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Ziar local al orașului Sântana

Apare lunar și se distribuie gratuit în Sântana și Caporal Alexa

A pășit pe scenă emoționată, ca șefă de promoție a generației de liceeni 
2013-2017, absolvind cu media 9.92. În spatele unui șir de note maxime 
au stat ascunse multe ore de studiu, ambiție, sacri� cii dar și profesiona-
lismul cadrelor didactice. A muncit pentru rezultatele deosebite obținute 
și face cinste nu doar unității de învățământ, ci și comunității. A� ați în 
urmatorul interviu cine este Flavia Borteș și cum devii unul dintre cei mai 
buni din generația ta.

Sărbătoarea localității Caporal Alexa
Duminica de Rusalii, o zi superbă 

de vară, a adunat un număr impre-
sionant de creștini la slujba religi-
oasă din Biserica satului Caporal 
Alexa, dar și la spectacolul folcloric 
,,Tradiţii și obiceiuri în campia de 
vest”, organizat cu ocazia ,,Zilei sa-
tului”. 

La slujba religioasă au participat 
atât locuitori ai satului, cât și invi-
taţi speciali din conducerea Primă-
riei Orașului Sântana și a Consiliu-
lui Judeţean Arad.

Altfel de Valori
Interviu cu absolventa Flavia Bortes,

șefa de promoție a claselor a XII-a

-Pentru început, ce ne 
poți spune despre tine? 
Cum te-ai autocaracteri-
za în câteva cuvinte?

- Bună ziua și vă 
mulțumesc pentru invitație. 

Mă numesc Flavia Borteș, 
am 19 ani și sunt absol-
ventă a Liceului Tehnolo-
gic ,,Stefan Hell”. Sunt o 
persoană echilibrată, în-
crezătoare, cu o răbdare 
ieșită din comun, foarte 
comunicativă, motivată, 
dar mai ales liberă. 

 -Felicitări! Nu mulți se 
pot mândri cu statutul 
de șef de promoție! De ce 
ai ales Liceul Tehnologic 
,,Stefan Hell”? Ce specia-
lizare ai urmat?

- Mulțumesc! Cred că, în 
momentul în care am re-
alizat că urmează o nouă 
etapă din viața mea –și 
anume liceul- nu m-am 
gândit prea mult. Am știut 
sigur că, în acest liceu nu 
voi găsi numai niște pro-
fesori foarte bine pregătiți, 

ci și oameni minunați care 
vor �  gata să mă îndrume 
spre a reuși să am succes 
la cel mai di� cil examen, 
și anume, viața. Am urmat 
specializarea științe sociale, 
pro� l umanist și consider 
că, a fost una dintre cele 
mai bune decizii pe care le-
am luat.

“Maibaum” la Sântana

Duminică, 28.05.2017, s-a des-
fășurat în orașul Sântana eveni-
mentul cultural „Maibaum”, obicei 
local care face parte integrantă  
din „lada de zestre” a etnicilor 
germani din localitate,  eveni-
ment susținut în acest an și prin 
proiectul Erasmus+. Dacă la ori-
gini, sărbătoarea era organizată 

strict de către tinerii germani, 
aceștia dansând îmbrăcați în por-
tul tradițional speci� c localității, 
în jurul unui pom împodobit 
festiv, licitând mielul, simbolul 
tinereții, purității și al primăve-
rii, Maibaum sau pe românește 
„Sărbătoarea pomului de mai” a 
căpătat în ultimii ani un caracter 
multicultural, interetnic, trans-
frontalier. 

1 Iunie- Dar din dar....

Ca în � ecare an, prin grija pri-
măriei, copiii din Sântana s-au 
bucurat de o plimbare gratuită cu 
trenuleţul turistic de agrement. 
Mult așteptatul trenuleț a ajuns 
în orașul nostru miercuri, 31 mai 
2017, în jurul orei 10:00 și a ple-
cat după ora 14:00. În acest in-
terval de timp, de pe platoul din 
fața sălii de sport , sute de copii, 
însoțiti de dascăli și părinți , au 
plecat la plimbare prin oraș, buna 
dispoziție � ind completată prin 
muzică și un spectacol ad-hoc de 

breakdance si bitbox.  
Totodată personalul din cadrul 

primăriei, prezent la eveniment, a 
împărțit baloane colorate și bom-
boane, tuturor copiilor.

“Dar din dar !” poate rezuma 
această minunată zi deoarece, 
copiii, la rândul lor, ne-au oferit 
nouă adulților, un dar neprețuit: 
bucuria, fericirea, râsul și dragos-
tea din ochii lor. 

La mulți ani tuturor!
Consilier Cab. Primar

Anca Butar

Între 16 și 18 iunie, în sala sporturi-
lor ”Constantin Jude” din Timișoara 
s-a desfășurat Campionatul Național de 
judo Under 13 și Under 12. 

Sportivii de la ACS Unirea Sântana 
antrenați de prof. Alexandru Ianțoc,  și-
au respectat blazonul reușind să � e din 
nou prezenți pe podiumul de premiere.

Mai precis, la Under 12, Bogdan Onețiu 

(55 kg) este vicecampion național, iar 
Roxana Mărgărit (44 kg) a luat bronzul. 
Tot la Under 12, Ana Maria Tuduce (40 
kg) a ieșit pe locul șapte, în timp ce la 
Under 13,  Claudiu Dobra (30 kg) și Că-
tălin Cotu (+66 kg) au luat locurile 5, re-
spectiv 7. Reamintim că Bogdan Onețiu 
și Roxana Mărgărit au obținut rezultate 
identice.  Felicitări.
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-Ce înseamnă pentru tine să � i șef de 
promoție?

- Să � u șef de promoție a acestei școli 
este o onoare și o mândrie pe care o port 

cu drag în su� et. A �  șef de promoție re-
prezintă o încununare a eforturilor depu-
se în patru ani de studiu

-Ce te-a motivat să � i cea mai bună?
- Acum patru ani mi-am propus că tre-

buie să devin cea mai bună și că trebuie 
să îi fac mândri de mine, pe părinții și 
pe profesorii mei și pe această cale, le  
mulțumesc pentru tot sprijinul acordat. 
Nu în ultimul rând le multumesc în nu-
mele întregii clase pentru faptul că s-au 
străduit să ne învețe pe � ecare dintre noi 
tot ce știu ei mai bine.

-Ce crezi despre rolul școlii, mediul 
familial și al profesorilor\mentorilor 

în dezvoltarea unui elev? Cum te-au 
ajutat pe tine?

-Cel mai mult, pe lângă faptul că am de-
venit șefă de promoție, mă bucură faptul 
că, dragii noștri profesori ne-au creat o a 
doua familie. Școala și profesorii au avut 
cel mai important rol în viața mea și a co-
legilor mei, respectiv acela de a instrui și 
pentru a ne dezvolta capacitatea intelctu-
ală. Trebuie precizat și faptul că și familia 
are un rol foarte important în formarea 
noastră ca tineri responsabili în societate.

-Cum descrii toată perioada de 
școală,de pregătire, efortul pe care 
l-ai depus?

- În această perioadă a trebuit să de-
pun cel mai mare efort și cea mai multă 
muncă pentru a ajunge unde am reușit 
să o fac. A fost o perioadă grea, însă cu 
rezultate bune și cu momente de neuitat 
petrecute alături de profesori și de colegi.

-Ce crezi despre generația din care 
faci parte și ce vă doriți pentru voi, și 
pentru România?

- Generația 2017, și totodată, familia 
pe care ne-am format-o împreună a fost 
una pe care  nu o voi uita niciodată! Mi-aș 
dori ca pe viitor să ne înțelegem măcar pe 
jumătate la fel de bine și să ne amintim cu 
drag unii de ceilalți.

Am trăit împreună toate stările posibile, 
bucurându-ne de � ecare clipă și sper ca, 
în tot acest timp care a trecut pe lângă 
noi fără să ne dăm seama, să ne �  bucurat 
unii de prezența celorlalți! 

-Ce planuri de viitor ai?
- În continuare optez pentru liceul Ele-

na Ghiba Birta din Arad  dar cel mai im-
portant moment care urmează este fară 
îndoială Evaluarea Națională pe care o 
avem în față și care, cu eforturile pe care 
le voi face, sper să � e un hop trecut cu 
bine.

Mi-a făcut plăcere să � u elevă a acestei 
școli și să o reprezint cu mândrie!

Să � i șef de promoție este o mare bucu-
rie și o onoare, înseamnă răsplata efortu-
lui pe care l-am depus în ultimii patru ani 
de școală. Chiar dacă puteam să învăț mai 
bine , am reușit să îmbin învățătura cu 
fotbalul, două lucruri care îmi plac foarte 
mult. Ambiția m-a motivat să � u cel mai 
bun,deoarece am vrut tot timpul să � u cel 
mai bun. Mă bucură, faptul că am reușit 

și sper să � e așa și în continuare. Sunt un 
copil ambițios. Îmi place să � u lider, să 
particip la competiții și să mă remarc . Tot 
timpul mi-a plăcut să învăț ,dar și să joc 
fotbal. Practic fotbalul de câțiva ani și  pot 
să spun  că este o parte din mine � indcă 
iubesc foarte mult acest sport. Acești pa-
tru ani de școală au fost  minunați, ală-
turi de colegi și de profesori, ani pe care 

nu îi voi uita niciodată. Colegilor le urez 
mult succes în viață și cu toții să nu uităm 
școala absolvită deoarece dascălii care 
trudesc în această școală ne-au deschis 
orizontul cultural iar noi putem să ne ale-
gem ceea ce ne place și ni se potrivește în 
viață. La fel de importantă a fost și este 
și familia � indcă de acasă avem cei șapte 
ani și le mulțumesc părinților mei pentru 

tot ce au făcut pentru mine. De aseme-
nea mulțumesc doamnei învățătoare și 
domnilor profesori pentru întreaga acti-
vitate. În � nal o părere personală : cred 
că generația din care fac parte este  prea 
atașată de ecran  și de aceea le propun tu-
turor sportul ca alternativă. Aș vrea ca în 
România să se pună accentul mai mult pe 
sport și pe școală iar personal vreau să � u 
cel mai bun acolo unde voi �  și să reușesc 
să obțin ceea ce-mi propun.

Motto-ul meu este : Copii, faceți sport, 
învățați și respectați-i pe toți! 

-Cât timp ai acordat studiului 
în acești patru ani de liceu?

Flavia Borteș: Cu toată sinceritatea vă mărturisesc 
că, nu mi-am impus niciodată un anumit număr de 
ore de studiu, ci pur și simplu am învățat, în primul 
rând din plăcere și în al doilea rând, am învățat în 
funcție de cerințele profesorilor. 

-Consideri că ai făcut anumite sacri� cii pentru 
a obține aceste rezultate excelente?

Flavia Borteș: Da! Vă răspund la această întrebare 

fără a avea nevoie de timp de gândire. Altfel spus, 
succesul nu va veni din lucruri mărunte și ușoare 
eforturi, ci va �  rezultatul tuturor zilelor ocupate 
și dedicate muncii, a dorinței de autodepășire și 
diferențiere și totodată, a motivației.

 -Ce rol au avut cadrele didactice în viața ta de 
elevă? Care crezi că sunt calitățile unui profesor 
de excepție? Ai întâlnit astfel de profesori?

Flavia Borteș: Cadrele didactice au avut un rol 
esențial în dezvoltarea mea pe parcursul liceului. 
Ca să � u sinceră, cel mai mult am apreciat la profe-
sori, calmul și încrederea în sine. Sunt ferm convinsă 
că un dascăl de excepție trebuie să aibă multe alte 
calități printre care pasiunea pentru material pe care 
o predă, umor, răbdare, căldură sufeltescă dar și 
atașament față de elevii săi. Da, am întâlnit nu doar 
un astfel de profesor, ci mai mulți, dar evit să îi nu-
mesc. Oricum toți cei cărora le sunt recunoscătoare o 
știu déjà pentru că nu sunt genul de persoană căreia 
să îi � e jenă să spună:,,Vă mulțumesc din su� et”.

-Am observant activitățile și rezultatele remar-
cabile realizate în interiorul școlii. Te-ai implicat 
și în activități extrașcolare?

Flavia Borteș: Da. Nu este un lucru foarte ușor, 
dar nici imposibil nu este. Am reușit să echilibrez 
viața școlară cu activitățile extrașcolare. Încă din 
clasa a IX-a particip – prin intermediul Clubului Co-
piilor din Sântana – la concursul ,,Pro sau Contra” 
care se desfășoară în mai multe etape, temele � ind 
care mai de care, mai interesante și de actualitate. 
Și anul acesta patricip - cu toate că urmează exa-
menul de bacalaureat -reușind să ocup primul loc 
la faza județeană, cali� cându-mă, așadar, la etapa 
națională din iulie. 

   -Felicitări! Ești cu siguranță un model și un 
exponent al generației tale. Care este impactul 
pe care tu personal îți dorești să îl ai în lume sau 
în România?

Flavia Borteș: Nu știu dacă sunt chiar un model, 
nimeni nu este perfect și nici eu nu sunt, am mai 
spus acest lucru, dar dacă este ceva ce aș putea să 
dau celor din jur, ar �  abilitatea de a se bucura de 
lucrurile mărunte, să le ofer zâmbete și să îi văd 
fericiți, iar mai apoi să � u fericită știind că sunt ca-
uza fericirii lor. Îmi doresc ca � ecare dintre noi să 
privească în jur, să � e receptiv la nevoile celuilalt 
și să acorde mai multă atenție su� etului unui om.

-Ce reprezintă pentru tine cei patru ani de li-
ceu? Cum a fost relația ta cu colegii?

Flavia Borteș: Anii de liceu, de o frumusețe tulbu-
rătoare și inegalabilă, rămân unici în viața � ecăru-
ia. Cu nostalgie spun că cei patru ani de liceu repre-
zintă acum doar o amintire, una mirobolantă spre 

care îmi voi îndrepta gândurile cu plăcere în viitor. 
Într-adevăr, liceul rămâne o amintire frumoasă, iar 
asta datorită colegilor mei. Alături de ei și de dom-
nul diriginte, am trecut cu bine peste ori ce obsta-
col. Exact cum am mai spus, clasa a XII-a B a fost 
cea mai ,,mișto” clasă și cu siguranță așa va rămâne.

 -Urmează examenul de bacalaureat și urmă-
toarea etapă din viața ta: studenția. Ce facul-
tate vei urma?

Flavia Borteș: Inițial, voiam să-mi îndrept atenția 
către jurnalism, dar domnul diriginte m-a convins 
că din șef de promoție, la terminarea facultății, pot 
să devin un veritabil șomer cu diplomă. Așadar, 
cred că mă voi indrepta spre domeniul psihologiei. 

-Ai recomanda LiceulTehnologic ,,Stefan Hell” 
viitorilor liceeni? Ce sfaturi le poți da celor mici?

Flavia Borteș:Bineînțeles! Este un liceu de presti-
giu, cu cadre didactice de elită, responsabile și cu 
baz amaterială bine pusă la punct, care dă șansa 
elevilor săi să obțină rezultate merituoase în activi-
tatea prezentă și viitoare. Pe cei mici îi sfătuiesc să 
persevereze, să � e motivați și încrezători în forțele 
proprii. Ba mai mult, să lupte pentru ceea ce vor să 
devină și să nu capituleze. Sunt sigură că la început 
li se va părea greu, dar ambiția și determinarea le 
vor oferi rezultate demne de invidiat. 

Mulțumesc pentru acest interviu. 
Felicitări și mult success în continuare! 

Interviu realizat de 
prof. Musca Dinorel

Altfel de Valori
Interviu cu absolventa Flavia Bortes,
șefa de promoție a claselor a XII-a

Nicholas Brad -  șef de promoție clasa a VIII-a al Școlii Gimnaziale 
“Ștefan Augustin Doinaș” Caporal Alexa

Budiu Luana Alexandra -  șefă de promoție clasa a VIII-a, Școala Gimnazială Sântana

-Ce înseamnă pentru tine să � i șef 
ăde promoție ? 

-Să � u șef de promoţie pentru mine 
înseamnă excelenţă. Înseamnă un punct 
de sprijin și un mare ajutor pe viitor.

-Ce te-a motivat să fii cea mai 
bună ?

-Părinţii mei mereu m-au încurajat și 
m-au susţinut în ceea ce privește școala 
, mai ales bunica mea. Aceasta îmi spu-
nea: „Dacă ai carte , te vei descura mai 
ușor în viaţă „ , iar eu o ascultam � ind 
conștientă de ceea ce îmi spunea. Ea 
mă ajuta cu temele în clasele mici, iar 
de acolo am văzut că trebuie să � u sili-

toare și voiam să îi fac pe toţi mândri de 
mine , așa că am încercat să ajung cea 
mai bună.

-Spune-ne ceva despre tine , cum te-ai 
autocaracteriza în câteva cuvinte ?

-Câteva cuvinte despre mine ? Sunt o 
persoană silitoare , care mai și visează 
, ca orice om , prietenoasă și energică , 
deși îmi place să dorm mult.

-Cum descrii perioada de școala , de  
pregătire, efortul pe care l-ai depus ?

-Au fost momente grele , momente 
ușoare dacă învăţai , care ne pregăteau 
pentru „fricile” � ecărui elev : ascultări, 
teste, teze, iar în clasa a VIII-a ....exame-

ne. Profesorii au făcut tot ce le-a stat în 
putință pentru a ne pregăti cât mai bine 
, dar și noi , elevii , trebuie să depunem 
efort pentru însuși pregătirea noastră , 
învăţând.

-Ce crezi despre rolul , mediului fa-
milial și al profesorilor/mentorilor 
în dezvoltarea unui elev ? Cum te-au 
ajutat pe tine ? 

-Toate trei au un rol foarte important. 
Acestea te încurajează să înveţi, te ajută 
pe viitor, te sprijină , îţi vor binele și mai 
ales vor să ai o viaţă plină de succes. Pe 
mine m-au ajutat să îmi creez un drum 
în viaţă și să am pretenţii mari de la 

mine însămi.
-Ce planuri de viitor ai ?
-Din cât mi-l imaginez eu , viitorul meu 

sună cam așa: elevă la Colegiul Naţional 
„Preparandia Dimitrie Tichindeal”, la fa-
cultate încă nu m-am gândit în detaliu 
, pentru că eu consider că, mai am su-
� cient timp până atunci pentru a lua o 
decizie cât mai corectă , iar ca meserie 
îmi doresc să devin învăţătoare .

Ca un ultim gând mi-aș dori să � u un 
model pentru cât mai mulţi elevi , fă-
cându-i să-și dorească la rândul lor și ei 
lucruri măreţe.

Profesorilor mei le transmit un simplu 

citat a lui William George Ward , care 
face cât o mie de cuvinte : „Profesorul 
mediocru spune. Profesorul bun explică 
și demonstrează. Profesorul perfect in-
spiră.” Mulţumesc pentru inspiraţie !

Enachi Yasmin -  șefă de promoție clasa a VIII-a, Școala „Sfânta Ana”

>>> pag. 1
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La sfârșitul lunii mai 2017, Biblioteca Orășenească ,,Ștefan Aug. Doinaș” și 
Primăria Orașului Sântana au avut bucuria și onoarea de a găzdui concursul 
județean de creație artistică pentru copii  ,,Zâmbet de copil în zbor de � uturi” 
structurat pe două secțiuni, literară și plastică.

Inițiatorul  acestui proiect și totodată cel care a propus denumirea acestui 
concurs este d-l Stelu Pop, poet originar din orașul nostru. Denumirea concur-
sului a fost inspirată de titlul poeziei ,,Su� et de copil în zbor de � uturi”, poezie 
ce face parte din volumul ,,Cine sunt eu?” al aceluiași poet. 

Creațiile copiilor participanți la acest concurs ilustrează talente transforma-
te  în vise literare și plastice, care, poate, vor ajunge peste ani să facă parte 
din ,,suma lirică de voievozi” din care face parte si poetul nostru național Mi-
hai Eminescu.  Exemple din titlurile creațiilor  copiilor participanți: ,,Tărâmul 
� uturilor albaștri”, ,,Gânduri de copil”,,,Inocența copilăriei”, ,,Zbor spre soare”, 
,,Bucurie de copil”, ,,O copilărie frumoasă”, ,,Ana și lumea � uturilor”, ,,Viața 
omului”, ,,Fluturașul care i-a alungat tristețea”, ,,Zâmbet de copil în zbor de 
� uturi”, ,,Roșioara”, ,,Intâlnire cu un � uture”,  ,,Ghicitoare” etc.   

Presedintele juriului a fost d-l prof. Gheorghe Sinescu, iar membrii: d-na prof. 
Albina Bonț, d-na prof. Lucia Bibarț de la Biblioteca Județeană ”A.D.Xenopol”  
Arad,  d-na prof.  Ariana Moisescu de la Palatul Copiilor Arad și poetul Florin T. 
Roman. Îmi face plăcere să amintesc că acești copii talentați  au fost îndrumați 
de profesorii școlilor de unde provin (Școala Gimnazială „Pavel Covaci ”Macea, 
Școala Gimnazială ”Iustin Marșieu” Socodor,  Palatul Copiilor Arad, Liceul Teh-
nologic ,,Ștefan Hell”Sântana, Școala Gimnazială Sântana, Liceul Tehnologic 
Vinga), dar și de părinții care i-au încurajat pe acest drum anevoios dar plăcut 
al creației artistice. 

Din partea primăriei orașului, doamnele Viorica Sas și Rodica Dobra au ros-
tit frumoase cuvinte de felicitare, iar din partea juriului, d-na Albina Bonț, a 
făcut o apreciere obiectivă a lucrărilor, a încurajat copiii dându-le speranța  în 
creațiile lor viitoare. Un moment deosebit ne–a oferit d-na prof. Speranța Cim-
poneriu care a felicitat copiii și profesorii  îndrumători, amintind totodată că dl 
Pop Stelu i-a fost elev la școala din Comlăuș.   

Copiii premianți au fost răsplătiți cu diplome, cărți și tablouri.    
 Felicităm toti participantii la acest  minunat eveniment în speranța că Dum-

nezeu a aruncat semințele talentului peste pământul sântănean urmând ca 
acești copii să le adune și să le lase apoi să zboare frumos cu aripi plăpânde spre 
zări înalte. Și cine știe, poate că peste ani și ani,  

îi vom putea alătura celorlalți oameni de artă născuți pe meleaguri sântăne-
ne: poetul  Ștefan Augustin Doinaș, sculptorul Traian Brădean, scriitorul Mircea 
Mihăieș și, nu în ultimul rând, poetul Stelu Pop.

 Multumesc sponsorilor : 
D-l Valentin Ajder –Director Editura Eikon București;- donație carte 

D-lor  Mihai Cotea -donație carte
Florin T.Roman  -donație carte

Stelu Pop  -donație carte
D-na Lilioara Macovei -donație carte și tablouri pt premiile speciale

Paul și Peștișorul Norocos Srl. Sântana
Primăria Orașului Sântana 

Bibliotecar  Morgoș Marinela
Premianții

Secțiunea creație literară
 Categoria 7-10 ani

Premiul I
Marc Mariana Adriana -10ani     

Dulovecz Sarah Ioana - 9 ani- Liceul Tehn.,,Ștefan Hell”Sântana 
Premiul II

Axente Rareș -9 ani -Liceul Tehn.,,Ștefan Hell”Sântana 
Fețeanu Timotei -9 ani -Clubul Copiilor Sântana

Premiul III
Ghilea Iosana Maria-8 ani  -Clubul Copiilor Sântana

Andru Ariana -10 ani-Liceul Tehn.,,Ștefan Hell”Sântana 
Szel Maia Timeea- 9 ani-Școala Gimn.,,Iustin Marșieu” Socodor

Mențiune
Hanza Roberta Daciana-10 ani-Școala Gimn.,,Iustin Marșieu” Socodor

-Rus Mihaela-10 ani -Palatul Copiilor Arad       

Secțiunea creație literară
Categoria 11-14 ani

Premiul I
Drig Ioana -14 ani-Clubul Copiilor Sântana

Pâncotan  Jessica-12 ani - Școala Gimn.,,Pavel Covaci” Macea 
Premiul II                                                             

Ardelean Ancuța -14 ani- Școala Gimn.,,Iustin Marșieu” Socodor   
Blîndu   Mara-13 ani -Clubul Copiilor Sântana

 Mihăicuța Iulia-14 ani-Școala Gimn.,,Iustin Marșieu” Socodor   
Premiul III

 Rus Andreea - 14ani-Palatul Copiilor Arad
Ciutotariu Silvia-13 ani- Școala Gimn.,,Pavel Covaci” Macea

Lup Tudor-11 ani - Clubul Copiilor Sântana
 Mihuța Denisa-14 ani-Palatul Copiilor Arad

MENȚIUNE
Otlăcan  Andrada Florina -13 ani- Școala Gimn.,,Pavel Covaci” Macea

Clipea Alexia -3 ani -Școala Gimn.,,Pavel Covaci” Macea
 Costea Jordi-12 ani -Școala Gimn.,,Pavel Covaci” Macea

 Palcu Oana -14 ani-Școala Gimn.,,Iustin Marșieu” Socodor   
Vărșendan  Sergiu-12 ani -Palatul Copiilor Arad

Răducan Alexandra -12 ani-Palatul Copiilor Arad
Șandor Hanno-12 ani-Palatul Copiilor Arad

Secțiunea creație literară
Categoria 15-18 ani

Novac Samuel-16 ani-Clubul Copiilor Sântana
Moștior Melinda Maria-16 ani -Palatul Copiilor Arad            

Secțiunea creație plastică
Categoria  6 ani

Premiul I
Martin Mihnea-6 ani-Liceul Tehn.,,Ștefan Hell”Sântana 

Holobuț Riana - 5 ani-Grădinița PP1  -grupa mare   PP.Romana         
 Barbu  Beatrice -5 ani-Grădinița PP1  -grupa mare   PP.Romana         
Tiri Paula Florina - 5 ani -Grădinița PP2   Sântana   -grupa mare        

 Pop Raul-6 ani -Liceul Tehn.,,Ștefan Hell”Sântana 
Premiul II

Coman  Ioana - 5 ani-Grădinița PP1  -grupa mare   PP.Romana         
Chirilă  Daria-5 ani -Grădinița PP1  -grupa mare   PP.Romana         
Mojic Mario-5 ani-Grădinița PP1  -grupa mare   PP.Romana         

 Boar Mara -6ani - Liceul Tehn.,,Ștefan Hell”Sântana 
Timis Daria-5ani - Grădinița PP1  -grupa mare   PP.Romana         

Premiul III
  Pasca Larisa -3 ani -Grădinița PP1  -grupa mica   PP.Romana         

Cimoca Antonia- 6 ani- Liceul Tehn.,,Ștefan Hell”Sântana 
Crainic Matei-3 ani-Grădinița PP1  -grupa mica   PP.Romana         

Varvari Simion -6 ani- Liceul Tehn.,,Ștefan Hell”Sântana 
Palcea Patricia- 6 ani-Liceul Tehn.,,Ștefan Hell”Sântana 

Moga Mirabela -6 ani- Loc.Vladimirescu  
 MENȚIUNI

Dobra Raul -  5 ani- Grădinița PP1 -grupa mare   PP.Romana         
Toma Alexia Maria  -3 ani-Grădinița PP1 -grupa mica   PP.Romana         

 Grozav Andrei-5 ani -Grădinița PP1-grupa mare   PP.Romana         
Brița Ayan-4 ani-Grădinița PP2   Sântana   -grupa mare        

Secțiunea creație plastică
 Categoria  7-10 ani

PREMIUL I
 Bota Paula-7 ani - Școala  Gimnazială  Sântana

Cîrlan Samuel-9 ani - Liceul Tehn.,,Ștefan Hell”Sântana 
 Bucșa Larisa-10 ani -Clubul  Copiilor  Sântana

 Hanza Roberta -10 ani-Școala Gimn.,,Iustin Marșieu” Socodor   
David Daria- 10 ani-Liceul Tehn.,,Ștefan Hell”Sântana 

PREMIUL   II

Paven Amelia-9 ani -Liceul Tehn.,,Ștefan Hell”Sântana 
Fețeanu  Timi-9 ani-Clubul  Copiilor  Sântana

Marc Maria-9 ani- Liceul Tehn.,,Ștefan Hell”Sântana 
 Rus   Ioana-9 ani-Liceul Tehn.,,Ștefan Hell”Sântana 

Drig Andrea-10 ani-Școala  Gimnazială  Sântana
PREMIUL   III

 Alexandroaia   Iulia- 9ani-Liceul Tehn.,,Ștefan Hell”Sântana 
Moldovan Maris Romiana -10 ani - Școala  Gimnazială  Sântana

Rădulescu Alexandru- 10 ani -Școala  Gimnazială  Sântana
Stoica Ana-10 ani-Școala  Gimnazială  Sântana

Gheorghe Ricardo- 9 ani- Școala  Gimnazială  Sântana
Moga Elisa -8ani-loc Vladimirescu     

MENȚIUNI
 Semindrean Roberta-9 ani -Liceul Tehn.,,Ștefan Hell”Sântana 

 Stoica Iasmin- 8 ani -Școala  Gimn.,,Ștefan A.Doinaș”Cap. Alexa  
 Seran Sonia- 8 ani-Școala  Gimn.,,Ștefan A.Doinaș”Cap. Alexa                                                    

 Muntean Lois-8 ani-Școala  Gimn.,,Ștefan A.Doinaș”Cap. Alexa                                                    
 Szel Maia Timeea -10 ani-Școala Gimn.,,Iustin Marșieu” Socodor 

 Cristea Adelin-9 ani-Școala  Gimnazială  Sântana
 Covaci Roxana-7 ani- Școala  Gimn.,,Ștefan A.Doinaș”Cap. Alexa                                                    

Secțiunea creație plastică
 Categoria 11-14 ani

Premiul I
Drig  Ioana - 14 ani -Școala  Gimnazială  Sântana

 Luncan Ioana - 12 ani - Școala  Gimnazială  Sântana
Russ Natalia-12 ani - Școala  Gimnazială  Sântana

Pâncotan Jessica-12 ani -Școala Gimn.,,Pavel Covaci” Macea
Morar Patrik  Cristian-12 ani-Liceul Tehn.,,Ștefan Hell”Sântana 

Dehelean Bogdan-11 ani-Liceul Tehn.,,Ștefan Hell”Sântana 
Premiul II

Dărău Naiana - 12 ani-Liceul Tehn.,,Ștefan Hell”Sântana 
 Smocov  Darius-12 ani -Liceul Tehnologic Vinga

Blîndu Mara -13 ani- Liceul Tehn.,,Ștefan Hell”Sântana 
Todoruț Cătălin-14 ani-Școala  Gimnazială  Sântana

 Hoza Paula-13 ani-Școala  Gimnazială  Sântana
Ciubotariu Ștefania -13 ani-Școala Gimn.,,Pavel Covaci” Macea

Premiul III
Vlad Maria Alexandra-12 ani-Școala Gimn.,,Pavel Covaci” Macea

 Șimăndan Maia-12 ani-Școala Gimn.,,Pavel Covaci” Macea
Bătrân Ana Maria -13 ani -Liceul Tehn.,,Ștefan Hell”Sântana 

Lup Tudor -11  ani-Școala  Gimnazială  Sântana
 Călușeri Abel-13 ani-Liceul Tehn.,,Ștefan Hell”Sântana 

 Rus Maria- 14 ani-Liceul Tehn.,,Ștefan Hell”Sântana 
 Moisa Maria -11 ani -Liceul Tehnologic Vinga

MENȚIUNI
Josan  Antonela -14 ani-Liceul Tehn.,,Ștefan Hell”Sântana 

Toth Timeea -13  ani-Liceul Tehn.,,Ștefan Hell”Sântana 
 Mare Noelia Tabita -11 ani-Liceul Tehn.,,Ștefan Hell”Sântana 
Biszak Luis Angelo-11 ani- Liceul Tehn.,,Ștefan Hell”Sântana 
 Șimăndan Claudia -11ani-Școala Gimn.,,Pavel Covaci” Macea

 Savii Mihaela-14 ani -Liceul Tehn.,,Ștefan Hell”Sântana 
 Premii speciale   creație literară  :   Pâncotan Jessica ;Drig Ioana; Lup Tu-

dor; Costea Jordi .    
Premii speciale   creație plastică    :   Tiri Paula; Clipea Alexia;  Luncan Ioana;  

Morar   Patrik;
Profesori coordonatori: Maxa Dănuț, Moț Jeanina, Onișor Delia, Codrean 

Manuela, Blîndu Diana, Pantea Viorica, Crișan Ramona, Maxa Vasilica, Pam� lo-
iu Lucica, Boar Claudia, Cârstean Maria, Chandler  Daniela, Hanț Antoanela, Na-
diu Monica, Chandler  Daniela, Miheț Claudia, Ștefea Florentina, Galea Maria, 
Palcea Adina,  Rădulescu Emanuela, Bodea Ioana, Popa Arabela, Stoica Lucia, 
Costea Alina, Popa Arabela, Morar Cristina, Drîgla Florentina Alina.

Z â m b e t  d e  c o p i l
 î n  z b o r  d e  f l u t u r i
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Incepând  cu 
orele 18,00, în curtea că-
minului cultural, a avut loc 
un maraton al cântecului și 
dansului popular,  care a ţi-
nut până târziu în noapte. La 
acest spectacol au participat: 
Grupul de dans sportiv al 
orașului Sântana, alături de 
Nicol Muscă și Mihnea Vila-
goș,  Ansamblul „Busuiocul”, 
junior si senior, cu tinerele 
interprete Sara Dulovecz, 
Adriana Răut, Iulia Abrudan, 
la acordeon Nicolas Purda și 
Alexandru Pam� loiu, For-
maţia de tineret a căminului 
cultural din Sântana sub con-

ducerea instrumentistului 
Emil Șandru, alături de saxo-
fonistul Florin Căciulă � u al 
satului, Formaţia Lucian Za-
dic, Formaţia Gandi Music, 
cu solista Maria Savu Tomo-
iagă și instrumentistul Luţu 
Riviș, „Sânzâienele” Arad, 
Paula Pașca și Ionuţ Guver, 
Viorica Mănăstire și Radu 
Vand, Georgiana Lipovan, 

Ciprian Lipovan, Florina 
Dărău, Alexandra Corban, 
Mădălina Hoza, Mihaela 
Boda, Ansamblul folcloric 
„Aușana”, cu interpreţii Emi-
lia Borza Șugar, Ciprian Zo-
pota, Andrada Tulvan, Paula 
Lezeu, Lavinia și Ioana Chiș, 
Claudia Cacuci, Lavinia Chi-
for, Mădălina Martin și Iulia 
Buboi. Spectacolul a fost pre-

zentat de Ioana Chiș, mode-
rator la  Hora TV. 

Toți participanţii la specta-
col au primit diplome și � ori.

Primăria Orașului Sântana 
și Consiliul Local Sântana, 
mulțumesc tuturor partici-
panţilor pentru prezenţa la 
această sărbătoare a satului.

Inspector Cultură
Rozalia Pașca

În data de 16.06.2017, au fostdemara-
te operațiunile de dezinsecție împotriva 
căpușelor în parcurile din orașul Sântana 
și satul Caporal Alexa. Acțiunile au conti-
nuat luni și marți, 19.06 – 20.06.2017, prin 
aplicarea tratamentelor la sol împotriva 
țânțarilor, pe toate străzile din oraș și din 
satul Caporal Alexa. Soluțiile folosite, Bi-
otrin Plus și Deltametrină, sunt omologa-
te și acceptate de către Ministerul Sănătății.

Sărbătoarea 
localității

 Caporal Alexa

Anul acesta, Ziua Eroilor a fost sărbă-
torită la 25 mai, în memoria celor căzuți 
de-a lungul veacurilor pe câmpurile de 
luptă, pentru credință, libertate, drep-
tate și pentru apărarea țării și întregirea 
neamului.

Astfel, într-un cadru solemn, joi, 25 
mai 2017, la monumentul eroilor din 
Comlauș, a fost organizată o ceremonie 
specială la � nalul căreia, principalele 
instituții din oraș, partidele politice, 
precum și persoane particulare au de-

pus coroane de  � ori. 
Depuneri de coroane s-au făcut și la 

troițele din parohiile Sântana I și II, pre-
cum și la monumentul ridicat în cinstea 
eroilor din cimitirul Caporal Alexa.

Continuăm, astfel, să ne cinstim ero-
ii, adăugând aducerilor aminte lucrare, 
dăruire, jertfă și recunoștință; într-un 
cuvânt, iubire față de tot ceea ce este ro-
mânesc, frumos și curat.

Consilier Cab. Primar
Anca Butar

Eroii Neamului cinstiți la Sântana “Maibaum” la Sântana

După exodul în 
masă al germanilor din România, 
desfășurat în imediata perioadă de 
după revoluția din ‚89 și până pe la 
mijlocul anilor ‚90, eveniment care 
a marcat și Sântana, obiceiul a fost 
reluat de elevii și cadrele didacti-
ce de la Liceul Tehnologic „Stefan 
Hell” din Sântana, prin inițiativa 
doamnei prof. dr. Ana Höniges și 
cu sprijinul Primăriei și al Consi-
liului Local Sântana, al Forumului 
Democrat al Germanilor din Ro-
mânia - � liala Sântana, președinte 
Martin Reinholz și HOG Sântana. 
La această activitate extracurricu-
lară au participat, pe lângă elevii 
școlii noastre și ansamblul „Busu-
iocul” condus de referent cultural 
Rozalia Pașca, ansamblul „Banat-
Ja” din Arad, reprezentanți ai Liceu-
lui Teoretic „Adam Müller Gutten-
brunn” - Arad, ai Funkforum-ului 
(Timișoara), studenți din Germa-
nia, o� cialități locale, reprezentanți 
ai comunității locale. La buna orga-
nizare și desfășurare a evenimentu-
lui au contribuit părinții elevilor 
și îndeosebi brutăria „Cuptorul 
Vrăjit” din Sântana (reprezentant 
Delia Szatmari), brutăria „Roland” 
din Pâncota, S. C. ROMGERA Sân-
tana (director Valentin Vlaicu) și S. 
C. Elektrokontakt EKR - România, 
președintele Comitetului de Părinți 

al școlii, Carmen Rodina. Mieii au 
fost câștigați anul acesta de Sonya 
Höniges (elevă în clasa a VI-a G) 
și Patrick Groo (elev în clasa a 
I-a G). După încheierea licitației 
câștigătorii au fost însoțiți acasă cu 
fanfară și alai. Muzica a fost asigu-
rată anul acesta de fanfara „Riziko” 
din Nădlac și de fanfara „Lambert 
Steiner” din Sântana, fanfară com-
pusă din muzicanți tineri, care 
și-au propus să ducă mai departe 
tradiția și, de ce nu, să se bucure 
de succesul pe care l-a avut însuși 
Lambert Steiner în secolul al XIX-
lea, la nivel mondial.

Articol scris de 
prof. dr. Melania Raab 

Ample acțiuni de deszinsecție

>>> pag. 1

>>> pag. 1
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Rezultate excepționale ale juniorilor 
de la Unirea Sântana

În primul rând trebuie să amintim 
că miercuri 31 mai, pe stadionul din 
Curtici, câștigătoarele celor două serii 
ale Campionatului Judeţean de fotbal 
juniori A-1, Unirea Sântana, respectiv, 
ACS UTA Bătrâna Doamnă și-au dis-
putat supremația în � nala județeană. 
Juniorii noștri s-au impus, scor 6-4 
(goluri semnate de: Bud-2, Stanciu-2, 
Josan și Diaconu), devenind pen-
tru a treia oară consecutiv cea mai 
bună echipă din fotbalul judeţean și 
câștigând dreptul de a reprezenta Ara-
dul la faza naţională.

Felicitări campionilor: Matiș – Toa-
der, Poghirc, Vârciu, Politic – Diaconu 
(90 Andriese), Josan, Marc, Balaban – 
Stanciu (79 Vesa), Bud (76 Valicec).

Prima întâlnire din etapa 
interjudețeană a fost cu CS Zlatna, 
campioana judeţului Alba, care a fost 
eliminată după două partide castigate 
de Unirea Sântana, 1-0 la Zlatna și 4-3 

pe teren propriu, goluri Marc, Bala-
ban, Bud (2). 

Unirea: Matiș – Toader, Poghirc, 
Vîrciu, Politic – Bălăban, Diaconu ( 
80 Neag), Josan, Marc  – Stanciu, Bud.

A urmat participarea la turneul zo-
nal semi� nal de la Cluj, în care s-au 
înfruntat  A.C.S.F. „Alb-negru” al 
Studenților Clujeni (alias Univer-
sitatea Cluj), Unirea Sântana, Jiul 
Petroșani (Hunedoara), Victoria Ca-
rei (Satu Mare), și Avantul Bârsana 
(Maramures).

În primul meci, juniorii noștri au 
fost învinși de Jiul Petroșani (1-5, gol 

Bud pentru Unirea), însă în al doilea 
meci al turneului Unirea le-a pre-
dat o adevărată lecție de fotbal celor 
de la Avântul Bârsana, campioana 
Maramureșului, pe care au învins-o 
cu un zdrobitor 8-1! Marius Bud și 
Vlăduț Stanciu au marcat câte o trei 
goluri, iar Balaban și Marc câte oda-
tă. În acest meci de senzație a fost de 
remarcat contribuția lui Mădălin Jo-
san care a dat cinci pase decisive. În 
meciul al treilea, juniorii noștri au fost 
învinși de Universitatea Cluj cu 4-1 
(gol Bud). 

Chiar dacă au pierdut și ultimul 

meci (0-1 cu Victoria Carei), Unirea 
Sântana este în acest moment între 
primele 18 echipe de juniori din țară, 
ceea ce este o performanță cu adevă-
rat excepțională. Managerul general 
al echipei Unirea Sântana, domnul 
Cătălin Puia s-a declarat mulțumit 
de cali� carea în etapa semi� nală, însă 
are regretul că echipa putea mai mult. 
”Așteptăm ca și alți copii să se înscrie 
la secția de fotbal a clubului și sperăm 
la rezultate cel puțin la fel de bune  ”

Viceprimar
Cornel Gligor

Unirea Sântana- juniori, rezultate de excepție

„BALONUL BUCLUCAȘ„

Este denumirea unei competiții de 
handbal și fotbal pentru invățământul 
primar, organizate de Liceul Teoretic 
„Mihai Veliciu” Chișineu-Criș.

Marți, 13 Iunie 2017 s-a desfășurat 
ediția a IV- a, a „Balonului Buclucaș”, 
competițe  la care, elevii din clasele a IV 
ale Liceului Tehnologic „Ștefan Hell„ 
Sântana, au participat pentru prima 
dată.

Echipa de handbal băieți învățământ 
primar , a obținut locul I învingând, la 
scor mare, toate echipele participante: 
Chișineu-Criș, Pădureni, Satu Nou. 

Deasemeni la fotbal, au câștigat în me-
ciul cu Simand și au pierdut meciul cu 
Chișineu-Criș.

Echipa de fete învățământ primar a 
câștigat tot locul I învingând echipele de 
la Chișineu-Criș Pădureni și Satu-Nou.

Rezultatele frumoase obținute la 
handbal de către elevii învățământului 
primar, reprezintă o mare bucurie și 
aștept cu interes noul an școlar, când 
acești copii vor  începe învățământul 
gimnazial. 

Profesor,
Honiges Josef
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Sântana de astăzi este o localitate pre-
istorică, pierzându-și originea în trecu-
tul îndepărtat al vremii.

 În anul 1326, este atestată documen-
tar localitatea Kerek (Cherechi), așezată 
atunci, nu pe vatra actuală, ci pe locul 
numit astăzi „Bisericuţă” și „Ogrezile”. 

În anul 1332, este atestat documentar 
Comlăușul (Komlos-în maghiară ha-
mei), care apare evidenţiat în listele de 
zeciuială papală (impozite) din Pâncota, 
arhidiaconat catolic de care aparţinea 
împreună cu alte sate. Era o pustă cu 
10-15 case, locuită de români și unguri, 

aceștia din urmă având o parohie catoli-
că. Se pare că ţiganii au fost aduși aici în 
secolul al XIV-lea de proprietarii locului.

Între anii 1394-1722, a existat în ho-
tarul Sântanei localitatea Neck (Nyék), 
astăzi � ind dispărută din cartogra� a 
Sântanei, având mai mulţi proprietari. 

Între 1549-1561, localitatea Comlăuș 
(7 sesii iobăgești în localitatea Neck), 
aparţine nobililor maghiari Janos Kin-
cses, Emerich Massay (protestant care 
propovăduia calvinismul, de origine 
italiană, căzut în dizgraţia regelui Ferdi-
nand I, stabilit în comitatul Arad în vre-
mea domniei lui Matei Corvin) și Sassay 
, aparţinând de cetatea Ineu. 

În anul 1565, comitatul Zărand, in-

clusiv Comlăușul, este stăpânit de turci 
până în anul 1700, Comlăușul rămâ-
nând o mică așezare cu circa 20 de case.

Cete de haiduci (printre care Răpaș din 
Comlăuș, Crosăr din Șimand) și de hoţi 
se întâlneau la Șimand ( în limba tur-
că „Șimand” înseamnă „cuib de hoţi”) 
de unde porneau să-i jefuiască și să-i 
omoare pe turci ( în 1572 la Șimand)  și 
pe feudalii unguri. 

Între 1567-1579, existau la Cherechi între 
14 - 16 familii, la Neck între 27-43 familii.

În anul 1640, Sophia Kiraly era propri-
etarul Comlăușului, localitate care avea 
30 de case, iar în 1645, aparţinea fami-
liei Jeney, ajungând, din cauza războa-
ielor, un cătun.

Consiliul local al orasului Sântana s-a întru-
nit în ședință ordinară în data de16.05.2017, 
având pe ordinea de zi următoarele:

1. Proiect de hotârâre privind aprobarea in-
cheierii conturilor  de executie  a veniturilor 
si cheltuielilor bugetului local  pe anul 2016;

2. Proiect de hotârâre privind aprobarea coti-
zatiei Consiliului Local Sântana aferenta anu-
lui 2017 la bugetulAsociatiei de Dezvoltare In-
tercomunitara Sistem Integrat de Gestionare a 
Deseurilor judetul Arad;

3. Proiect de hotârâre privind aprobarea sta-
tului de functii  și de organizare a aparatului de 
specialitate al primarului din cadrul Primăriei 
Orașului Sântana pentru anul 2017- asistenți 
pesroane. cu handicap;

4. Proiect de hotârâre privind aprobarea sta-
tului de functii  și de organizare a aparatului 
de specialitate al primarului din cadrul Primă-
riei Orașului Sântana pentru anul 2017- Re-
surse umane;

5. Proiect de hotârâre privind trecerea în 
proprietate privată a orașului Sântana a tere-
nurilor a� ate în proprietatea statului român 
amplasate pe raza orașului Sântana;

6. Proiect de hotârâre privind aprobarea no-
menclatorului arhivistic al aparatului de spe-
cialitate al primarului orașului Sântana;

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea de-
vizului general privind cheltuielile necesare 
realizării obiectivului ”Extindere canalizare 
menajeră și execuție 27 racorduri de canaliza-
re str. Bicazului, Sântana”;

8. Proiect de hotărâre privind actualizarea 
devizului general ”Grădiniță cu program pre-
lungit-8 grupe localitatea Sântana, județul 
Arad”.

Intocmit, Larisa Iușan

Căsătoriile lunii mai 2017
VOINEA ANDREI şi PASCA MĂDĂLINA-LOREDANA 

ŞTEFANICĂ ALEXANDRU-MARIAN şi VRABIE OANA-MIHAELA 
STOICA ZACHEUşi DOROŢ AURICA-EDERA

 VĂRŞĂNDAN SERGIU şi MERCEA ANDREEA-MIHAELA 
TODOCA CRISTIAN-PAUL şi IONUŢ-SIMA IOANA-MARIA 

MESSER MARKUS şi BOAR ALINA-MARIA

Luna precedentă am avut plăcerea de a o� cia 
căsătoriile unor noi cupluri sântănene care au hotărât 
să își unească destinele. Îi felicit pentru decizia luată, 
dorindu-le din inimă acestor noi familii să aibă parte 

doar de zile fericite, pline de bucurie.
CASĂ DE PIATRĂ!

Primar, Daniel Tomuța

D i n  a c t i v i t a t e a 
C o n s i l i u l u i  L o c a l

INFORMARE

> utilizarea substantelor chimice care resping tantarii 
(aplicare cutanata si/sau ambientala);

 > impiedicarea patrunderii tantarilor 
in locuinta, prin montarea de site la ferestre si usi;
> a se consuma apa potabila numai din fantani autorizate 

sanitar sau apa a carei sursa de provenienta o cunoasteti;
 > relaxarea este indicata doar in bazinele de inot  si stran-

durile autorizate sanitar;
 > proprietarii de animale trebuie sa des apa din vasele 

pentru adapatul animalelor, evitandu-se stagnarea acesteia 
si sa inlocuiasca saptamanal apa din vasele unde se scalda 
animalele;

> evitarea expunerii la tantari, mai ales in aer liber in 
amurg si in zori, cand tantarii sunt mai activi, prin purtarea 
de imbracaminte cu maneci lungi si pantaloni lungi;

> indepartarea recipientelor cu apa statuta (butoaie cu apa, 
vase, vaze cu � ori, etc.), care permit inmultirea tantarilor;

În caz de avarie, 
mai jos veţi regăsi o listă 

cu telefoane utile!
Uzina de Apă Sântana - 

și pentru probleme 
legate de canalizare: 

0257 - 462138   
Compania de Apă Arad: 

0372-782686 
Enel Distribuţie Banat, 
-pentru avarii curent 

 0257-929 
   -pentru becuri arse:  

0257- 462082
 E-ON Gaz  

 0800 800 928

LIPOVAN FLOREA 
BERAR PETRU-NICOLAE 

BLĂGĂU ELENA

 GIURGIU AGAFTEA 
BUDIU IOAN 

BERLAN MIHAELA
 BUDA FLORIŢA

COMEMORĂRI

Privind măsurile minime
 de protecție împotriva țânțarilor

Aducem un pios omagiu celor trecuți la cele veșnice 
în luna precedentă. Dumnezeu să-i aibă în pază și 
să le odihnească sufl etele.

Primar, Daniel Tomuța

Vă solicităm ca, in termen de 60 zile, să va prezentati 
la compartimentul  Fond locativ din cadrul Primări-
ei orașului Sântana, în vederea întocmirii și eliberării 
autorizației de funcționare pentru � ecare structură de 
vânzare deținută, conform dispozițiilor legale în vigoa-
re privind desfășurarea activităților comerciale, pre-
cum și a Regulamentului de eliberare a autorizațiilor de 
funcționare, aprobat prin H.C.L. nr.108/24.04.2017. 

Informații la Compartimentul Fond locativ din cadrul 
Primăriei Orașului Sântana.

  Primăria Sântana

NOTIFICARE AGENȚI ECONOMICI

Administrația locală are o rugăminte la dumneavoastră

În toată lumea civilizată depozitarea molo-
zului este una dintre marile probleme. În pri-
mul rând trebuie găsit un spațiu adecvat, în 
al doilea rând, aproape oriunde depozitarea se 
plătește și în al treilea rând, gunoiul produce 
disconfort pentru zonele învecinate.  În Sân-
tana, ne-am folosit zeci de ani de groapa de la 
Boroș, care din nefericire pentru unii dar din 
fericire pentru locuitorii din zonă, a fost în-
chisă cu doi ani în urmă pentru că s-a umplut. 
Cu destulă di� cultate a fost identi� cat un alt 
loc pentru depozitarea molozului. Groapa de 
lângă calea ferată, a� ată peste drum de Liceul 
Tehnologic, a fost printre puținele soluții a� a-
te la dispoziția administrației. La fel cum peste 
un an doi, când se va umple și aceasta, ne vom 
confrunta din nou cu aceeași problemă: unde 
să depozităm molozul? Dacă apelăm la � rma 
de salubritate, e foarte costisitor. Dacă arun-
căm pe marginea drumurilor sau pe pășuni, 
e un lucru urât. Un lucru e cert, administrația 
locală va trebui să găsească un alt teren, care 
să � e al primăriei, să nu � e foarte departe de 
oraș, să deranjeze cât mai puțină lume etc. 
Până atunci, însă, depozitarea molozului se 
face în depozitul de pe strada Ghioceilor. Din 
cauza faptului că unii dintre noi aruncăm aco-
lo orice fel de mizerii, atât pentru locuitorii 

din apropiere, cât și pentru călătorii cu trenul, 
aceasta zona este un furnizor de disconfort vi-
zual și senzorial. 

Vă rugăm să aruncați
 la groapa de moloz doar moloz!  

Aruncați sticlele de plastic 
în țarcurile de la colțul străzilor! 

Aruncați resturile menajere la gunoi! 
Și mai ales, 

nu mai aruncați deșeuri la întâmplare!
P. S.
Duminică, după slujba hramului bisericii 

ortodoxe Sântana II, împreună cu primarul 
orașului și câțiva oaspeți, ne-am deplasat în 
parcul de vizavi de biserică. În timp ce admi-
ram frumusețea și curățenia parcului, pe lângă 
noi a trecut un grup de doamne în vârstă, din-
tre care una a aruncat pe zona verde, paharul 
de plastic din care tocmai băuse sucul. Surprins 
și în același timp revoltat de acest gest,  prima-
rul orașului s-a aplecat, a ridicat paharul și mai 
mult în serios decât în glumă i-a atras atenția 
femeii că a scăpat ceva pe jos. 

Dacă o femeie în vârstă, care vine de la biseri-
că, aruncă resturile la întâmplare, copiii aceste-
ia oare cum fac?

Viceprimar
Cornel Gligor

S ă  a r u n c ă m  l a  g r o a p a  d e  m o l o z
 d o a r  m o l o z ,  p ă m â n t  ș i  r e s t u r i  v e g e t a l e

lo orice fel de mizerii, atât pentru locuitorii Cornel Gligor

Ştiaţi că…

>>> pag. 7
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„Delincvența juvenilă” a fost 
tema pe care participanții din 
acest an la concursul regional de 
eseuri Pro sau Contra au abor-
dat-o. Concursul de eseuri Pro 
sau Contra se desfășoară în trei 
etape: județeană, regională și 
națională. Elevii Clubului Co-
piilor Sântana s-au cali� cat în 
acest an în etapa regională după 
ce au ocupat locuri fruntașe 
in prima etapă, cea județeană. 
Concurenții au fost provocați 
să realizeze prezentări în for-
mat Power Point ale eseurilor 
cu tema dată. Nu a fost o muncă 
ușoară ținând cont de nivelul la 
care s-a desfășurat competiția. 
Concurența a fost pe măsura 
așteptărilor juriului și în unele 
cazuri a depășit cu mult nivelul 
de percepție și prezentare. Elevii 
au fost foarte bine pregătiți, cu 
toate că emoțiile le-au mai creat 
și probleme dar au fost depășite 
cu succes. Ca de � ecare dată, co-
piii ne-au surprins în mod plăcut 

cu seriozitatea cu care au abor-
dat tema, prin modul de lucru 
și nu în ultimul rând, prin pre-
zentarea lucrării � nale. La etapa 
județeană, la clasele V-VI, locul 
II a fost ocupat de Lup Tudor iar 
locul III de Fericean Mădălina. 
În etapa regională, locul II cate-
goria claselor VII-VIII- Ciorna 
Ionuț, locul III -Blîndu Mara, 
mențiune Drig Ioana și Trif Paul; 
la clasele XI-XII locul I- Borteș 
Flavia. Munca acestor copii a 
fost răsplătită pe deplin și nu 
pot să  le urez decât ba� ă la exa-
mene celor care se pregătesc de 
testele � nale, iar celor cinci mult 
succes în � nala națională a con-
cursului de eseuri Pro și Contra 
care se va desfășura la Macea în 
perioada 2-6 iulie. Au dovedit 
că delincvența, � e ea și juvenilă, 
poate �  combătută prin atât de 
multe lucruri frumoase care îi 
înconjoară pe tineri...

Prof. Diana Blându

S Â N T Ă N E A N U L
Ziar local al orașului Sântana

www.primariasantana.ro
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piii ne-au surprins în mod plăcut Prof. Diana Blându

Recent, în Germania s-a 
desfășurat adunarea etni-
cilor germani originari din 
Sântana.

Fostul președinte, D-nul 
Josef Lutz, la 69 de ani, s-a 
retras din această funcție 
după ce timp de 20 de ani a 
condus, cu succes, această 
asociație. Noul președinte 
ales cu unanimitate de 
voturi este D-nul Johann 
Kerner, binecunoscut sân-
tănenilor pentru nume-
roasele acțiuni de sprijin 
desfășurate pentru biseri-
că, școală, spital (până la 
închidere), activități cultu-
rale, etc. A sprijinit inclu-
siv, reîn� ințarea și dotarea 
cu instrumente muzicale a 
fanfarei Lambert Steiner a 
orașului.

Johann Kerner a locuit, 

până la plecarea în Germa-
nia, în Comlăuș, pe strada 
Nicolae Bălcescu. În anul 
2014 a primit din partea 
primăriei titlul de cetățean 
de onoare al orașului Sân-
tana. Este președinte al 
asociației ”Valores”, care 
a contribuit și ea � nan-
ciar pentru repararea 
acoperișului bisericii. 

L-am întrebat pe D-nul 
Kerner, ce și-a propus în 
funcția de președinte al 
HOG Sanktanna.

-Mi-aș dori ca germa-
nii din Sântana să � e mai 
uniți, să se înțeleagă mai 
bine.

-Chiar dacă au păreri 
diferite, să reușească să 
își coaguleze opiniile în 
acțiuni comune.

-În același timp îmi do-

resc să contribui la o mai 
bună colaborare între ger-
manii din Sântana și cei 
plecați de-a lungul timpu-
lui în Germania. 

-Însă cel mai important 
obiectiv care stă în fața 
noastră îl reprezintă impli-
carea în organizarea aniver-
sării, în 2018, a 150 de ani 
de la reconstrucția bisericii 
catolice Sfânta Anna. 

Viceprimar
Cornel Gligor

A l e g e r i  î n  A s o c i a ț i a  S â n t ă n e n i l o r
 d i n  G e r m a n i a  ( H O G  S a n k t a n n a )

Liceul Tehnologic ,,Stefan Hell” din 
Sântana a organizat în data de 26 mai 
2017 ziua porților deschise. Dacă în anul 
2016, cu ocazia împlinirii a 265 de ani 
de învățământ sântănean, Liceul Teh-
nologic Sântana s-a îmbrăcat în straie 
de sărbătoare pentru a-l întâmpina, așa 
cum se cuvine pe laureatul premiului 
Nobel pentru Chimie, Stefan Hell, iată 
că în 2017 activitățile organizate de Ziua 
porților deschise au coincis și cu ultima 
etapă a Proiectului Erasmus + ,,Dezvol-
tare profesională prin conectare euro-
peană”. La acest eveniment au participat 
toți elevii claselor a VIII-a din consorțiu 
și directorii din zona Chișineu-Criș. 
Printre oaspeții de seamă putem aminti 
pe doamna Anca Lupei, inspector școlar 
Isj Arad precum și reprezentanți ai Con-
siliului Local Sântana, părinți și cadrele 

didactice ale Liceul Tehnologic Sântana. 
După momentele inedite consacrate 

absolvenților liceului și viitorilor boboci 
a urmat secțiunea destinată Proiectului 
Erasmus. În acest sens, doamna prof. dr. 
Höniges Ana, director adjunct la Liceul 
Tehnologic Sântana, și-a focalizat discur-
sul asupra impactului proiectului Erasmus 
+ evidențiind implicațiile pozitive ale aces-
tuia în rândul dascălilor și al elevilor, iar 
Prof. Chandler Daniela a reiterat cele mai 
importante aspecte din perioada celor doi 
ani de implementare a Proiectului. A fost 
o ocazie inedită de a încununa solemn o 
bogată perioadă de activități didactice, de 
bune practici, dar și de a proiecta noi și noi 
oportunități de dezvoltare pentru cadrele 
didactice ale liceului nostru.  

Consilier
Geoldes Ioan Veniamin

Ziua porților deschise 2017 și evenimentul fi nal 
al Proiectului Erasmus +

 ,,Dezvoltare profesională prin conectare europeană”

Până în anul 1699, 
Comlăușul și-a schimbat de mai multe ori 
stăpânul feudal, devenind acum proprieta-
tea coroanei imperiale austriece, comitatul 
Zărand � ind anexat Imperiului Habsburgic ( 
prin Pacea de la Carlovăţ din 26 mai 1699, 
când turcii sunt alungaţi în sudul Mureșului 
de oștile lui Eugeniu de Savoia ).

„Conscripţia” imperială din 1726 înregis-
trează la Comlăuș 112 gospodării ţărănești 
în care locuiau români, maghiari, sârbi. Nu 
sunt menţionaţi germani.

În anul 1730, contele Harruchern a fost 
primul care a populat o zonă din nordul 
localităţii Sântana cu emigranţi germani și 
maghiari Aceștia au venit în Ungaria și Ba-
nat datorită fărâmiţării Germaniei vestice 
după Pacea de la Westfalia, a sărăciei și a 
vieţii scumpe, a impozitelor mari.

O familie de emigranţi primea o sesie con-
stituită dintr-un iugăr de teren pentru casă 
(0,5 ha) și anexe gospodărești, 26 iugăre teren 
arabil (13,5 ha), 12 iugăre de pădure (6 ha).      

Un alt proprietar al zonei, nobilul Iacob Bi-

bics, consilier regal și viceprefect al Aradului 
între 1735-1746, aduce în zona Comlăușu-
lui, după Iacob Hübner, pe teritoriul actual 
al Sântanei, în 1736, șase familii de coloniști 
germani din Kraigau, Alsacia-Lorena, Bava-
ria, de credinţă catolică, în 1742, aducând 
încă 29 de familii germane, iar, în anul 1744, 
s-au mai stabilit la Comlăuș încă 17 familii 
care soseau din Baden-Württenberg, West-
falia, Turingia, Tirol, Schwartzwald, Bayern, 
Elsas, Oberpfalz. 

Acestea călătoreau pe Dunăre, până la 
Viena, acolo erau înregistrate, li se da pașa-
poarte. Se pare că de la Budapesta veneau  
pe jos, urmând vechiul drum de poștă până 
în Comlăuș.

La 26 iulie 1742, Maria Tereza numește 
localitatea în care au fost aduse familiile de 
șvabi Sfânta Ana Nouă (Neuesanktanna) și îi 
conferă dreptul de a ţine trei târguri anuale 
și două pieţe săptămânale, devenind pa-
troana spirituală a localităţii care în� inţează 
prima parohie catolică, cu sprijinul lui Niko-
laus Stanislavich (1739-1750), episcopul 
diecenezei Cenad.

(Continuare în numărul viitor al ziarului)
Profesor, Gheorghe Sinescu

Ştiaţi că…
>>> pag. 6
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Cu ocazia sărbătoririi, 
pe data de 29 Iunie, 

a S� nților Apostoli Petru și Pavel,
 urăm tuturor locuitorilor

 din Sântana și Caporal Alexa,
 care își sărbătoresc onomastica, 

un sincer 
LA MULȚI ANI!

Primaria Sântana

SVSU Sântana- o activitate continuă!
Etapa județeană a concursului “PRIETENII POMPIERILOR”

În data de 23.05.2017 orașul Sântana a 
fost gazda concursului coordonat de In-
spectoratul pentru Situații de Urgență, cu 
sprijinul primăriei orașului Sântana  „PRI-
ETENII POMPIERILOR” etapa județeană. 
La eveniment au participat 9 echipe, re-
prezentând unitățile de învățământ de pe 
raza județului Arad. Echipele și-au dovedit 
iscusința în cadrul unei probe teoretice și 
a 2 probe practice în cadrul cărora înde-
manarea și lucrul în echipă au reprezentat 
rețeta succesului.

Echipele Santanene s-au remarcat la toa-
te probele în special la proba de 4x100 m 
stafeta. Astfel primii pe podium au fost 
elevii Școlii Gimnaziale Santana, urmați 
pe locul doi de elvii Liceului ”Stefan Hell” 
Sântana, pe locul trei s-au clasat elevii 

localității Șimand.Condițiile meteorologi-
ce au fost prielnice, înlesnind participarea 
concurenților la probele practice.

Toate echipele au fost recompensate cu 
diplome de participare iar câștigătorilor 
le-au fost înmânate diplome și cupe de 
către reprezentanții Inspectoratului pen-
tru Situații de Urgență al Județului Arad.  
Concursul s-a desfășurat fără evenimente 
neplăcute, câștigătorii urmând să își eta-
leze pregătirea teoretică și practică la ur-
mătoarele etape ale concursului „Prietenii 
pompierilor”. 

Dorim pe această cale să felicităm 
participanții la aceste concursuri și să le 
urăm succes.

Șef S.V.S.U.
 VUICIU ALEXANDRU-RAOUL

Concursul profesional al serviciilor voluntare pentru 
situaţii de urgenţă-etapa judeţeană-Sântana 2017

În data de 17.06.2017, localitatea Sântana 
a reprezentat punctul de întâlnire a servi-
ciilor voluntare de pompieri din județul 
Arad, cu prilejul găzduirii concursului 
profesional al serviciilor voluntare pentru 
situații de urgență, etapa județeană. a găz-
duit, sub egida Inspectoratului Judeţean 
pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiș” 
Arad, desfășurarea concursului profesional 
al serviciilor voluntare-etapa judeţeană.

Orașul Sântana a participat la acest con-
curs, cu un lot (11 persoane) al formaţiei 
de voluntari la cele 3 probe deja consacra-
te: ștafeta 4X100 m, pista cu obstacole 100 
m și dispozitivul de  intervenţie.  Echipa 
sântăneană s-a prezentat onorabil la toate 
probele.

Concursul s-a desfășurat fără incidente.
Pe această cale felicităm voluntarii sântă-

neni pentru prestaţia lor și prestigiul adus 
Serviciului Voluntar Sântana.

Concurenţilor:, Pașca Constantin, Cada-
ru Gheorghe, Danciu Iulian, Rațiu Daniel, 
Orlețchi Adrian, Danciu Adrian, Cantea 
Mitică, Mișcoi Dimitrie, Mișcoiu Octavi-
an, Hirina Adrian - le adresăm mulţumiriși 
suntem mândrii de ei.  

Șef S.V.S.U.
 VUICIU ALEXANDRU-RAOUL

-Cum ați ajuns să vă implicați în pro-
iectul de reparare al acoperișului bise-
ricii catolice Sfânta Anna?

-Am venit prima dată în Sântana în anul 
2015, cu ministrul de interne al landului 
Baden-Wuertenberg (Gall Reinholt), când 
am adus pentru orașul Sântana, o mașină 
de pompieri, donată de către minister.

Cu această ocazie, la Kirchweih am făcut 
cunoștință cu dna. Marianne  Hellstern 
care mi-a spu satunci că are un vis, să re-
pare acoperișul bisericii catolice în cinstea 
aniversării în 2018, a 150 de ani de la 
reconstrucția acesteia, distrusă de incen-
diul din 1958.

M-am hotărât atunci să particip la îm-
plinirea acestui vis. În 30 aprilie 2016, am 
în� ințat în Germania o asociație pentru 
strângerea de  fonduri. Am fost ajutat de 
Josef Lutz să iau legătura cu sântănenii 
stabilițiîn Germania. În 19 iunie 2016 am 
fost în Sântana pentru a prezenta această 
asociație iar apoi, împreună cu Marianne 
Hellstern și cu preotu Bariak Ladislau, am 

mers în audiență la episcopul catolic din 
Timișoara.

-Continuă implicarea dumneavoastră 
în astfel de proiecte?

-Da. Având în vedere că, pentru achitarea 
contravalorii reparației acoperișului, mai 
sunt necesari 30.000 euro, asociația noas-
tră va mai organiza cinci concerte, dintre 
care unul se va bucura de participarea ce-
lebrei cântărețe Mara Kayser, originară din 
orașul Sântana.

Pe lângă mașina de pompieri adusă în 
Sântana in 2015, am reușit să dotăm și 
alte trei localități cu mașini asemănătoare.

La sfârșitul lunii iulie 2017, când donăm 
ultima mașină, vom organiza îl ocalitatea Le-
nau, județul Timiș, un curs de pregătire la care 
vorparticipa și câțiva pompieri din Sântana.

-Ce v-a plăcut cel mai mult în Sântana?
-Parcul. Nici în orașul meu nu există un 

parc atât de frumos.
Viceprimar

Cornel Gligor

Reabilitare după 150 de ani

Duminică, 18.06.2017, a fost o 
zi istorică pentru comunitatea ca-
tolică din orașul Sântana.

Cu ajutorul lui Dumnezeu și cu 
sprijinul multor oameni cu su� et, 
s-a reușit � nalizarea reabilită-
rii acoperișului bisericii ”Sfanta 
Ana”. Este prima reabilitare totală 
a acoperișului din ultimii 150 de 
ani. 

Întreaga lucrare a costat 120.000 
Euro. Firma constructoare JO-
SEF CLAS CONSTRUCT S.R.L 
din comuna Sânmartin, județ Bi-
hor este un colaborator frecvent 
al Episcopiei Romano-Catolice 
din Timișoara, acest lucru � ind o 
garanție că lucrarea este de bună 
calitate. O echipă de 10 persoane  
au muncit timp de trei luni pen-
tru realizarea acestei lucrări.

Pe această cale parohia catoli-
că multumește tuturor celor care 
au sprijinit, într-un fel sau altul,  
acest proiect: instituțiilor locale,  

� rmelor private,  enoriașilor și 
bineînțeles sântănenilor din Ger-
mania,  deoarece fără efortul lor, 
nu am �  putut realiza acest gran-
dios proiect.

La slujba de duminică au par-
ticipat: D-nul Herbert Hellstern, 
șef de departament din ministe-
rul de interne al landului Baden-
Württemberg din Germania, 
membrii consiliului Asociației 
de susținere a bisericii ”Sfânta 
Anna” din Sântana, dl. Johann 
Kerner, părintele Josef Hell, dna. 
Katharina Hell,  dna. Maria Dea-
conu, dl. Gerhard Fuss.  

Ne-au onorat cu prezența dom-
nul primar Sorin Daniel Tomuța,  
domnul viceprimar Cornel Gli-
gor, precum și sponsori care s-au 
implicat în proiect. 

Merită menționată participarea 
la slujba de duminică a Fanfa-
rei Lambert Steiner, condusă de 
dl.Dan Miculiț .

Marianne Hellstern

Domnul Herbert Hellstern, 
o implicare activă în proiectele orașului

”CU VIAȚA MEA APĂR VIAȚA”
În data de  07.06.2017, la Liceul cu Program Sportiv din municipiul Arad a avut loc 

etapa județeană a concursului de protecție civilă ”CU VIAȚA MEA APĂR VIAȚA”. 
Liceul ”Stefan Hell” Sântana a participat la proba teoretică și practică cu un echipaj, 
clasându-se pe locul doi.


