popoarelor - filiala Arad, fina-
naţat prin fonduri See.

- proiectul va urmări dezvoltarea de ac-
tivităţi pentru tinerii  aflaţi în dificultate 
şi nu numai, în vederea integrării socio-
profesionale a acestora.

3. Proiect de hotărâre privind consti-
tuirea grupului de lucru în vederea re-
glementării circulaţiei rutiere la nivelul 
oraşului Sântana.

- ca urmare a lucrărilor de canalizare 
executate în oraşul Sântana şi pentru o 
mai bună organizare a traficului rutier 
în oraş  şi satul Caporal Alexa se propu-
ne o revizuire a semnelor de circulaţie  
amplasate, şi constituirea unui grup de 
lucru  în acest sens, în urmatoarea com-
ponenţă :

- Stan Iosif – consilier local
- Creţ Adrian – consilier local
- Rus Irina – consilier local
- Scărlătescu Mihai – consilier local
- Cuciula Alexandru – comisar şef Po-

liţia Sântana
- Sas Teodor – referent superior Servi-

ciul urbanism şi amenajarea teritoriului
- Blidar Marius – manager activităţi 

transport
4.  Proiect de Hotărâre privind reparti-

zarea imobilului din Sântana, sat Capo-
ral Alexa nr 275.

- s-a repartizat imobilul – casa din satul 
Caporal Alexa, nr. 275, familiilor Bubu-
ruzan Nelu şi Năstase Marius – Constan-
tin.

5. Proiect de Hotărâre privind exprima-
rea acordului de principiu cu privire la 
intenţia de a face parte din Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară “Zona me-
tropolitană  Arad”

- prin  exprimarea intenţiei de a partici-
pa  la constituirea acestei Asociaţii se va 
asigura dezvoltarea coerentă şi durabilă 
a priorităţilor de dezvoltare şi eficienti-
zare a investiţiilor publice şi a valorifică-
rii resurselor naturale  şi culturale . 

6. Proiect de Hotărâre privind aproba-
rea cuantumului cotizaţiei oraşului Sân-
tana în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară sistem integrat de ges-
tionare a deşeurilor şi a proiectului de 
buget privind veniturile şi cheltuielile 
asociaţiei pentru anul 2014

- plata cotizaţiei în cuantum de 13.375 
lei aferentă anului 2014

7. Proiect de Hotărâre privind aproba-
rea organigramei şi a statului de personal 
al aparatului de specialitate al primarului 
oraşului Sântana.

- s-au creat un numar de 10 posturi 
asistenţi persoane cu handicap.

8. Proiect de Hotărâre privind  stabi-
lirea suprafeţei de pajişte pentru care 
Consiliul Local Sântana depune cerere 
unică de plată în anul 2014.

- depunerea documentaţiei  la APIA  
pentru subvenţie suprafaţa de paşune de 
75,21 ha.

9. Proiect de Hotărâre privind aproba-
rea regulamentului  de folosire a terenu-
lui sintetic multifuncţional Caporal-Ale-
xa şi instituirea taxei de utilizare

- proiectul a rămas la transparenţa de-
cizională.

10. Prezentarea  raportului  primarului 
cu privire la starea economico-socială, 
de mediu şi gestionarea bunurilor unită-
ţii administrativ-teritoriale, oraş Sântana 
pentru anul 2013

- raportul va fi postat pe site-ul Primă-
riei

Întocmit,
c.j. Monica Popovici

Căsătoriile lunii Martie 2014
Paul Marius şi Schein Kati-Daniela
Farcaş Ioan-Claudiu şi Doroţ Maria

Cu multă bucurie în suflet am avut plăcerea de a avea 
înaintea mea două perechi care au hotărât să-şi unească 
destinele spre a porni pe un nou drum în viață. Le urez 
celor două familii, o viață plină de prosperitate în care 
grijile să-i ocolească!

Primar, Daniel Tomuța
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Din activitatea Consiliului Local

În atenția cetățenilor!

În atenția cetățenilor

CA
RI
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COMEMORĂRI

TELEFOANE UTILE

Sincere condoleanțe familiilor îndurerate. Fie ca 
Dumnezeu să le așeze sufletele alături de cei drepți, 
iar familiilor să le aducă alinare în aceste momente 
de cumpănă.

Primar, Daniel Tomuța

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

Compania de Apă Arad – 0257 - 462138 
(Uzina de Apă Sântana) sau 

0372-782686 (dispecerat Arad)
Enel Distribuţie Banat – 0257-929

E-ON Gaz  – 0800 800 928

Blăgău Gheorghe
Todea Samfira

Hans Gheorghe-Ştefan
Geoldeş Petru

Bleicziffer Ecaterina
Mariş Ioan-Petru
Buda Iosif-Romul

Lazea Sofia

Gligor Mihai
Ploscaru Ielina
Pantea Toma
Ianoş Ileana

Ioanovici Antoniu
Gaudi Iosif

Saroşi Maria
Vinţeler Mihai

Colectivul Poliţiei Oraşului Sântana vă urează Sărbători 
Pascale liniştite pline de belşug şi bucurie.

Hristos a Înviat!
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S.C. EKR ELEKTROKONTAKT                      
ROMANIA S.R.L.

ANGAJEAZĂ
PENTRU LOCATIA DIN SANTANA
MUNCITORI / MUNCITOARE

CONFECTIONERI CABLAJE AUTO
OFERIM:

- pachet salarial care cuprinde:

- salar de încadrare diferenţiat în funcţie de vechimea în unitate
+ tichete de masă pentru fiecare zi lucrătoare
+ sporuri pentru munca de noapte şi vechime în muncă
+ ore suplimentare plătite
+ prime de prezenţă, prime de calitate şi prime de lucru
+ transport gratuit la/de la serviciu
+ servicii medicale gratuite 
+ calificare la locul de muncă
+ condiţii optime de lucru
+ oportunităţi de promovare
+ remuneraţie în funcţie de realizări.

CEREM:

- acuitate vizuală
- disponibilitate de lucru în schimburi
- spirit de echipă
- seriozitate şi îndemânare.
Pentru a ne cunoaşte echipa şi pentru depunerea cererilor de angajare vă stăm la 
dispoziţie la sediul firmei din:

SANTANA, str.GHIOCEILOR, nr. 6
Informaţii suplimentare puteţi obţine la numerele de telefon:

0257-236100; 0257-236130
de Luni pâna Vineri, zilnic între orele 8,00 – 16,00.

Persoana de contact : RODINA CARMEN

În planul de reamenajare a zo-
nei adiacente intersecţiei străzi-
lor Muncii cu Ghioceilor sunt 
cuprinse amenajarea parcului, 
realizarea unei parcări şi reabi-
litarea clădirii fostului Gimna-
ziu, în aşa fel încât la darea în 
folosinţă a noii Biserici ortodo-
xe, zona să devină unul dintre 
punctele de interes ale oraşului. 
Prin repunerea în funcţiune a 
orologiului din turnul Bisericii 
catolice, un prim pas a fost fă-
cut. Din cauza uzurii pronun-
ţate, mecanismul ceasului vechi 
nu s-a putut repara, acesta fiind 
înlocuit de un mecanism elec-
tronic conectat printr-o antenă 
GPS la trei sateliţi.  Un computer 
primeşte semnalul de la sateliţi 
şi îl transmite celor patru meca-
nisme ce acţionează fiecare ceas 
în parte (câte unul pentru fieca-
re faţă a turnului).

Este bine de ştiut că acum sem-
nalele orare sunt anunţate prin 
intermediul a două clopote di-
ferite: un clopot mare indică 
prin bătăi ora exactă (numărul 
de bătăi este egal cu ora afişată) 
şi un clopot mic, care semnali-
zează cu o bătaie sfertul de oră, 
cu două bătăi jumătate de oră, 
cu trei bătăi trei sferturi de oră 
şi  cu patru bătăi ora fixă. La ora 
fixă, mai întâi bate clopotul mic 

cu un sunet mai slab şi mai ascu-
ţit - „o voce mai subţire”, în ter-
mini tehnici - după care, clopo-
tul mare cu “o voce mai groasă”  
bate ora întreagă. De exemplu, la 
ora şapte seara, se vor auzi patru 
bătăi mai slabe urmate de şapte 
bătăi mai puternice. Clopotele 
bisericii vor fi trase întotdeau-
na după ora exacta pentru a nu 
exista suprapunere.

În cazul unei pene de curent, 
ceasul se opreşte, iar cand cu-
rentul revine, ora se fixează au-
tomat.

Ceasul, aflat la 42 de metri 
înălţime deasupra solului, bate 
pe tot parcursul zilei, inclusiv 
noaptea.

Viceprimar Cornel Gligor

În data de 7 aprilie, patru elevi 
ai Clubului Copiilor Sântana, 
îndrumați de dna prof Blîndu Diana, 
au participat la faza județeană a con-
cursului de eseuri ” Tinerii şi Dro-
gurile”, organizat de Palatul Copiilor 
Arad. Concursul s-a desfăşurat în ca-
drul campaniei de prevenire a con-
sumului de droguri la nivel național. 
Finaliştii noştri au fost Ursache 
Răzvan, Borteş Flavia, Florea Larisa 
şi Paşca Marius, care au prezentat în 
fața unui juriu format din specialişti 
ai antidrog din cadrul IJP Arad, pro-
fesori ai Palatului Copiilor Arad şi 
reprezentanți ai ISJ Arad. În urma 

prezentărilor pe care le-au pregătit 
elevii şi a deliberărilor juriului, s-a 
decis ca cele mai bune prezentări să 
fie premiate, iar cei care nu au reuşit 
să impresioneze suficient juriul să fie 
răsplătiți cu diplome de participare. 
A fost o experiență deosebită atât 
pentru profesori cât şi pentru elevi. 
Cea care a reuşit să impresioneze in 
mod deosebit juriul cu prezentarea 
eseului, a fost Larisa Florea care a 
obținut şi locul II la categoria clase-
lor IX-X. Felicitări tuturor şi pe viitor 
aşteptăm cât mai mulți participanți 
la astfel de campanii. 

Prof. Diana Blîndu

Orologiul Bisericii Catolice 
din Sântana bate din nou! 

Finaliști la faza județeană de eseuri!

Locul deșeurilor nu este în preajma ta!

Cu ocazia curațeniei de primavara, 
Primăria Oraşului Sântana, împreu-
na cu Asociația Română pentru Re-
ciclare RoRec, au organizat sambătă 
05.04.2014, a-V-a campanie de co-
lectare a deşeurilor de echipamente 
electrice şi electronice(DEEE). Ne 
mândrim cu faptul că şi de aceas-
tă dată, cetățenii oraşului au înțeles 
importanța acestei acțiuni predând 
astfel peste 5000 kg de deşeuri 
electrice şi pentru acest fapt, le 
mulțumim. 

Cum ne-am obişnuit de fiecare 
data şi în acest an Asociația RoRec 
a pus la dispoziția deponenților zece 
premii constând în trei cafetiere, trei 
mixere de bucătărie, trei fiere de căl-
cat şi un aspirator cu acumulatori.

Deponenții a căror bilelete de tom-
bolă au fost caştigătoare, sunt:

Cafetieră
1. Deznan Ana - Sântana, Str. Că-

prioarei, Nr. 12;
2. Moga Viorica – Sântana, Str. 

Avram Iancu, Nr. 13
3.Popovici Andrei - Sântana, Str. 

Prunului, Nr. 3
Mixer de bucătărie

1. Deac Doina - Sântana, Str. Mihai 
Viteazul, Nr. 58

2. Bortiş Gheorghe - Sântana, Str. 
Rodnei, Nr. 9

3. Poenar Alina - Sântana, Str. 1 
Decembrie, Nr. 14

Fier de călcat
1. Colompar Maria - Sântana, Str. 

Muncii, Nr, 115
2. Brădicean Elisabeta - Sântana, 

Str. Prunului, Nr. 5
3. Szatmarii Iosif - Sântana, Str. 

Muncii, Nr. 58
Aspirator cu acumulatori

1. Tăutan Ionel - Sântana, Str. 
Muncii, Nr. 107

Ținem să mulțumim şi conducerii 
Liceului Tehnologic al oraşului Sân-
tana în special domnului director 
Mircea Căruntu, domnului profe-
sor Ioan Geoldeş, respectiv elevilor 
prezenți pe tot parcursul acțiunii de 
colectare.

inspector protecția mediuluiu
Laurențiu Blidar
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Noua hală de lactate dată în funcțiune la piața din Sântana

Clopote noi de Înviere la Biserica Ortodoxă Caporal Alexa!

O lucrare importantă, finalizată pen-
tru modernizarea pieței din Sântana 
a fost cea de construire a unei hale de 
lactate, investiție necesară și cerută de 
către comercianți, în vederea îndepli-
nirii normelor de igienă. În momentul 
de față putem spune că noua hală de 
lactate asigură condițiile unei bune 
desfășurări a comerțului cu aceste 

produse specifice, reprezentând un 
plus pentru piața sântănenă. 

A mai rămas doar rezolvarea intro-
ducerii curentului electric, acest lucru 
fiind amânat datorită perioadei mari 
în care s-a așteptat avizul de la Enel. 
Probabil însă că în momentul în care 
ziarul nostru va vedea lumina tiparului 
această problemă va fi deja rezolvată. 

Sfințirea unor clopote este un eveniment 
deosebit în viaţa unei biserici sau a unei 
comunităţi, datorită duratei lungi de viaţă 
a acestora. Clopotul este glasul lui Dumne-
zeu auzit de săteni. Clopotele ne cheamă în 
fiecare duminică şi sărbătoare pentru ca să 
ne adunăm în Biserică. Primul sens al cu-
vântului biserică nu este locaşul de piatră, 
ci adunarea noastră în numele lui Hristos. 
Astfel, chemarea clopotelor este glasul lui 
Dumnezeu, prin care îşi adună Biserica Sa.

Anul acesta, biserica ortodoxă a Parohiei 
„Sfinții Arhangheli Mihail şi Gavriil” din Ca-
poral Alexa, Arhiepiscopia Arad, împlineşte 
223 de ani de la ridicarea ei. Tot acum se 
împlinesc 95 de ani de la moartea eroului al 
cărui nume îl poartă satul din 1926, Capora-
lul Alexa Ion, (Regimentul Vânători, Regina 
Elisabeta, Compania a V-a, Contingentul 
1916), care a fost împuşcat pe drumul din-
spre Pâncota spre Cherechi în 20 aprilie 1919 
de către o patrulă maghiară în timp ce-i es-
corta pe intelectualii satului (preoți, notari). 
Tot anul acesta se împlinesc 89 de ani de la 
turnarea vechiului clopot al Bisericii. Datori-
tă vechimii lui, în toamna anul trecut acesta 
s-a fisurat, pierzându-şi tonalitatea şi stri-
când armonia de odinioară. 

La începutul perioadei Triodului, 
credincioşii Parohiei au început acțiunea de 
strângere de fonduri pentru achiziționarea 
unui nou clopot, cu dorința ca acesta să 
vestească Învierea Domnului anul acesta. 
Dumnezeu a ascultat rugăciunea lor şi, la în-
ceputul Săptămânii Mari, au primit clopotul 
cel mult aşteptat. Odată cu clopotul cel mare 
- şi spunem aceasta datorită celor aproape 

400 de kg pe care le cântăreşte – Biserica a 
mai primit un clopot mai mic donat de epi-
tropul Popa Alexe, pentru viitoarea capelă 
din cimitir.

Cele două clopote au fost turnate în renu-
mita turnătorie românească Blotor din Baia 
Mare, într-un timp record, o parte a acestora 
fiind materialul vechiului clopot iar o parte 
din material nou, exigent la pretențiile şi 
calitatea renumitului turnător, adică cupru 
electrolit 78% şi staniu electrolit 22%. Tur-
nătoria Blotor este singura turnătorie din 
țară recunoscută de Asociația Turnătorilor 
de Clopote din Europa şi Rusia. Clopotelor 
Blotor se disting printr-o calitate deosebită 
atât a turnării cât şi a sunetului. Clopotul a 
fost trimis pentru acordarea profesionistă la 
Eijsbouts în Olanda, acesta reînviind tonica 
gamei Si bemol a celor trei clopote.

Clopotul mare poartă icoana Învierii Dom-
nului pentru că aceasta va fi prima veste 
bună pe care o va aduce peste satul Caporal 
Alexa şi icoana Sfinților Arhangheli Mihai şi 
Gavriil, patronii şi ocrotitorii acestei Biserici. 
Clopotul are următoarea inscripție: „Dăruitu-
s-a acest clopot Bisericii Ortodoxe „Sf. Arh. 
Mihail şi Gavriil” din Caporal Alexa, Arad, cu 
binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte 
TIMOTEI Arhiepiscopul Aradului, în vremea 
păstoririi preotul iconom Gabriel C. Mariş 
prin jertfa enoriaşilor parohiei, având spriji-
nul Primăriei Sântana şi returnarea vechiului 
clopot din 1925 donat de Teodor şi Aurelia 
Stan. Sfințit cu prilejul Sfintelor Paşti, 20 
aprilie 2014”.

Sfințirea clopotelor a fost săvârşită în 
Marțea din Săptămâna Mare de către 

Înaltpreasfințitul Părinte Timotei Arhiepisco-
pul Aradului, înconjurat de un ales sobor de 
preoți. Înaltpreasfinția Sa şi-a arătat mereu 
părinteasca purtare de grijă față de enoriaşii 
acestei parohii, poposind mereu în mijlocul 
acestora şi împărtăşindu-se de dragostea cu 
care este întotdeauna înconjurat, în special 
de copii din corul „Îngeraşii” al Parohiei. La 
rugăciunea de sfințire s-a cerut lui Dum-
nezeu: „varsă în el puterea darului Tău, ca, 
auzind credincioşii robii Tăi glasul sunetului 
lui, să se întărească în evlavie şi în credință 
(...) prin glasul lui să înceteze furtunile, vân-
turile şi grindinile, viforul şi tunetele cele 
înfricoşătoare, fulgerele şi văzduhurile cele 
vătămătoare”.

De la naştere până la moarte, sunetul 
clopotelor ne însoţeşte. Acestea Îl laudă pe 
adevăratul Dumnezeu, cheamă pe cei vii la 
rugăciune, îi plânge pe morţi, alungă no-
rii, izgoneşte fulgerele, şi înfrumuseţează 
sărbătorile. Glasul clopotului simbolizează 
şi trâmbiţa cu care îngerul va vesti sfârşitul 

lumii şi învierea morţilor (Matei 24, 31; I Cor. 
15, 52). Rolul social al clopotelor este dea-
semenea important. Deşi au fost destinate 
iniţial serviciului liturgic, clopotele au avut 
şi în cadrul comunităţii diferite funcţii: sosi-
rea ierarhului sau chiar a preotului, anunță 
amiaza, vestesc diferite pericole publice (in-
cendii, apropierea puhoaielor de apă, atacul 
în timp de război).

Înnoirea glasului din turla Bisericii a fost 
posibilă datorită strădaniei preotului paroh 
Gabriel C. Mariş, consilier social al Arhiepi-
scopiei Aradului dar şi sprijinului financiar 
al Primăriei Sântana. Majoritatea fondurilor 
însă a fost adunată de la enoriaşii jertfelnici 
şi iubitori de Biserică.

Fie ca Dumnezeu să asculte glasul noilor 
clopotele şi să reverse peste întreaga paro-
hie şi întreaga Biserică, armonia cerească, să 
aducă lumină tuturor prin Învierea din morți 
a Fiului Său.

Preot paroh Gabriel Mariș

Am dorit să aflăm și părerile comercianților, cu privire 
la amenajarea noii hale de lactate, motiv pentru care am 
stat de vorbă cu câțiva comercianți, părerile lor prezen-
tându-vi-le alăturat.

Baniș Violeta
Sunt mulțumită de condițiile 

pe care le avem aici în noua 
hală. Ne putem expune mar-
fa, este curat și cumpărătorii 
au acces la noi din vechea 
hală.

Duluș Anuța
Sunt nemulțumită doar de 

faptul că nu avem nici acum 
curent electric. Este curat, 
amenajarea este bună și noi 
ne putem desfășura activi-
tatea cum trebuie.

Todea Melania
Sunt foarte mulțumită 

de condițiile pe care ni 
fe le oferă noua hală. 
Este curat, totul este 
amenajat cum trebuie 
și noi ne putem vinde 
marfa în cele mai bune 
condiții. De multă vre-
me ne doream această 
hală. Așteptăm cât mai 
mulți clienți.

Stoian Maria
Sunt mulțumită de noua 

hală, dar există un deza-
vantaj, acela că nu avem 
curent electric. Dimineața, 
aici în hală este încă frig iar 
puțină lumină ne-ar ajuta 
și pe noi și pe cumpărători.

În rest, trebuie să re-
cunosc că s-a făcut o 
investiție bună pentru 
piața din Sântana.

Crișan Caius
Sunt mulțumit de 

condițiile create aici, la 
piața din Sântana. Din pă-
cate rămân destule locuri 
libere și ar trebui ca și alți 
comercianți să vină aici 
pentru a-și vinde produse-
le. Condițiile sunt bune și 
trebuie să profităm de asta. 
Așteptăm cât mai mulți 
comercianți și clienți.
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