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Ziar local al orașului Sântana

Apare lunar și se distribuie gratuit în Sântana și Caporal Alexa

Dacă la 1 Decembrie 1918, la Alba 
Iulia cădeau câţiva fulgi de zăpadă, 
la Sântana, în ziua de 1 decemb-
rie 2017, vremea a fost rece, dar ra-
zele soarelui se proiectau prietenoase 
peste participanţii la sărbătorirea Zilei 
Naţionale a României, � ind părtaşe la 
programul pregătit de localnici în cin-
stea marelui eveniment.

Vineri, 1 Decembrie 2017, ora zece, 

într-o atmosferă sărbătorească, cu 
steaguri tricolore pe străzile oraşului, 
Primăria oraşului Sântana a organizat 
manifestarile dedicate Zilei Naţionale a 
României, acţiune la care au participat 
locuitori ai urbei, elevi şi cadre didac-
tice, invitaţi din unităţile economice lo-
cale. Aceştia purtau cocarde, steguleţe 
tricolore,  costume populare locale sau 
din zonă.

- Domnule director, 
în primul rând trebu-
ie să facem precizarea 
că Școala Gimnazia-
lă Sântana este de fapt 
Școala Generală 2. 
Cum a decurs procesul 
de învățământ în anul 
care tocmai se încheie?

-  Buna ziua tuturor 
cititorilor Ziarului de 
Sântana. Da, este ade-
vărat actuala Școa-
lă Gimnazială Sânta-
na este fosta Școală  
Generală Nr. 2 Sânta-
na, sau mai pe înţele-

sul tuturor cetăţenilor 
orașului Sântana este 
Școala din Comlăuș. 

În ceea ce priveș-
te procesul de învăţă-
mânt derulat în unita-
tea școlară în acest an 
pot a� rma că acesta a 
decurs în bune con-
diţii  atât în ce priveș-
te activitatea didactică 
cât și activităţile extra-
curriculare derulate cu 
diverse ocazii. Totuși 
trebuie precizat fap-
tul că la începutul anu-
lui școlar am întâmpi-

nat aceleași probleme 
ca, de altfel,  toate șco-
lile din judeţ, mă refer 
aici la noutăţile pe care 
le-a adus schimbarea 
programelor școlare 
la clasa a V a , proble-
ma manualelor școla-
re, dar toate acestea au 
fost depășite și lucruri-
le au intrat pe făgașul 
normal.

Gândurile mele se îndreaptă spre 
toţi sântănenii, cărora le doresc ca 
aceste S� nte Sărbători să-i găsească 
alături de cei dragi, în fericire și bel-
șug, să-și păstreze spiritul tolerant și 
dorinţa de a trăi mai bine.

Acest an care se apropie de � nal a 
fost un an  pe parcursul căruia noi, 
cei din  administrația locală, am de-
pus toate eforturile pentru găsirea 
soluțiilor optime de implementare a 
unor proiecte necesare pentru dez-
voltarea orașului. 

Am ținut cont atât de nevoile de 
dezvoltare din Sântana, cât și din Ca-
poral Alexa, încercând o prioritizare 
cât mai e� cientă a cheltuielilor desti-
nate investițiilor, luând în considera-
re acoperirea unei palete cât mai largi 
de activități bene� ce comunității 
noastre locale

S-au depus toate eforturile pentru 
buna administrare a orașului în con-
textul economic al acestui an, motiv 
pentru care sperăm că dumneavoas-
tră, cetățenii, sunteți mulțumiți de 

ceea ce am putut realiza în acest an ce 
se apropie de � nal. Un an în care, în 
calitate de primar, am avut o colabo-
rare bună cu domnul viceprimar, cu 
aparatul administrativ al Primăriei și 
Consiliul Local, cărora le mulțumesc  
pentru susținere și alături de care 
doresc să avem și pe pacursul anului 
2018 un climat de bună înțelegere în 
oraș, căci doar astfel putem progresa 
ca și comunitate locală.

Îmi doresc ca anul 2018 să � e un 
an în care vom consolida ceea ce am 
început, continuând eforturile de 
modernizare în Sântana și Caporal 
Alexa. În egală măsură îmi doresc să 
� e un an plin de începuturi trainice 
pentru viitor, un viitor pe care să îl 
clădim împreună și tot împreună să 
ne bucurăm de el.  

Vă transmit tuturor un Crăciun fe-
ricit, sărbători pline de optimism, în-
credere și sănătate și un An Nou plin 
de bucurii! 

La Mulți Ani!
Primar Daniel Tomuța

Sărbători fericite alături de cei dragi!

Primar 
Tomuța Daniel

Ziua Națională a României
sărbătorită cu fast la Sântana

Altfel de valori
Interviu   cu  domnul profesor 

Nicolae Creț, directorul 
Școlii Gimnaziale Sântana

> pag. 2na, sau mai pe înţele- lui școlar am întâmpi-

Caravana tradițiilor de iarnă
Colinde, daruri, bunătate - este 

spiritul Crăciunului, Marea Sărbă-
toare a Nașterii Mântuitorului Iisus 
Hristos. Sântana a intrat în acest spi-
rit prin organizarea unui festival al 
colindului la Căminul Cultural din 
Satu Nou, intitulat sugestiv „Carava-
na Tradițiilor de Iarnă”, în cadrul că-
ruia pe scenă au urcat reprezentanți 
de seamă ai folclorului, care au venit 
a ne colinda acum, în preajma Cră-
ciunului. > pag. 8

> pag. 4

In Memoriam
Regele Mihai I al României
Vestea trecerii 

din această viață a 
Majestății Sale 

Regele Mihai I al României 
ne îndoliază inilile
 deoarece o parte 

a istoriei își închide 
astfel o � lă.

Majestatea sa va dăinui
 în memoria și conștiința 

poporului român, 
ca simbol 

al echilibrului, demnității 
și dragostei 

cu care 
și-a reprezentat și susținut 

țara și poporul.
Dumnezeu

 să-l odinească în pace!

Motto:  „Nu văd România de astăzi ca pe o 
moştenire de la părinţii noştri, ci ca pe o ţară 
pe care am luat-o cu împrumut de la copiii 
noştri“.

 Această frază care va rămâne în timp a 
fost rostită de Regele Mihai în Parlamentul 
României La 25 octombrie 2011, când îm-
plinea 90 de ani. > pag. 5
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- Școala Gimnazială este unitatea 
școlară cu personalitate juridică, însă cuprinde 
mai multe grădinițe și școli. Care este structura 
instituțională pe care o conduceți? 

- Școala Gimnazială  Sântana , situată pe strada 
1 Decembrie Nr. 36 este într-adevăr unitatea care 
are statul de personalitate juridică  însă în compo-
nenţa sa se a� ă următoarele structuri:

- Grădiniţa P.P. Nr. 2 Sântana cu sediul pe 
str. 1 Decembrie Nr. 36 , locaţie unde funcţionăm 
cu 3 grupe de preșcolari la Program Normal și 2 
grupe de preșcolari la Program Prelungit. Tot ca și 
locaţie a unităţii școlare este și Grădiniţa de pa Str. 
Muncii nr. 179  unde funcţinează 2 grupe de pre-
școlari la Program Normal și o clasă de învăţământ 
primar.

- Școala Gimnazială,,Ștefan Augustin Doi-
naș” – Caporal Alexa – sat Caporal Alexa Nr. 199 
unde avem 8 clase de primar și învăţământ gimna-
zial

- Grădiniţa P.N Caporal  - sat Caporal Alexa 
Nr. 202 unde există 2 grupe de preșcolari Program 
Normal și o clasă de învăţământ primar.

Tot ca și clădire a unităţii școlare trebuie amintită 
Școala primară de pa Strada Tudor Vladimirescu 
Nr. 25 (școala Cioranu cum mai este ea cunoscu-
tă) locaţie în care își desfășoară activitatea 4 clase 
de elevi de nivel primar.

- Cum stăm cu populația școlară? Scade numă-
rul de elevi? 

-   Este o întrebare cu un răspuns destul de di� -
cil. Dacă privim statistic se observă o ușoară scă-
dere a numărului de elevi însă trebuie făcută și ur-
mătoarea precizare : este foarte greu să estimăm de 
la un an la altul efectivele de elevi deoarece  mediul 
economic și social in� enţează în general numărul 
locuitorilor unei localităţi. Mai concret este vor-
ba despre familiile cu copii care vin din străinăta-
te sau pleacă din ţară din anumite motive iar la noi 
în școală întâlnim numeroase cazuri de acest gen.

- Mai sunt clase pentru învățământul în limba  
rromani?

-  Școala noastră are un număr semni� cativ de 
elevi de etnie rromă însă nu avem clase cu preda-
re exclusiv în limba maternă (rromani). Totuși , la 
ciclul primar , trei dintre clase care au în compo-
nenţă un număr mare de elevi rromi  care studia-
ză Limba rromani  cu un tânăr cadru didactic din 
localitate. De altfel și aceasta este o problemă,  re-
spectiv lipsa profesorilor specializaţi în prederea 
Limbii rromani maternă.

- Sunteți printre puținele școli din județ în care 
funcționează programul A doua Șansă. Ce ne 
puteți spune despre acesta?

- Funcţionarea programului ,,A doua Șansă” în 
școala noastră este rezultatul a două proiecte  Pha-
re  derulate de Ministerul Educaţiei Naţionale și 
Inspectoratul Școlar Judeţean Arad în intervalul 
2001-2009.  Proiectele , activităţile derulate, pre-
cum și investiţiile făcute cu acest prilej au oferit 
posibilitatea unei altfel de abordări a procesului 
educativ  prin care  tinerii , care din anumite moti-
ve nu au mai frecventat școala o pot face sub aceas-
tă formă denumită ,, A doua Șansă”. Practic pro-
gramul se adresează cursanţilor care depășesc cu 
patru ani vârsta claselor normale. În prezent func-
ţionăm cu o clasa de învăţământ primar  - 12 locuri 
și o clasă de învăţământ secundar inferior (gimna-

ziu) – Nivel II cu 14 locuri. Pentru cei care doresc 
să își continue studiile este o oportunitate deoare-
ce astfel pot să își � nalizeze ciclurile de învăţământ 
și pot �  absorbiţi mai ușor pe piaţa muncii. De ase-
menea este un lucru bene� c faptul că aici, la Sânta-
na există acestă oportunitate  deoarece programul 
se mai derulează doar la două școli din Arad și la 
Liceul ,, Sava Brancovici” – Ineu.

- Școala dumneavoastră a bene� ciat de un pro-
ces de modernizare în urmă cu mai mulți ani, 
care este situația bazei materiale în prezent?

- Așa cum am amintit școala noastră  a fost mo-
dernizată  semni� cativ în timpul derulării Pro-
iectelor Europene (2001 – 2009) când au fost 
schimbate geamurile, și ușile cu sistemul modern 
termopan, precum și sistemul de încălzire al uni-
tăţii școlare. Totuși , modernizarea unităţii școla-
re este o prioritate continuă pe care o avem în ve-
dere. Toate locaţiile pe care le avem oferă elevilor 
condiţii optime de desfășurare a procesului de în-
văţământ, bene� ciază de sistem de încălzire cen-
tralizat, toalete interioare etc. Din punct de vedere 
al actualizării bazei materiale, la necesităţile actua-
le de predare, și aici am încercat să ţinem pasul cu 
ceea ce este nou și util . Astfel chiar în vara aceasta 
am reușit modernizarea unui cabinet de informa-
tică cu calculatoare noi și tablă interactivă unde se 
pot desfășura în cele mai bune condiţii orele de in-
formatică. Pe de altă parte însă mai există și lucruri 
de îmbunătăţit, mă refer aici la dotarea laboratoa-
relor, dezvoltarea reţelei de internet la toate clădi-
rile , și poate cel mai important lucru construirea 
unei săli de sport pentru elevii școlii.

- Cu ce rezultate și activități se mândrește școala?
- În întreaga perioadă de când sunt profesor al 

școlii, alături de colegii mei , cei care sunt și     acum 
în activitate și cei alături de care am lucrat până în 
prezent, am căutat să le oferim elevilor toate cu-
noștinţele de care au nevoie pentru a obţine per-
formanţă.  Suntem mândri de � ecare rezultat și 
de � ecare performanţă a elevilor noștri pe care le-
au obţinut și pe care cu siguranţă le vor obţine și 
de acum înainte. Elevii noștri au obţinut premii 
și menţiuni la concursurile școlare, la matemati-
că , biologie, română, istorie, � zică, limba engle-
ză și alte discipline. Mă rezum totuși să amintesc, 
pe scurt, participarea la faza naţională a concur-
sului,, Democraţie și Toleranţă” – 2012,  Locul 1 
doi ani consecutiv la etapa judeţeană a concursu-
lui,, Prietenii pompierilor” dar și rezultate bune la 
concursul ,,Sanitarii Pricepuţi „. Tot ca și activităţi 
speci� ce amintesc aici, comemorarea în � ecare an 
a marelui poet și scriitor Ștefan Augustin Doinaș 
– la structura din Caporal Alexa  dar și activităţile 
dedicate Zilei internaţionale a rromilor – 8 aprilie.

Nu voi  încheia acesastă temă  fără a le mulţumi 
tuturor colegilor mei care sunt niște oameni mi-
nunaţi, oameni de echipă,  și cărora li se datorea-
ză în cea mai mare măsură rezultatele și perfor-
manţele școlii .

- În � nal, spuneți-ne câteva cuvinte despre dum-
neavoastră. De când sunteți profesor, de câți ani 
ați devenit sântănean? De când conduceți aceas-
tă școală?

-Despre mine, pe scurt , va pot spune că sunt năs-

cut la 07.01.1979  în comuna Gurahonţ, loc drag 
mie și astăzi, loc unde trăiesc  și astăzi  părinţii, 
fratele meu și bunica mea. Am terminat Liceul în 
localitatea natală, apoi am absolvit Facultatea de 
Istorie și Filoso� e din cadrul Universităţii Babeș – 
Bolyai din  Cluj Napoca iar în anul 2001, în urma 
promovării examenului naţional de titularizare 
am fost repartizat la Școala Gimnazială Sântana. 
De atunci până în prezent lucrez la această școa-
lă ca și profesor de istorie și diriginte al câtorva ge-
neraţii de elevi. În anul 2006 m-am căsătorit cu so-
ţia mea Daniela,  de asemenea profesor de Limba 
Română și Limba engleză la școala noastră, ne-am 
cumpărat o casă în Comlăuș, iar în august 2012 am 
primit cel mai frumos dar din partea vieţii – s-a 
născut � ica noastră Daria. În toamna anului  2013 
am preluat funcţia de conducere a școlii iar în oc-
tombrie anul trecut am promovat examenul pen-
tru ocupare a funcţiilor de conducere din învăţă-
mânt preuniversitar. Sincer, nu este un lucru ușor 
să coordonezi o unitate școlară dar , cu ajutorul și 
sprijinul colegilor, cu înţelegerea și buna colabora-
re cu elevii și părinţii, sper că vom reuși, împreu-
nă, să oferim tot ceea ce este mai bun pentru edu-
caţia și  viitorul elevilor noștri.

-Ce perspective are învățământul românesc și în 
mod particular școala sântăneană?

- Din nou este greu de anticipat ce se va întâmpla 
în viitor, însă un lucru este cert: trecând peste toate 
încercările de reformă, peste toate împlinirile și ne-
ajunsurile sistemul de învăţământ românesc produ-
ce  anual valori recunoscute la nivel internaţional. 
Tinerii noștri sunt foarte bine pregătiţi, dar din pă-
cate,  o parte dintre cei mai buni sunt devreme aleși 
de către instituţiile de învăţământ  din străinătate.  
Cât despre școala sântăneană în general consider că 
atât Școala noastră cât și Liceul Tehnologic „ Ste-
fan Hell” depunem toate eforturile ca , pentru copi-
ii orașului,  să facem tot ceea ce se poate ca aceștia 
să ne reprezinte cu cinste peste tot unde vor merge. 
Totodată le mulţumesc colegilor de la Liceul Tehno-
logic „ Stefan Hell”  pentru buna colaborare și ală-
turi de ei, și de autorităţile locale ,vom face ca învă-
ţământul sântănean să � e un reper pozitiv și demn 
de urmat la nivel judeţean și naţional.

- Un cuvânt de încheiere pentru cititori.
În primul rând ţin să mulţumesc colectivului de 

redacţie al ziarului local al orașului Sântana, auto-
rităţilor locale,  pentru faptul că am avut posibi-
litatea să prezint , pe scurt activitatea derulată  la  
Școala Gimnazială Sântana.  Suntem o școală cu 
tradiţie și dorim ca și pe viitor să oferim ce este 
mai bun pentru copiii noștri. Acum , în prag de 
sărbători doresc să transmit tuturor cititorilor zi-
arului  orașului nostru să aibă parte de sănătate , 
bucurie și fericire alături de cei dragi. Le doresc 
tuturor locuitorilor din Sântana și Caporal Alexa 
-  Sărbători Fericite, praznicul Nașterii Mântuito-
rului nostru Isus Hristos să vă aducă pace și pros-
peritate, iar noul an 2018 să � e unul mai bun , cu 
belșug, liniște și satisfacţii personale și profesiona-
le pentru toţi.

LA MULŢI ANI  - 2018!
Viceprimar Cornel Gligor

Altfel de valori
Interviu   cu  domnul profesor 

Nicolae Creț, directorul 
Școlii Gimnaziale Sântana

> pag. 1
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Echipa noastră din Caporal Alexa-„  Viitorul 
Caporal Alexa” a încheiat acest tur de cam-
pionat pe locul IX cu un cumul de 10 puncte 
în clasamentul ligii a VI-a seria B.

Urăm echipei să se bucure din plin de pau-
za competițională, felicitând jucătorii staful 
tehnic precum și toț oamenii de bine din 
jurul echipei, datorită lor putânmd vorbi de 
fenomenul fotbalistic la Caporal Alexa.

Până la începerea returului vă dorim acum, 
pe final de an 20417 un sincer La Mulți Ani!

Echipa a vut în acest tur de 

campinat următorul lot: Nodâș Ru-
ben, Moldovan Gavrilă, Dehelean Coco, Cor-
bei Costică, Brad Dorin, Gurban Sergiu, Câta 
Aurel, Mojic Adrian, Bădăluță Marius, Tămaș 

Gheorghe 
Lipovan Alin, Dehelean Fabian, Coman 

Sergiu, Gurban Silviu, Berar Ciprian, Coman 
Gabriel.

Lipsesc din fotografie, dar fac parte din lot: 
Neag Lucian, Maniur Darius, Toader Dumitru, 
Uncu Bogdan, Suciu Bogdan, Ilonka Viorel, 
Igreț Valentin, Bodea Amos

Campioana noastră a câștigat un 
concurs în Germania. Rugată să ne 
spună câteva cuvinte, Amelia Paven 
a declarat:

Judo-ul și sensei Anamaria Budiu 
mi-au împlinit visul. Am avut șansa 
să lupt în Germania 16 meciuri 
(SOL+TACHI WAZA) și să le câștig pe 
toate. S-a întâmplat pe 2 decembrie 

2017 la Nikolausrandori JV Ammer-
land musing.

Numai iubind acest sport îi desco-
peri subtilitățile. Încă de la salut 
înveți respectul, atât pentru an-
trenor cât și pentru adversari. Dacă 
poți să-ți respecți cu adevărat ad-
versarul, ajungi să  prețuiești totul 
altfel în viață. 

Însă pentru mine, ca și copil, cea 
mai frumoasă parte a acestui joc 
este victoria. Judo-ul m-a întărit, 
m-a făcut un copil luptător în sensul 
cel mai bun al cuvântului. Dragostea 
pentru acest sport și respectul pen-
tru idolul meu, sensei Ana, m-au 
determinat să câștig toate meciu-
rile și să-mi îndeplinesc dorința de 

a zbura singură cu avionul înapoi 
spre casă.

Mulțumesc lui Dumnezeu, 
mulțumesc sensei Budiu Ana Maria 
pentru invitație și pentru cele mai 
frumoase zile petrecute alături de 
tine, mulțumesc sensei Bodea Amos 
și Ianțoc Alex pentru orele petre-
cute la antrenament... mulțumesc 
părinților pentru TOT!!! 

 ”Judo nu se învață pentru bătaie, 
se învață pentru principii!”

Nașterea Domnului, a doua mare sărbătoare 
creștină ca importanță după Sfânta Înviere, este 
„mama sărbătorilor” potrivit Sfântului Ioan Gura 
de Aur. Ea deschide seria sărbătorilor de iarnă, 
având drept preludiu prăznuirea Sfântului Ierarh 
Nicolae și � ind urmată de Soborul Maicii Dom-
nului, Sfântul Ștefan, Anul Nou, Tăierea împrejur 
a Domnului, Sfântul Ierarh Vasile cel Mare, Bob-
oteaza și Sfântul Ioan Botezătorul.

Nașterea Domnului sau Crăciunul însă, cu toate 
că este o sărbătoare exclusiv creștină, a avut de 
înfruntat, peste timp, cele mai multe obiceiuri 
mai puțin creștine, care nu o dată au interferat 

cu învățătura și ritualul său, punându-i în pericol 
adevărata însemnătate și importanță.

 Omul de astăzi este comod și încearcă să 
rezolve lucrurile cât mai rapid pe fondul lipsei de 
timp, pe care o tot acuză pe zi ce trece. Și ast-
fel, începând să aleagă – de vreme ce sunt prea 
multe –   s-ar putea să prefere tocmai element-
ele care au prea puțin sau chiar nimic de-a face 
cu adevăratul spirit al sărbătorii.

Așa se face că mulți dintre noi ne rezervăm 
timp pentru a ne face planuri, ne facem timp 
să vizităm din vreme magazinele, pentru a ne 
decide cu privire la cadourile pe care ni le vom 
face, găsim timp pentru a petrece „cât mai spe-
cial” de Crăciun,  ne facem timp pentru a ne pri-
meni casele și a le pregăti așa cum se cuvine de 
sărbătoare. Nu ne plângem de timp când e vorba 
de cumpărături, avem timp pentru pregătirile 
culinare de tot felul și, uneori, peste � rea con-

sumului.
Nu ne rezervăm tot atât timp, însă, și pentru 

planul duhovnicesc al sărbătorii, pentru a ne pri-
meni și su� etele de păcate, nu doar casele, și 
pentru a le împodobi cu virtuți. Nu avem timp 
pentru Sfânta Spovedanie, nu avem timp pen-
tru Sfânta Împărtășanie și pentru „masa cea 
duhovnicească” a zilei de Crăciun, pentru vizita-
rea unui bolnav, pentru mângâierea unui bătrân, 
pentru a face bucurie unui sărac, pentru a pet-
rece Crăciunul cu cei cu care nu-l petrece nimeni.

Acum, în centrul preocupărilor multora au 
ajuns elementele marginale, dacă nu chiar cele 
anticreștine. Obiceiuri și practici care pun la 
colț praznicul însuși. Sărbătoare fără Sărbătorit, 
„nuntă” fără Mire și Crăciun fără Hristos pare a 
�  modul de a sărbători pentru mulți dintre noi. 
Pruncul Iisus, nu mai are loc de noi. Am devenit 
prea ocupați cu cele care au sufocat Crăciunul, 

ca să mai avem timp și de sărbătoarea însăși. 
Ne-am epuizat prea mult în pregătiri, ca să mai 
putem sărbătorii evenimentul însuși.

Sărbătoarea care ne stă înainte este cu totul 
sfântă și se cere ca noi să ne curățim simțirile 
nu doar casele. Să ne agonisim virtuțile cele 
nestricăcioase, nu doar darurile cele materiale. 
Să ne împodobim și su� etele, nu doar mesele 
bogate și bradul. Să petrecem Crăciunul, nu doar 
niște simple sărbători de iarnă. Să-L sărbătorim 
pe Hristos și Lui să-I dăruim viața noastră așa 
cum ne îndeamnă Sfânta Scriptură și Biserica.

Diac. Adrian Crainic

Nașterea 
Domnului  

Crăciunul - astăzi

Amelia Paven a câștigat în Germania

    În încercarea de a produce bucurie elevilor 
din ciclul primar care iubesc fotbalul, dar care 
nu sunt legitimați la vreun club sportiv, cu 
ocazia sărbătorilor de iarnă, Inspectoratul 
Școlar Județean Arad în parteneriat cu Asociația 

Județeană de Fotbal Arad au organizat două 
interesante competiții.

Astfel, în data de 6 decembrie, la Sala Sporturilor 
,,Victoria” din Arad, a avut loc ,,Nicholas Indoor 
Cup. La această competiție, care a fost rezervată 

doar elevilor din clasele I-II, au participat un 
număr de nouă echipe, printre care și cea a Școlii 
Gimnaziale ,,Sfânta Ana”, structură a Liceului 
Tehnologic ,,Stefan Hell” din Sântana. 

Micii noștri fotbaliști, pregătiți de profesorii 
Emil Arsa și Cătălin Puia, au avut o comportare 
de excepție, reușind să ocupe locul I, devansând, 
pe podium, echipele Școlii Gimnaziale Șimand și 

a Școlii Gimnaziale ,,Aron Cotruș” Arad. Jucătorul 
nostru, Sebastian Cătană, a fost declarat ,,Cel mai 
bun jucător” al acestei competiții.

  Continuând comportarea foarte bună avută în 
ultima vreme, echipa claselor I-IV de la ,,Sfânta 
Ana”, a reușit să se claseze pe locul al II-lea la 
,,Cupa Moș Crăciun”, desfășurată la Arad, în data 
de 18 decembrie, competiție la care au participat 
patrusprezece școli din întreg județul. Locul I 
a fost ocupat de elevii Colegiului Național de 
Informatică din Arad, în timp ce pe treapta a treia 
a podiumului au urcat cei de la Școala Gimnazială 
,,Caius Iacob” din Arad. Și de această dată unul 
dintre premiile speciale a revenit unui sântănean, 
Nicholas Harabulă � ind declarat ,,Cel mai bun 
portar”.

        Iată-i pe acești mici, dar talentați și inimoși 
fotbaliști care au reprezentat cu cinste Sântana: 
Marius Cărăian, Simon Varvari, Mihail Trif, Miruna 
Cotu, Sebastian Cătană, Robert Dobra, Tudor Igreț, 
Natanael Cîrlan, Rareș Brădean, Bogdan Ruști, 
Ana Coman, Mihnea Martin, Nicholas Harabulă, 
Robert Bîte, Fabian Costea, Amelia Paven, Samuel 
Cîrlan și Andreas Bobu.

Au câștigat – Nicholas Indoor Cup 2017

„Viitorul
Caporal Alexa”
la fi nall turului
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În aceste clipe solemne, ne amin-
team cu drag de ce spunea arădeanul Vasile Goldiş 
că „ ...teritoriile locuite de români de la descălecarea 
lui Traian şi până astăzi au fost teritorii româneşti...” 
şi că alipirea acestora a făcut-o românii din ţara 
„dodoloaţă” a lui Eminescu, după cum conchidea şi 
Mihail Kogălniceanu „Unirea, Naţiunea a facut-o!” 

Din Comlăuş, la 1 decembrie 1918, a fost trimisă 
preşedintelui Marii Adunări Naţionale de la Alba 
Iulia următoarea telegramă: „Salut Marea Adunare 
Naţională Română şi doresc din toată inima şi tot 
su� etul cele splendide succese...”

 Pe platoul din faţa Primăriei Sântana, Fanfara „Lam-
bert Steiner”, dirijată de profesorul Dan Miculiţ, a into-
nat Imnul de Stat al României, arborându-se drapelul 
ţării, simbolul menit să unească toţi sântănenii în 
această zi de sărbătoare naţională şi să retrezească 
în su� etele lor sentimente de patriotism şi mand-
rie naţională. Fanfara a plecat imediat la Alba Iulia 
pentru a participa la programul artistic dedicat Zilei 
Naţionale a României.

Programul de la Sântana, alcătuit şi coordonat de 
doamna Rozalia Paşca, inspector cultural, secondată 
de Marius Blidar (poze şi organizare) a fost prezentat 
de profesorul Diana Blându. 

Domnul primar Daniel Tomuţa a ţinut un scurt 
discurs referitor la semni� caţia zilei de 1 Decembrie, 
urmând un moment patriotic susţinut de corul Şcolii 
Generale „Ştefan Augustin Doinaş” din satul Caporal 
Alexa, pregatiţi de preotul Liviu Pam� loiu şi semi-
naristul Robert Motoarcă, cuprinzând piesele „Aşa-i 

românul”, „Hai să-ntindem hora mare”, „Veniţi români 
să cerem dreptul”, „Fraţi români din lumea-ntreagă”, 
dar şi poezii patriotice.

Corul Liceului Tehnologic „Ştefan Hell”, pregătit de 
doamna profesor Amalia Leucuţa, a interpretat „Hora 
unirii”, „Treceţi batalioane române Carpaţii”, recitându-
se şi poezii patriotice.

Corul Şcolii Gimnaziale Sântana a interpretat cân-
tecele „Noi suntem români”, „Din

Ţara Moţilor noi am venit” etc., recitându-se apoi 
poezii patriotice.

Inspector Rozalia Paşca a pregătit grupul vocal „Flori 
de busuioc”, publicul aplaudând

interpretarea cântecelor „Măi române românaş”, 
„Ne-au călcat străinii”, „În ţara asta toţi sunt unul”, 
„Nu-ţi urî române ţara” (unele creaţii ale Rozaliei 
Paşca) etc.

 Ansamblul profesionist „Cununiţa” al 
Universităţii „Vasile Goldiş” Arad, condus de soţii Eliza 
şi Ioan Dărău a prezentat un purpuriu de cântece pa-
triotice interpretate cu patos de Monica Groza, Gabi 
Bârsăuan, Florin Opriţescu, Cristi Cotoară, urmate de 
o suită de jocuri populare.

Programul artistic, dedicat marii sarbatori de 1 De-
cembrie, s-a încheiat cu „Hai să-ntindem hora mare” 
unde s-au prins în hora toţi participanţii.

Profesor, Gheorghe Sinescu

Ziua Națională 
a României
sărbătorită
 la Sântana

„Domnule primar, onorate o� cialităţi locale, doamnelor şi domnilor profesori, dragi elevi,
 În istoria � ecarui popor există anumite zile de referinţă, zile memorabile care, prin însemnătatea 
şi importanţa evenimentelor pe care le evocă, vor dăinui de-a pururi în conştiinţa poporului. Pen-
tru poporul român - o astfel de zi este 1 DECEMBRIE - Ziua Unirii, ziua în care idealul de veacuri al 
românilor a ajuns să � e înfăptuit. În cadrul acestui scurt cuvânt aş dori să prezint în linii generale 
contribuţia Aradului în realizarea Marii Uniri, rolul jucat de oraşul de pe Mureş în pregătirea actului de 
la 1 Decembrie 1918. 
Motivaţiile acestui demers sunt multiple. În primul rând, faptul că la începutul secolului XX, Aradul a 
fost principalul centru al luptei românilor pentru a� rmare naţională.
În al doilea rând, cei mai importanţi artizani ai Unirii, Ştefan Cicio Pop, preşedintele Consiliului Na-
tional Român Central, Vasile Goldiş (1872-1934), cel care a redactat Rezoluţia Marii Adunări Naţionale 
şi, nu în ultimul rând, Ioan Suciu (1862-1939), organizatorul Marii Adunări de la Alba Iulia, sunt, � e 
originari din judeţul Arad, � e şi-au desfăşurat în acest oraş cea mai mare parte a activității lor poli-
tice. Prin cuprinderea teritoriului arădean sub cârmuirea româneasca, s-a pus capat unei anomalii 
istorice, tot mai apăsătoare, aceea care îngăduia naţiunii minoritare maghiare să exercite, de multe ori 
în mod abuziv, rolul conducător în această parte de ţară. Contribuţia lui Ştefan Cicio Pop la realizarea 
dezideratului fundamental al românilor a fost covârşitoare. Este su� cient să amintim că sediul Consili-
ului Naţional Român din Arad era chiar în casa dr. Ştefan Cicio Pop. De aici a semnat şi expediat Cicio 
Pop apelul către ,,naţiunea română” de a intra în rândul naţiunilor libere. Se anunţa apoi constituirea 
,,guvernului românesc” din Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş, precum şi în� inţarea consiliilor 
naţionale locale numite şi ,,sfaturi”sau secţii ale Consiliului Naţional Român Central. În acest sens, 
trebuie spus cu mândrie că la Comlăuş s-a constituit unul dintre primele Consilii Naţionale Române 
locale de pe cuprinsul judeţului Arad, desfăşurându-se o vie campanie pentru susţinerea unirii Transil-
vaniei cu România. Din partea Comlauşului a fost ales, în unanimitate, între cei 1228 de delegaţi de la 
Alba-Iulia, medicul Vasile Cucu. Mai mult, Ştefan Cicio-Pop a rostit primul cuvânt în cadrul Marii Adu-
nari Naţionale de la Alba-Iulia în care a subliniat importanţa momentului istoric şi a trecut în revistă 
greutaţile îndurate de poporul român în anii grei ai războiului. Cuvântarea sa a fost întreruptă de mai 
multe ori de aplauze frenetice, iar la sfârşit a fost aprobat cu aplauze minute în şir. Tot el a îndeplinit 
şi funcţia de vicepreşedinte în Biroul Marii Adunari Naţionale. Dar alături de faptele lor politice, este 
important de amintit şi faptul, extrem de rar precizat, ca şi Biserica arădeană a participat din plin la 
marele eveniment de la Alba-Iulia.
Astfel, la sfârşitul liturghiei o� ciate în biserica ortodoxă din Alba Iulia, batrânul episcop al Aradu-
lui, Ioan Ignatie Papp a modi� cat din propria sa iniţiativă � nalul slujbei cu aceste cuvinte: ,,Cel ce a 
înviat din morţi şi a dat viaţă naţională şi Neamului românesc, Hristos, adevăratul Dumnezeul nos-
tru...” Nu trebuie uitat nici faptul că în memorabila zi de 1 Decembrie 1918, în „oraşul Unirii”a fost 
rostită şi lansată şi „Rugăciunea de la Alba Iulia”, o admirabilă piesă spirituală a marelui istoric şi 
cărturar arădean Gheorghe Ciuhandu, rugăciune rostită în biserica ortodoxă din Alba Iulia de către 
episcopul de atunci al Caransebeşului Miron Cristea, viitorul patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. 
Rugăciunea sintetizează istoria suferinţelor de veacuri ale poporului român şi necesitatea resta-
bilirii unitaţii politice şi naţionale a românilor. Observăm astfel că în organizarea manifestărilor 
legate de 1 decembrie s-au implicat atât structurile politice şi culturale cât şi structurile Bisericii 
Ortodoxe Române. În încheiere, de un profund patriotism sunt şi cuvintele, marelui om politic Ion 
I. C. Bratianu, rostite la prânzul dat, pe data de14 decembrie 1918, în onoarea delegaţiei din care 
făceau parte Vasile Goldiş, Alexandru Vaida-Voevod, Miron Cristea, Ştefan Cicio Pop etc. pentru a 
prezenta, Regelui şi Guvernului României, Actul Unirii: ,,Vă aşteptăm de o mie de ani şi aţi venit ca 
să nu ne mai despărţim niciodată. Sunt în viaţa unui neam clipe de fericire atât de mari încât ele 
răscumpără veacuri întregi de suferinţă. Bucuria noastră nu este bucuria unei singure generaţii.Ea 
este sfântă tresărire a întregului popor român, care de sute şi sute de ani a îndurat suferinţele cele 
mai crude, fără sa-şi piardă credinţa neclintită în venirea acelei zile care ne uneşte astăzi şi care 
trebuia să vie, care nu se putea să nu vie”!!

Profesor, Diana Blându

Depunerea de coroane
După încheierea festivităților de pe platoul din 

fața primăriei, participanții s-au deplasat la Mo-
numentul Eroilor din Comlăuș, unde, la ora 12, un 
sobor de preoţi a ţinut o slujbă de pomenire pen-
tru comlăușenii care au murit pe fronturile patriei 
în Primul Război Mondial. O coroană a fost depusă 
și în cinstea eroilor din al Doilea Război Mondial. 

Au depus coroane de � ori: Primăria și Consiliul 
Local al orașului Sântana, Poliţia (cu noul coman-
dant comisar Mihai Popovici), Liceul Tehnologic 
„Ștefan Hell”, Școala Gimnazială Sântana (Comla-
uș), Asociaţiile „SOS Copiii”, „Romgera”, „Agromec 
Comlauș”, „Spicul” (Caporal Alexa), APIA Sântana, 
organizaţiile de partid locale „Partidul Naţional 
Liberal”, „Forumul Democrat German”, „Partidul 
Social Democrat”.

În încheiere, primarul orașului, domnul Daniel 
Tomuța a mulțumit celor prezenți și i-a invitat pe 
toți la pizzerie să ia parte la servirea unui prepa-
rat de ciolan cu fasole, ocazie cu care au depănat 
amintiri din anul care este pe terminate și și-au 
pus speranţe în anul 2018.

În concluzie, sărbatoarea de su� et a sântănenilor 

dedicată Zilei României ne duce cu gândul la un 
citat clasic din Alexandru Ioan Cuza, care releva 
faptul că „Unirea e singura stare politică ce putea 
să asigure viitorul nostru și să ne permită a da ţă-
rii organizarea ce o aștepta de atât de mult timp”, 
aceasta � ind realizată pe baza dreptului de auto-
determinare a naţionalităţilor și a constituit un act 
legic, obiectiv, iar Iuliu Maniu spunea că „ ... noi 
românii din Ardeal și Ungaria, suntem în drept să 
cerem această unire, � indcă aici la noi este leagă-
nul românismului”.

 Profesor, Gheorghe Sinescu

> pag. 1
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In Memoriam
Regele Mihai I al României

Regele Mihai I s-a nascut la 
25 octombrie 1921, la Sinaia. A fost � ul Re-
gelui Carol al II-lea si al Reginei-Mama Elena. 
La 30 decembrie 1947 a fost silit de către 
comuniști să abdice, iar la 3 ianuarie 1948 să 
părăsească țara. După revoluție Regele Mihai 
a încercat să revină în țară dar până în 1997 a 
fost împiedicat de noii comuniști.  Chiar și așa 
a militat pentru intrarea Romaniei in NATO si 
in Uniunea Europeana. Majestatea Sa a in-
curajat respectarea drepturilor omului, dez-
voltarea economiei de piata, pastrarea cul-
turii nationale, respectarea adevarului istoric, 
respectarea si garantarea proprietatii private, 
consolidarea statului de drept si a democra-
tiei in tara noastra. 

Până la revoluție propaganda comunistă a 
cultivat ura și disprețul față de rege și capi-

talism, în timp ce socialismul era ridicat în 
slăvi, iar conducătorilor li se cântau ode Ironia 
istoriei este că  tocmai generațiile crescute 
și educate în acest fel au schimbat rolurile. 
Ceaușescu a murit ca un câine și va rămâne 
o pată în istoria contemporană, în timp ce 
regele și-a recăpătat locul de cinste și a fost 
înmormântat cu onoruri militare și trei zile 
de doliu național. A incetat din viata, in ziua 
de 5 decembrie 2017, la resedinta privata din 
Elvetia

Moartea Regelui Mihai I al României în-
chide o pagină de istorie. Majestatea Sa va 
dăinui în memoria și conștiința poporului 
român, ca simbol al echilibrului, demnității 
și dragostei cu care și-a reprezentat și 
susținut țara și poporul. Dumnezeu să-l 
odihnească în pace !

        Am avut bucuria de a-l intâlni pe Ma-
jestatea Sa, Regele Mihai în preajma sarbato-
rilor de iarna  din decembrie 2008, când copiii 
grădiniței noastre, însoțiti de doamnele educa-
toare, au prezentat Majestăților Lor regale un 
program  de Crăciun.  Îmi este greu să exprim  
ceea ce am simțit, atât eu, cât și colegele mele, 

în acele momente. Bineînțeles ca am avut 
mari emoții, care însă, s-au evaporat în mo-
mentul în care Regele a ni s-a adresat. Cum? 
Direct, calm, cu multa căldură. Majestațile Lor 
au apreciat colindele micuților si au admirat 
minunatele veșminte pe care aceștia le-au pur-
tat : pe cei trei crai și Irod,  costumele populare 

românești și pe cele de îngerași, pe cele cu spe-
ci� c german. Colindul copiilor a fost răsplatit de 
Majestatea Sa, însuși, care a a înmânat � ecărui 
copil, cadouri și a vorbit cu cei mici. 

    Am rămas profund fascinate de imaginea 
acestuia de om simplu, de realismul și normali-
tatea pe care ne-o transmitea, iar atunci când 

la plecare, Regele Mihai mi-a întins mâna, sin-
cer, a fost unul din acele momente pe care nu le 
voi uita niciodată.

Eu și colegele mele, vom păstra mereu vie 
amintirea Majestății Sale, Regele Mihai I, un 
model de demnitate si decență.

Educatoare, Antonela Hanț

Regele Mihai I și Sântana
Se spune că la plecarea regelui din țară sătenii 

din Comlăuș au asteptat trenul si au făcut cu 
mâna regelui. Regele le-a făcut și el cu mâna de 
la geamul trenului.

Cercetătorul de origine română Stefan Hell, 
care s-a născut şi a copilărit în Sântana şi care 
este laureat al Premiului Nobel pentru chimie 
în anul 2014, a fost decorat cu Ordinul Coro-
ana României în grad de Comandor, distincţie 
acordată în numele Regelui Mihai de către Prin-
cipesa Moştenitoare Margareta. 

În anul 2008 copii de la grădinițele PP 1 și PN 
4 conduși de educatoarele Liceului tehnologic St 
Hell au colindat pe majestatea sa la castelul regal 
de la Săvârșin. Micuții au fost întâmpinați de re-
gele Mihai și de regina Ana și au colindat atât în 
română cât și în germană.

Am încercat să a� ăm care a fost percepția 
sântănenilor  contemporani cu Regele Mihai, 
vizavi de personalitatea acestuia înainte de alu-
ngarea din țară  

”Regele a fost iubit de unii și urât de alții. A fost 
iubit de oameni, dar urât de comunisți. ”

ceea ce am simțit, atât eu, cât și colegele mele, tat : pe cei trei crai și Irod,  costumele populare Educatoare, Antonela Hanț

S-a stins din viață Wolfgang Kriesemer, 
Cetățean de Onoare al orașului Sântana
Domnul Wolfgang Kriesemer s-a 

născut în Köln, Germania și a fost 
cetăţean german. A ajuns pentru 
prima dată în România în toamna 
anului 1993. Întâmplător a făcut o 
vizită în comuna Petriș din judeţul 
Arad. A fost profund mișcat de 
situaţia copiilor de acolo, care nu 
aveau încălțăminte bună, haine, 
sau alte lucruri necesare unei dez-
voltari normale. Atunci s-a hotărât 
să schimbe ceva în viața acelor co-
pii și mai apoi a altora. S-a întors în 
toamna anului 1993, cu un total de 
500 de pachete pentru copii și în-
cepând de atunci a adus în Româ-
nia, în � ecare an, mii de pachete 
pentru Crăciun.  Printre bene� ciarii 
cadourilor de Crăciun aduse de 
domnul Kriesemer s-au numărat 
și elevii Școlii “Sf. Ana”. De-a lungul 

anilor s-a implicat și în ajutorarea 
comunităţilor dezavantajate din 
orașul nostru. 

Cu banii adunaţi de la diferite 
persoane și � rme din Germania 
a cumpărat patru case pentru 
asociaţia S.O.S. copiii din Sântana. 
A construit apoi o casă în satul 
Caporal Alexa, pe care a donat-o 
Asociaţiei Penticostale de Misiune 
Creștină. A plătit an de an trans-
portul a cel puţin șapte camioane 
de bunuri pe care le-a trimis în 
ţară. Pentru toate acestea, la pro-
punerea domnului Aurel Ardeu, 
consilier local PNL, în data de 5 
decembrie 2014, Consiliul Local 
Sântana i-a atribuit a titlului de 
cetăţean de onoare. Un act bine-
meritat de prețuire și recunoștinţă.

În ultimii ani a avut probleme 

serioase de sănătate, dar cu toate 
acestea și-a continuat activitățile 
de binefacere. Ultima vizită la Sân-
tana a făcut-o anul acesta. 

Din nefericire, Wolfgang Kries-
emer, cel care a fost de-a lungul 
anilor Moș Crăciun al copiilor din 
Sântana și Arad, a pierdut lupta cu 
boala pe data de 30 noiembrie, la 
vârsta de 78 de ani. Dumnezeu să-l 
odihnească în pace! Îl vom păstra 
în memorie cu o frumoasă amin-
tire.

Supermarketul PENNY
la Sântana

Încet, încet orașul nostru 
își schimbă înfățișarea în 
bine.

De câteva luni, la 
intersecția străzii Ze� ru-
lui cu str. Mihai Viteazu se 
lucrează intensiv la o nouă 
investiție privată de amp-
loare. Pe locul care atâția 
ani a fost ocupat de ruin-

ele clădirilor fostei fabrici 
de mobilă și a vechii mori, 
lanțul PENNY MARKET își 
deschide un nou magazin.

Noul magazin, va avea o 
suprafață de 1410 mp din 
care aproximativ 800 mp 
vor �  destinați spațiului de 
vânzare. De asemenea, in 
interiorul magazinului va 

funcționa și o carmangerie.
In exterior, pe lângă 

spațiul verde, este 
amenajată o parcare care 
conține 83 de locuri.

Deschiderea încă nu are 
o dată o� cială, dar este 
estimată a �  făcută în 
perioada 22-30 decembrie 
2017.

Pe lângă un plus la 
capitolul diversitate a 
ofertelor pe care îl aduce 
cumpărătorilor, cel mai 
mare bene� ciu pe care îl 
au toți cetățenii orașului 
constă în schimbarea as-
pectului zonei și redarea ei 
către public.
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Deschiderea magazinului Penny din Sântana 
va avea loc în data de 22.12.2017, ora 7:00.

Ardelean Gheorghe, 87 ani
- Ce părere aveți despre Regele Mihai?
  - A  fost un om bun, a iubit atât poporul 

cât și pe mama lui Elena. S-a  implicat foarte 
mult față de oameni și a ajutat pe cei săraci.

- Cum a fost perceput Regele Mihai 
inainte să plece din țară?

- Oamenii țineau foarte mult la el și era 
apreciat. Pe front a fost un om su� etist și 
căuta să-i ajute pe soldați. 

  Musca Ioan, 90 ani
-  Ce părere aveți despre Regele Mihai?
-  Îl apreciez că nu a făcut rele și a fost un 

om bun. 

- Cum a fost perceput Regele Mihai 
inainte să plece din țară?

-  Un om cu su� et bun, atât el cât și familia 
lui. Că dacă ar �  fost un om rău, nu avea atâta 
lume la îmormântarea lui, o� cialități din 24 
de țări. 

Vand Ioan, 84 ani
(Tatăl preotului Ioan Vand )

- Ce părere aveți despre Regele Mihai? 
Cum a fost perceput Regele Mihai inainte 
să plece din țară?

- Regele a fost iubit de unii și urât de alții. A 
fost iubit de oameni, dar urât de comunisți. 

Părerile unor sântăneni
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Căsătoriile lunii noiembrie 2017
STOICA GHEORGHE și POPA FLORENTINA

RUSTI MIHAI și MIHALACHE RAMONA NICOLETA
SĂSĂRAN MARIAN IOSIF și TRIFAN MARIA ELFRIDE

SELIMOVIĆ  REFIK și MAILAT MARIA

Luna precedentă au fost o� ciate la Primăria Orașului Sân-
tana 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

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 FLOAREA
COLOMPAR VILMA

IGREȚ IELINA
LAUB MAGDALENA

PAC GHEORGHE
GOINA FLOARE

BRĂDICEAN PETRU
TRIF ANA

PURCEL RAVEICA
SUCIU NICOLAE

COMEMORĂRI

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

CARICATURA LUNII

În anul 1856, la Comlăuș a fost o 
mișcare de protest a românilor și ger-
manilor împotriva deciziei tribuna-
lului urbarial de a comasa pământul 
ţăranilor pentru a �  dat bogătașilor, 
ţăranii primind loturi sărace și depar-
te de localitate, dar tribunalul a reve-
nit asupra deciziei luate.

În anul 1858, cad pradă focului gim-
naziul, biserica și peste o mie de case 
din localitate. Arde chiar și icoana 
Maicii Domnului, existentă în biseri-
ca romano-catolică, evenimentul � -
ind imortalizat într-o pictură, astăzi 
refăcută, care se găsește în incinta lă-

cașului de cult și este notat într-un ca-
iet al scriitorului de mai târziu, Ioan 
Slavici. 

Primarul de atunci Weisenburger  și 
notarul Aloysius Popovici adună bani 
pentru refacerea caselor, dar Aloisia 
Baum îi reclamă pentru că au folosit 
banii în alte scopuri, iar aceștia sunt 
schimbaţi imediat din funcţie. 

În aprilie 1860, ţăranii din Sântana se 
revoltă împotriva primarului Weisen-
burger care le impusese obligaţii mari 
pentru întreţinerea armatei austrie-
ce din comitat. Bogătașii erau privile-
giaţi. Jandarmii îi arestează pe Aloisia 
Baumann, Iosif Kerner, Iohann Lutz, 
Ioan Grecu (reprezentantul ţăranilor 
din Comlăuș), Mathias Schneider, Io-

hann Bleizi� er și alţii, care sunt ulteri-
or eliberaţi de emisarul cezaro-crăiesc 
Paul von Dieckess, primarul � ind mu-
tat disciplinar la Socodor.

Primarul ales, bogătașul Karl Szen-
tes, nedreptăţește din nou ţărănimea 
săracă.   

În anul 1860, a început lupta româ-
nilor pentru introducerea limbii ro-
mâne în administraţie. 

În anul 1864, notarul de la Cherechi 
folosea limba română în actele comu-
nale, dar în 1864, autorităţile maghia-
re au impus iar redactarea actelor în 
maghiară. 

În 1863, a luat � inţă „Asociaţiunea 
naţională în Arad pentru cultura și 
conversarea poporului Român”, din 

Cherechi � ind  11 membri: Iosif Bu-
turca, Teodor și Filip Stan, Ioan Sas, 
Dumitru Mărcuţ, Tănase Șeran, Ghe-
orghe Roșu, Ilie Dehelean, Vicenţiu 
Blaga, Iosif Mariș, Simion Tomuţa, 
care militau pentru cultură și liberta-
te naţională.

Învăţătorii anului 1864 erau, la Che-
rechi-Ioan Bochiș ( cu 70 de elevi), 
iar la Comlăuș-Ioan Dascăl (cu 171 
elevi). 

În anul 1864, hotarul Cherechiului 
era de 2872 iugăre cadastrale, sântăne-
nilor (chiaburi îmbogăţiţi de pe urma 
producţiei de mărfuri) dându-li-se în 
arendă 1489 iugăre cadastrale (curţile 
ocupau 48 de iugăre).

Știați că...

Mesaje de sărbători

Cu ocazia sarbatorii nașterii Domnului Isus Hristos și cand ne pregatim sa intrăm in 
noul an,  Biserica Creștină Baptistă  Harul Sântana Str, Rozelor Nr.21, transmite tuturor 
credincioșilor și locuitorilor Orașului Sântana, multă pace și bucurie din partea Cel-Lui ce 
o poate da. Fie ca aceste sărbători să ne unească lângă Cel născut în Betleem ISUS HRIS-
TOS.      

Pastor Vasile Popescu 
Cu ocazia sarbatorii nasteri Mantuitorului si a noului an Biserica Penticostala “Betania” 

din Caporal Alexa ureaza atat enoriasilor cat si intregii comunitati:
Sa aveti  parte de   sarbatoari binecuvantate, cu pace si armonie in familie!
Departamentul de relatii si comunicare: Conducator -Prezbiter Budisan Dorin 

Stimați creștini!
Luna decembrie are farmec aparte pen-

tru că include sărbătoarea legată de 
nașterea Mântuitorului. Cu această ocazie, 
ultimă lună a anului este împodobită cu 
decorațiuni, cu daruri și mai apoi colinde. 
În Biblie, mai exact, în Evanghelia după 
Luca, cântarea corului îngeresc este prece-
dat de o veste bună. 

„<<Nu vă temeţi: căci vă aduc o veste 
bună, care va �  o mare bucurie pentru 
tot norodul: astăzi, în cetatea lui David, vi 
S-a născut un Mântuitor, care este Hris-
tos, Domnul. Iată semnul, după care-L 
veţi cunoaşte: veţi găsi un Prunc înfăşat în 
scutece şi culcat într-o iesle>>. Şi deodată, 
împreună cu îngerul, s-a unit o mulţime de 
oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu şi 
zicând: <<Slavă lui Dumnezeu în locurile 
preaînalte şi pace pe pământ între oamenii 
plăcuţi Lui.>>” (Luca 2:10-14)

Motivul bucuriei și al cântului pentru slava 
lui Dumnezeu este faptul că avem un Mare 
Salvator, pe Isus Hristos, Domnul nostru. El 
a venit ca să moară pentru păcatele omeni-
rii. Adevărul întrupării Fiului a ajuns până 
în 2017, prin S� ntele Scripturi, din generație 

în generație și este pentru noi Evanghelia 
(Vestea bună). Evanghelia este bună pentru 
toți, actuală tot timpul, salvatoare pentru 
� ecare și posibilă de experimentat personal. 
Cel mai bun mod de a sărbători este acela 
de a-L avea pe Isus în inimă, prin credință 
și de a-L onora pe Dumnezeu Tatăl pentru 
Fiul. 

Biserica Creștină Baptistă BETESDA din 
Sântana urează tuturor cetățenilor orașului 
S� nte sărbători de nașterea Domnului! Tot 
pe această cale vă facem și urarea La mulți 
ani! cu ocazia trecerii în noul an. Ne rugăm 
lui Dumnezeu pentru fericirea tuturor celor 
ce compun orașul Sântana. Ne rugăm pen-
tru sănătate trupească, bucurie su� etească 
și mai ales pentru împăcarea și pacea cu 
Dumnezeu. Ne rugăm de asemenea pentru 
toate familiile.

Vă invităm să vă închinați lui Dumnezeu 
la aceste sărbători și nu numai. Celor ce 
doresc să se închine împreună cu noi cei ce 
compunem Biserica Creștină Baptistă BE-
TESDA, vă așteptăm pe strada Muncii, nr. 
109. 

Dumnezeu să vă binecuvinteze!
Cu stimă și respect, păstor Ioan Mirăuțeîn 2017, prin S� ntele Scripturi, din generație Cu stimă și respect, păstor Ioan Mirăuțe

Am Himmel leuchtet der Weihnachtsstern hell und klar,
Wir wünschen der ganzen Stadt Sanktanna ein frohes Fest und ein gutes Neues Jahr!

Pfarrer Ladislau Bariak.
Când ultimele � le cad, din mii de calendare, se aprind steluţe-n brad, ca semne de mare 

sărbătoare. Când toţi urează celor dragi, cuvinte de mărire la fel vă dorim şi noi ‘’ La mulţi 
ani cu fericire!”

Părintele Ladislau Bariak.

Cu prilejul S� ntelor Sărbători ale Nașterii Mântuitorului Iisus Hristos,
 Anului Nou și Botezului Domnului vă adresăm tuturor credincioșilor doriri de sănătate 

și mântuire, pace și bucurie, fericire și mult ajutor de la Dumnezeu
 în toată fapta cea bună, dimpreună cu urarea tradițională:”La mulți ani!”.

  Pr. Ioan Crainic
 Diac. Adrian Crainic

Parohia Ortodoxă Română Sântana II

> pag. 7
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În anul 1867, după 
semnarea pactului dualist, se în� in-
ţează Austro-Ungaria. 

La 25 martie 1867, de Buna Ves-
tire, preotul Constantin Popovici, 
cu ocazia parastasului pentru de-
cesul lui Gheorghe Popa de Teiuș, 
ţine o cuvântare despre lupta pentru 
emanciparea naţională a români-
lor. Se ajunge ca, în perioada 1867- 
1873, la Comlăuș limba o� cială să 
� e româna.

În 1867, la Comlăuș, pe strada Pă-
cii, apare a doua clădire de școală, 
care funcţionează până în 1965, în 
locul ei construindu-se dispensarul 
Comlăuș. Era o școală confesională, 
în Sântana � ind școală comunală la 
care au venit să înveţe copiii șvabilor 
și maghiarilor din Comlăuș, chiar 
familiile lor stabilindu-se la Sânta-
na în cartierul „Nincs” („Nimic”), 
cartier situat în partea de nord-vest 
a localităţii, format din meșteșugari 
săraci. Elevii trebuiau să vorbească 
maghiara la școală, pe stradă, iar cei 
care nu respectau regulile erau pe-
depsiţi.

Spre sud, în continuarea acestu-
ia, s-a format cartierul „Schmeltz” 
(„Untură”), care s-a numit astfel în 

urma incendiului din 1858, când 
Sântana a ars de la untura aprinsă în 
casa lui Anton Emeneth.

În partea de nord-est a localită-
ţii s-a format cartierul „Eselsek”, 
numele acestuia � ind dat probabil 
după coloniștii veniţi din localitatea 
Elsenz, regiunea Kraichgau (Ger-
mania).

La sudul acestui cartier, a luat � inţă 
cartierul „Fako”, denumire dată de la 
pământul de culoare galbenă din care 
localnicii își construiau case. Și astăzi 
se mai văd gropile de lângă calea fera-
tă, din centru sau din Comlăuș („Bo-
rodei”).

În anul 1868, când Parlamentul ma-
ghiar promulgă legea de la Cluj, legi-
le Ungariei se extind în Transilvania, se 
s� nţește noua biserică catolică cu hra-
mul „Sfânta Ana” ( primar-Karl Szen-
tes), acum refăcută după incendiul 
pustiitor, construcţie începută în anul 
1864.

În anul 1869, perioada februarie-sep-
tembrie, Ioan Slavici este secretar la 
notarul din Comlăuș „un sat româ-
nesc, în care sunt și șvabi, precum și ţi-
gani, cei mai mulţi geambași înstăriţi.”     
Actele o� ciale erau redactate de scrii-
tor în limba română.

(Urmare în numărul viitor al ziaru-
lui)

Profesor, Gheorghe Sinescu

Știați că...

1. Proiect de hotărâre privind confe-
rirea titlului de  “Cetățean de onoare 

al Orașului Sântana – post mortem”, 
poetului Ștefan Augustin Doinaș.

Din activitatea Consiliului Local Sântana
Consiliul local al orasului Sântana s-a întrunit 
în ședință extraordinară în data de 10.11.2017, 

având pe ordinea de zi următoarele:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea pro-
iectului de organizare a rețelei școlare la nivelul 
orașului Sântana și satului aparținător Caporal 
Alexa, pentru anul școlar 2017-2019.

2.Proiect de hotărâre privind organizarea con-
cursului în vederea ocupării postului vacant co-
respunzător funcției contractuale de consilier 
juridic debutant din aparatul permanent al Con-
siliului Local Sântana

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea planu-
lui de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 
2018, la nivelul Primăriei Orașului Sântana

4.Proiect de hotărâre privind modi� carea art.2 
și art.4 din HCL nr. 171/26.09.2017 privind apro-
barea declanșării procedurii de selecție a consi-
liului de administrație și a directorului general al 
SC PRIMVEST CONSULT SRL, întreprindere publi-
că având ca autoritate tutelară, Consiliul Local al 
Orașului Sântana.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea pro� -
lului consiliului de administrație al SC PRIMVEST 
CONSULT SRL, întreprindere publică având ca au-
toritate tutelară, Consiliul Local al Orașului Sân-
tana.

6.Proiect de hotărâre privind trecerea în pro-
prietatea privată a Orașului Sântana, a imobilu-
lui/teren înscris în CF nr. 308301 Sântana, nr.top. 
308301/Caporal Alexa, în suprafață de 4311 mp.

7.Proiect de hotărâre privind trecerea în pro-
prietatea privată a Orașului Sântana, a imobilu-
lui/teren înscris în CF nr. 307406 Sântana, nr.top. 
307406, în suprafață de 5000 mp.

8.Proiect de hotărâre privind trecerea în pro-
prietatea privată a Orașului Sântana, a imobilu-
lui/teren înscris în CF nr. 307405 Sântana, nr.top. 
307405, în suprafață de 45612 mp.

9.Proiect de hotărâre privind aporbarea listei 
de priorități cuprinzând solicitanții îndreptățiți să 
primească o locuință din fondul locativ de stat al 
orașului Sântana.

10.Proiect de hotărâre privind vânzarea directă 
a imobilului/teren situat în Sântana, str. Prunu-
lui, nr.19, jud. Arad, evidențiat în CF nr. 300035 
Sântana, nr. top  2839/b/121, în suprafață de 918 
mp, către Cheșa Marian Florin și soția Sfeduneac 
Elena Mihaela.

11. Proiect de hotărâre privind vânzarea direc-
tă a imobilului/teren situat în Sântana, str. Bica-

zului, nr.13, jud. Arad, evidențiat în CF nr. 304689 
Sântana, nr. top  343 Sântana, în suprafață de 918 
mp, către Crainic Adrian Ioan și soția Crainic Na-
talia.

12. Proiect de hotărâre privind vânzarea directă 
a imobilului/teren situat în Sântana, str. Aradului, 
nr.73, jud. Arad, evidențiat în CF nr. 302938 Sân-
tana, nr. top  959 Sântana, în suprafață de 2790 
mp, către Societatea Comercială pe Acțiuni RO-
MIMPLET SA.

13.Proiect de hotărâre privind vânzarea la 
licitație publică deschisă cu strigare a terenu-
lui din Sântana, str. Ana Ipătescu, nr.18A, jud. 
Arad, evidențiat în CF nr. 308275 Sântana, nr. top 
2839/a/1/6/2, în suprafață de 250 mp. 

14. Proiect de hotărâre privind vânzarea la 
licitație publică deschisă cu strigare a terenu-
lui din Sântana, str. Rozelor, nr.7, jud. Arad, 
evidențiat în CF nr. 308204 Sântana, nr. top 78/b 
Sântana, în suprafață de 720 mp. 

15. Proiect de hotărâre privind vânzarea la 
licitație publică deschisă cu strigare a terenu-
lui din Sântana, str. Muncii, nr.120A, jud. Arad, 
evidențiat în CF nr. 308139 Sântana, nr. top 
308139, în suprafață de 1819 mp.

16. Proiect de hotărâre privind vânzarea la 
licitație publică deschisă cu strigare a terenu-
lui din Sântana, str. Banatului, nr.2, jud. Arad, 
evidențiat în CF nr. 305365 Sântana, nr. top 
2839/b/27/2 Sântana, în suprafață de 624 mp.

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea dez-
membrării imobilului situat în Sântana, str. Du-
nării, jud. Arad, evidențiat în CF nr. 305662, în 
suprafață de 6221 mp.

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea sta-
tului de funcții și de organizare a aparatului de 
specialitate al primarului din cadrul Primăriei 
Orașului Sântana pentru anul 2017.

19.Proiect de hotărâre privind aprobarea sta-
tului de funcții și de organizare a aparatului de 
specialitate al primarului din cadrul Primăriei 
Orașului Sântana pentru anul 2017.

20.Proiect de hotărâre privind aprobarea sta-
tului de funcții și de organizare a aparatului de 
specialitate al primarului din cadrul Primăriei 
Orașului Sântana pentru anul 2017.PROIECT DE 

21. Diverse.

Consiliul local al orasului Sântana s-a întrunit 
în ședință ordinară în data de 21.11.2017, având 

pe ordinea de zi următoarele:

1. Proiect de hotărâre privind recti� carea buge-
tului local al Orașului Sântana pentru anul 2017.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea dez-
membrării imobilului situat în Sântana, str. Du-
nării, jud. Arad, evidențiat în CF nr. 305662, în 
suprafață de 6221 mp.

3. Proiect de hotărâre privind modi� carea HCL 
nr. 156/22.08.2017 privind constituirea grupului 

de lucru în vederea reglementării circulației la ni-
velul Orașului Sântana.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea in-
dicatorilor tehnico-economici ai obiectivu-
lui de investiții “Amenajare teren de sport 
multifuncțional, pe str. Dunării”.

Întocmit,
Anca Butar

Consiliul local al orasului Sântana s-a întrunit 
în ședință extraordinară în data de 27.11.2017, 

având pe ordinea de zi următoarele:

Mesaje de sărbători
Cu ocazia S� ntelor Sărbători rugăm pe bunul Dumnezeu să reverse darurile 

Sale cele bogate,urându-vă multă fericire,pace,sănătate,unitate și un călduros La 
mulți ani!

Pr. Liviu Pam� loiu    
Sărbătorile creștine sunt zile ale lui Dumnezeu coborâte din iubire la noi, 

din cer, ca să ne înalțe pe noi, tot pe calea iubirii, până la piscurile existenței 
Lui. Nașterea Domnului să nu � e numai sărbătoarea luminilor arti� ciale care 
opacizează lumina lui Hristos, ci să � e sărbătoarea luminii celei necreate pe care 
au descoperit-o de-a lungul istoriei atâția s� nți ai Bisericii.

Sărbătoriți Nașterea Domnului în lumina Învierii Domnului, așa cum veți 
sărbători Paștile în lumina Crăciunului! Vă dorim din toata inima să petreceți 
S� ntele Sărbători în pace, sănătate, belșug de lumină și spor de bucurii 
duhovnicești.

LA MULȚI ANI!
Pr. Nicolae Rădulescu,   Parohia ortodoxă Sântana I

În noaptea Sfântă de Crăciun, lasă deoparte grijile și supărările. Deschide-ți in-
ima și primește un strop din binecuvântarea care se revarsă peste lume în acest 
praznic al Nașterii Mântuitorului Hristos.  Crăciun Fericit, tuturor sântănenilor 
și enoriașilor din parohia Comlăuș Sântana.

Pr. Vand Ioan, Pr. Ștefănuț Lucian
Parohia ortodoxă Comlăuș

Ca în fiecare an, primăria orașului 
primește colindători. 

Anul acesta primii au fost copii de 
la grădinița din Satul Nou pregătiți 
de doamna educatoare Maria Do-
brea. Frumoasele colinde au fost 
răsplătite de gazde cu bomboane și 
bani, așa cum se obișnuiește.

Colindând
 la Primărie
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Caravana tradițiilor de iarnă

Miercuri 13 sep-
tembrie 2017, Sântana a primit 
,,Caravana tradiţiilor de iarnă”, 
care a avut loc la Căminul Cultu-
ral din Satul Nou.

O sală plină de spectatori a pri-
mit cu aplauze cetele de colindători 
care au deschis serile de colinde ce 
vor urma în orașul nostru. Specta-
colul de colinde a fost prezentat de 
îndrăgita Nicoleta Pavel, moderator 
al televiziunii Arad. Au venit să ne 
colinde Dubașii din Juliţa, Colindă-
torii dubași, Sânzâienele și Feciorii 
Zărandului, Grupul de colindători, 
Rapsozii Zărandului din Arad cu 

interpreţii Viorica Mănăstire, Radu 
Vand, Aura Bonchiș, Malvina Nagy, 
Rodica Ardelean și Ionuţ Langa, sub 
conducerea dirijorului Petrică Pașca. 
Spectacolul a fost transmis live pe 
postul de televiziune TV Arad. Fru-
moasele colinde au pătruns în inima 
spectatorilor creând momente de 
emoţie îndelung aplaudate. 

Mulțumim pentru frumoasele co-
linde, Centrului Cultural Arad și  
domnului Director Ionel Bulbuc, 
care a fost prezent în mijlocul nos-
tru însotind caravana.

Rozalia Pașca Inspector cultură

Apropierea sărbătorilor de iarnă a adus nerăbdare printre copiii de la clasele pregătitoare în așteptarea 
darurilor mult dorite.  Pentru a le afl a părerile am fost și noi să stăm de vorbă cu aceștia, unde altun-
deva decât la Sântana și Caporal Alexa.

În așteptarea sărbătorilor de iarnă
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În așteptarea sărbătorilor de iarnă

Toți copiii ne-au mărturi-
sit că au fost cuminți pe tot 
parcursul anului și așteptă 
cu nerăbdare să vadă bra-
dul împodobit, dar și ca-
dourile pe care Moș Cră-
ciun le va aduce. Noi vă 
prezentăm copiii de la 
clasele pregătotoare, atât 
pentru amintirile viitoare, 
dar și pentru că sărbătorile 
de iarnă reprezintă un mo-
ment aparte în frumoșii 
ani ai copilăriei. 
Menționăm că vă adu-

cem în prim plan doar co-
piii care au fost prezenți în 
momentul la care am rea-
lizat fotografi ile, noi urăm 
însă tuturor colectivelor 
de copii sărbători fericite 
și să se bucure din plin de 
cadourile pe care le-au pri-
mit de Crăciun.

„Un copil poate oricând să înveţe un 
adult trei lucruri: cum să � e mulţumit 
fără motiv, cum să nu stea locului nicio-
dată și cum să ceară cu insistenţă ceea ce 
își dorește” Paulo Coelho.

Copilăria este cu siguranţă cea mai pre-
ţioasă perioadă a vieţii. Când ești copil 
abia aștepţi să crești, să faci ce vrei tu, fără 
să � i îngrădit de părinţi.

Fiecare om are un ideal, un drum pe care 
și-l croiește sau pe care îl îndrumă cine-
va. Totul pornește din primii ani de viaţă. 
Copilul dorește să întruchipeze omul din 
el. Personalitatea � ecăruia este oglindită 
prin ceea ce dorește, face, obţine. Accep-
tarea diversităţii presupune acceptarea ro-
lului social îndeplinit la un moment dat. 
Așadar, ne bucurăm când vedem aceste 
imagini cu micii elevi, imagini care întru-
chipează frumoșii ani ai copilăriei.

Fie ca lumina sărbătorilor 
să vă acopere sufl etele 

de bucurie
 și să vă călăuzească pașii 

spre un an nou mai bun!
Sărbători Fericite 
și binecuvântate!
La Mulți Ani!

Primar, Viceprimar, 
Consiliul Local

Clasa pregătitoare Sântana-secția română

Clasa pregătitoare Sântana
-secția germană Clasa pregătitoare Sântana- Comlăuș-grupa A

Clasa pregătitoare Sântana- Comlăuș-grupa B
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