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Apare lunar și se distribuie gratuit în Sântana și Caporal Alexa

Continuă modernizarea străzilor!
Lungimea totală 

a străzilor asfaltate a depășit 50 km
Mai exact 50,081 km, aceasta este 

lungimea totală a străzilor asfalta-
te din Sântana anului 2017. Este al 
cincilea an consecutiv în care zestrea 
rutieră a orașului se îmbogățește cu 
noi străzi asfaltate. Proiectul de anul 
acesta a cuprins 21 de străzi (11,584 
km) din care doar două dintre aces-
tea (Micșunelelor și Libertății) au 
fost amânate până la introducerea 
canalizării. Pe toate celelate străzi 
sunt deja realizate acostamentele,  
urmând ca execuția marcajelor ruti-
ere să fi e făcute în primăvara anului 
viitor. Atragem atenția șoferilor că în 
lipsa semnalizării rutiere, trebuie să 
respecte, ca și până acum dealtfel, 
regula priorității de dreapta.
Administrația locală face toate efor-

turile pentru fi nalizarea acestor două 
mari atribute ale unui oraș: canaliza-
rea și asfaltarea. Este evident că lu-
crările trebuie executate în această 
ordine și nu invers. Din nefericire, 
primăria nu dispune de resursele fi -
nanciare necesare pentru a execu-
ta asfaltarea și canalizarea pe toate 
străzile în același timp. Orașul trebu-
ie să aibă asigurată buna funcționare 
nu numai sub aspect edilitar, ci și sub 
aspect social, educațional și cultural. 
Construirea unei noi grădinițe pen-
tru copiii noștri a fost și ea o necesi-

tate, capelă la Caporal Alexa de ase-
menea, etc. Putem însă să asigurăm 
cetățenii că programele de  moderni-
zare a străzilor și introducere a cana-
lizării vor continua și în anul viitor. 
Ce a fost mai greu a trecut. 

Viceprimar,
 Cornel Gligor

Duminică, 5 noiembrie 2017 credin-
cioșii Parohiei Ortodoxe din Capo-
ral Alexa și-au sărbătorit hramul, pe 
Sfi nții Arhangheli Mihail și Gavriil, 
patronii spirituali ai bisericii.

Astfel, anul aceasta, preotul paroh, 
împreună cu comunitatea a� liată 
acestei dragi biserici a comunei, au 
adus cinstire bisericii printr-o sărbă-
toare a Hramului orânduită după toa-
te canoanele bisericești.

Dragi sântăneni,
 în data de 1 decembrie 

sărbătorim Ziua Națională a României
În acest context doresc să vă transmit tuturor un călduros “La Mulţi Ani!” 
1 decembrie este o zi deosebită pentru naţiunea română și toţi ar trebui 

să avem su� etele pline de sentimente de iubire. Este o zi sfântă a existenţei 
noastre, ziua Marii Uniri, ziua în care am fost “uniţi în cuget și- n simţiri”. 

Acest sentiment al apropierii i-a determinat pe înaintași să treacă peste 
orice obstacole și piedici ale vremurilor și, în ciuda opreliștilor de tot felul, au 
reușit construirea României Mari. 

Marea Unire din 1918 a fost și rãmâne o pagină sublimã a istoriei. Mãreția 
ei stã în faptul cã desãvârșirea unitãții naționale nu este opera niciunui om 
politic, a niciunui guvern, a nici unui partid; este fapta istoricã a întregii 
națiuni române, realizatã dintr-un elan venit cu putere din strãfundurile 
conștiinței unitãții neamului, un elan controlat de fruntașii politici, pentru 
a-l cãlăuzi cu inteligențã politicã remarcabilã spre țelul dorit.

Niciodată să nu ne renegăm obârșia ci, dimpotrivă, să � m mândri că sun-
tem români și că avem o ţară atât de frumoasă care se numește România.

Să trăim în pace unii cu alții, să promovăm toleranța și iubirea față de 
semenii noștri, să respectăm drepturile și  libertățile � ecăruia, indiferent de 
etnia din care face parte, pentru a avea o Românie modernă și europeană.

La mulți ani România, 
 la mulți ani românilor de pretutindeni!

Primar, Daniel Tomuța

1
Ziua Națională
a României

DECEMBRIE

Balul Bobocilor 2017

Hramul bisericii ortodoxe
din Caporal Alexa

In data de 3 Noiembrie 2017, la 
Liceul Tehnologic “Stefan Hell”  
Sântana a avut loc renumitul eveni-
ment anual “Balul bobocilor”. 
An de an aceasta manifestare atra-

ge foarte multi spectatori pentru ca la 
fi ecare ediție se obține un eveniment 
de calitate. Astfel, toată sufl area s-a 
adunat in vinerea respectiva in sala 
festivă a liceului. Eveniment prezen-
tat de Miss&Mister 2015 LUP AMI-

NA ȘI RĂZVAN MATIS.Acest bal a 
fost organizat de elevii claselor a XI-a, 
împreuna cu profesorii responsabili. 
La acest bal au participat 16 elevi ai 
claselor a IX-a, care s-au străduit și 
au muncit cot la cot cu organizatorii 
pentru a ieși un bal de excepție.  Tema 
acestui bal o constituie “Future” adi-
că viitorul văzut prin ochii acestor 
minunați copii. Repetițiile pentru bal 
au început inca din luna septembrie, 
toți pregătindu-se intens și învățând 
fi ecare pas al oricărui moment. A fost 
greu și obositor, dar intr-un fi nal a ieșit 
un eveniment de calitate in adevăratul 
sens al cuvântului. A fost un traseu cu 
suișuri și coborâșuri, atât pentru bo-
boci cât și pentru organizatori, aceștia 
având responsabilitatea  responsabili-
tatea de a rămâne zilnic după ore in in-
cita liceului pentru a se pregăti pentru 
mult așteptatul eveniment..> pag.4 > pag.5
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În cadrul ședinței extraordinare 
de vineri, 11 noiembrie 2017, Con-
siliul Local Sântana i-a acordat, 
post-mortem, poetului Ștefan Au-
gustin Doinaș titlul de “Cetatean de 
Onoare” al orașului. Este cea mai 
înaltă distinctie civică pe care con-
siliul local o poate acorda, iar în 
cazul acesta putem vorbi chiar de o 
reparație morală făcută memoriei 
poetului. Reamintim că începând 
din anul 2001 școala din satul na-
tal îi poartă numele, dar lipsa unei 
initiative adecvate și necesare în 
timpul vieții poetului, a dus la amâ-
narea atribuirii acestui titlu până 
acum. Administrația Municipiului 
Arad a avut însă buna inspirație de 
a-i decerna poetului încă din 1997 
titlul de cetățean de onoare al Muni-
cipiului Arad. 

La ședința publică desfășurată în 
holul primăriei au participat, ală-
turi de consilierii locali cetățenii 
interesați de eveniment precum și 

profesori și elevi de la școlile de pe 
raza orașului. Diploma a fost înmâ-
nată doamnei Alina Ledeanu în ca-
litate de Președinte al Fundației Cul-
turale Secolul 21, fundație creată în 
1994 de Ștefan Aug. Doinaș.

Primarul orașului Sântana, dom-
nul Daniel Tomuța, a declarat pen-
tru mass-media: „Una din datoriile 
de onoare ale � ecărei comunităţi 
este aceea de a-și onora concetă-
ţenii care, prin activitatea lor, fac 
cinste locului din care provin. Atât 
opera literară a lui Ștefan Augustin 
Doinaș, cât și întreaga sa activitate îl 
situează la loc de mare cinste în ga-
leria intelectualilor români iar acor-
darea titlului de Cetăţean de Onoare 
al Orașului Sântana este pe deplin 
justi� cată și reprezintă expresia 
aprecierii și respectului nemăsurat 
pe care trebuie să le avem în raport 
cu o valoare culturală autentică”.

Primăria Orașului Sântana

Poetului Ștefan Augustin Doinaș i s-a acordat post-mortem
titlul de  Cetățean de Onoare al orașului.

Ștefan Aug.Doinaș (născut 
Ștefan Popa) poet, eseist, tra-
ducător, academician, deținut 
politic, om politic, s-a născut la 
data de 26 aprilie 1922 și a de-
cedat la 26 mai 2002.

Ștefan Augustin Doinaș s-a năs-
cut în comuna Cherechi (astăzi 
Caporal-Alexa), judeţul Arad, într-
o familie fruntașă a comunei, al 
cărei primar a fost o perioadă Au-
gustin Popa, tatăl poetului.

Preotul Adrian Filip a înregis-
trat în matricola botezaţilor, la 
30 aprilie 1922, pe nou-născu-
tul Ștefan Popa, viitorul poet 
Ștefan Augustin Doinaș, nașa � -
ind Roza Domșa, soţia epitropu-
lui bisericii din localitate.

A fost primul copil al lui Au-
gustin și Floriţă Popa și a copi-
lărit la casa părintească de la nr. 
178, alături de părinţi și fratele 
mai mic cu patru ani, Augustin.

În 1929, intră la școala prima-
ră din comună, avându-l ca das-
căl pe Gheorghe Moga, � ind un 
elev premiant care, încă din cla-
sele primare, se îndrăgostește 
de limba română.

Bunăstarea familiei îi permite 
să urmeze un liceu în Arad, iar 
aceasta și-a îndeplinit rolul de 
a-i valori� ca potenţialul înscri-
indu-l la Liceul „Moise Nicoară”.

În anii de liceu scrie și primele 
poezii care vor �  publicate în re-
vista școlii.

La insistenţele părinţilor săi, 
după terminarea liceului, ur-
mează cursurile Facultăţii de 
Medicină din Cluj dar, după trei 
ani, abandonează cursurile aces-
tei facultăţi deoarece chemarea 
lui e alta și se înscrie la Facultatea 
de Litere și Filoso� e, născându-
se a doua oară, spiritual, în Cer-
cul Literar de la Sibiu, care-i oferă 
mediul cultural, laboratorul pur, 
� loso� c și literar care-i asigură 
devenirea sa de mai târziu.

După terminarea studiilor, în 
anul 1948 se întoarce în comu-

na natală ca profesor de lim-
ba română (1948-1950), predă 
apoi limba română la Hălma-
giu (1950-1953) și la Gurahonț 
(1953-1955), ambele în județul 
Arad, însumând un total de 7 
ani de profesorat. 

În 1955, renunță la 
învățământ și se stabilește în 
București. A lucrat ca redactor la 
revista „Teatrul”. 

Arestat la 3 februarie 1957, 
este condamnat la un an de 
închisoare „pentru omisiune 
de denunț” iar la data de 5 fe-
bruarie 1958 este eliberat. Până 
în 1963 i se interzice să rein-
tre în viața literară.  Mai târziu 
va �  corector la „Lumea” (1963-
1966), redactor la „Secolul 20” 
(din 1969), apoi director al re-
vistei, director onori� c al revis-
tei „Euphorion” (Sibiu).

Debutează în „Jurnalul literar” 
(1939), primind în 1947 Premiul 
„Eugen Lovinescu” pentru ma-
nuscrisul Alfabet poetic, ce nu va 
vedea lumina tiparului decât la 
debutul în volum, în 1964. 

Ștefan Aug. Doinaș a reușit să 
debuteze în poezie abia în anul 
1964 cu volumul „Cartea mare-
elor”. 

Volume publicate: Omul cu 
compasul (1966), Seminția 
lui Laocoon (1967), Papyrus 
(1974). Abia în 1978 reușește 
să-și publice volumul Alfa-
bet poetic. Mai publică Hespe-
ria (1979) și Foamea de UNU 
(1987), înainte de anul de răs-
cruce 1989. Interiorul unui 
poem și Psalmii sunt câteva 
dintre semnele poetice pe care 
ni le-a trimis în anii din urmă.

Ștefan Augustin Doinaș este 
și autorul unor cărți de eseuri 
și re� ecții pe marginea poezi-
ei românești și a poeziei în ge-
neral: Lampa lui Aladin (1970), 
Poezie și moda poetică (1972), 
Orfeu și tentația realului (1974), 
Lectura poeziei (1980). Cel mai 

cunoscut poem al său, unul din-
tre cele mai frumoase scrise 
vreodată în limba română, este 
Mistrețul cu colți de argint. Acti-
vitatea sa literară acoperă toate 
genurile, meritele sale culturale 
și literare i-au fost recunoscute 
din plin, poetul devenind aca-
demician în anul 1992.

În 1968 este laureat al Pre-
miului „Mihai Eminescu” al Aca-
demiei Române, căruia îi ur-
mează șapte premii ale Uniunii 
Scriitorilor, Medalia Goethe a 
Institutului „Goethe” din Mun-
chen (1982), Premiul European 
pentru Literatură (Vârșeţ, Iu-
goslavia, 1990). După 1990, va 
deveni membru al Academi-
ei Române, președinte al Fun-
daţiei Culturale „Secolul 20”, 
director al Centrului Cultural 
Pluridisciplinar „Paul Valery” din 
România, doctor honoris causa 
al Universităţii „Lucian Blaga” 
din Sibiu, președinte de onoare 
al Uniunii Scriitorilor.

Opera sa poetică a fost tradusă 
în limbile spaniolă, germană, en-
gleză, italiană, polonă, franceză, 
slovenă, sîrbă, rusă, estonă, ma-
cedoneană, etc., găsindu-se în bi-
blioteci din ţară și străinătate.

Timpul se oprește pentru dis-
tinsul poet la 26 mai 2002, � ind 
înmormântat la București, iar bi-
blioteca din Sântana și școala din 
satul natal, Caporal Alexa îi poar-
ta cu onoare numele, oamenii 
locului recunoscându-i valoa-
rea și purtându-l mereu în inimi-
le lor. De asemenea, în semn de 
respect și mare prețuire, Consiliul 
Local al Orașului Sântana a de-
cis ca una dintre străzile dintr-un 
cartier nou al orașului să poar-
te numele marelui poet Ștefan 
Aug. Doinaș

Ștefan Aug. Doinaș
26.04.1922 – 26.05.2002

, ,Cunoașteți   opera 
lui  Ștefan Aug.Doinaș”?

 La începutul lunii noiembrie pe 
data de 10 noiembrie 2017 în holul 
Primăriei Orașului Sântana a avut 
loc concursul ,,Cunoașteți  opera lui 
Ștefan Aug.Doinaș”.
  Afl at la cea de a treia ediție  concur-

sul este organizat de către Fundația 
Culturală Secolul 21, având-o ca pro-
motor pe distinsa doamnă Alina Le-
deanu directorul fundației, în parte-
neriat cu Primăria Orașului Sântana 
,proiectul fi ind fi nanțat de către Minis-
terul Culturii și Identității Naționale .
  Concursul s-a adresat tuturor elevi-

lor ,cadrelor didactice, precum şi lo-
calnicilor, având două premii:
Premiul   ,, Cea mai frumoasă recita-

re din opera poetului”;
Premiul     ,,Cel mai interesant docu-

ment de arhivă (scris sau oral) cules 
din zona natală a poetului . 
 Atmosfera  destinsă , caldă, învălui-

tă în mirajul poeziei și al sunetului de 
chitară, a fost onorată de prezența dis-
tinsei  doamne Alina Ledeanu,a d-lui 
Primar Daniel Tomuța, a d-lui prof.
Ioan Ciama, a doamnelor  și d-lor pro-
fesori   coordonatori ai elevilor care au 
participat la concurs si nu numai. Un 
moment  inedit a fost pledoaria  d-lor 
profesor  Adina Lipovan  de la Școala  
Gimnazială.,,Ștefan Aug.Doinaș” Ca-

poral Alexa  și Tudor Ana de la Lice-
ul Tehnologic ,,Ștefan Hell” Sântana 
care ne-au vorbit despre personalita-
tea poetului și importanța acestui con-
curs, ce are menirea de a stimula in-
teresul elevilor pentru frumos ,cultură 
și valorile culturale locale.
Doinaș spunea: ,,Cultura este singu-

rul climat care poate asigura dezvolta-
rea omului individual”.
 Câștigătorii concursului au fost 

răsplătiți cu diplome și bani, iar 
aceștia sunt:

RECITĂRI
Premiul I 
-Sima Melisa   -Scoala  Gimn.,Stefan 

Aug.Doinas”-prof. cood. Lipovan 
Adina       
-Aufmuth  Ana  Maria-Scoala  

Gimn., Stefan Aug. Doinas”- prof.
cood. Lipovan  Adina       
-Axente Rareș -Clubul Copiilor San-

tana -  prof. coord. Blindu Diana           
Premiul II
-Blîndu Mara -Clubul Copiilor San-

tana  prof. coord. Blindu Diana             
- Neag Florina Patricia -Scoala 

Gimn.,,Sfanta Ana’’Santana- prof.  
coord. Grecu Roxana
- Vedinaș   Ștefania  -Liceul Tehn. ,,Ste-

fan Hell’-  prof.coord.Claiciu Liviu                          
-Lup Amina  -Liceul Tehn. ,,Stefan 

Hell’’ - prof.coord.CotoaraMaria                                    
Premiul III
-  Betea Roxana Maria- Scoala  

Gimn. ,Stefan Aug.Doinas”-  prof.
cood.Lipovan Adina       
-Borteș Lavinia -Liceul Tehn.,,Stefan 

Hell’’- prof.coord.Tudor Ana                                    
- Bătrân Sergiu -Clubul Copiilor 

Santana  prof. coord. Blindu Diana              
- Constan David  -Clubul Copiilor 

Santana-  prof .coord. Blindu Diana                       
Mențiuni
- Mariș Romiana -Clubul Copiilor 

Santana-  prof.coord. Blindu Diana                               
-Ghilea  Iosana -Clubul Copiilor 

Santana - prof.coord.Blindu Diana           
-Horna  Alexandra -Liceul Tehn. 

,,Stefan Hell’’ -prof. coord. Tudor Ana                                    
- Cotu   Damaris- -Scoala  Gimn., 

Stefan Aug.Doinas”- prof. cood. Li-
povan Adina       
 Documente de arhivă
-  Aufmuth  Ana  Maria   -Scoa-

la  Gimn.,Stefan Aug.Doinas”- prof.
cood. Lipovan Adina       

 Bibliotecar Morgos  Marinela
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Potrivit tradiţiei, Sfântul Nicolae s-a 
născut în secolul IV, în provincia Li-
chia, orașul Patara (Turcia). A învă-
ţat viaţa duhovnicească de la unchiul 
său, Nicolae, episcopul Patarelor. Ră-
mas orfan devreme, Sfântul Nicolae 
și-a împărţit averea moștenită fără să 
păstreze nimic.
S-a gândit apoi să-și petreacă viaţa în 
tăcere și singurătate, însă vestea lui 
Dumnezeu a fost alta: „În mijlocul 
poporului să-ţi săvârșești nevoinţa ta, 
dacă voiești să � i încununat de Mine”. 
Înălţat Arhiepiscop al Mirelor Lichi-
ei, Sfântul s-a dovedit un bun păstor 
al turmei sale. 
După o viaţă aspră, dar plină de 
credinţă a trecut la viaţă veșnică pe 
6 decembrie 343, iar din anul 1087, 
moaștele sale sunt păstrate la o bise-
rică din Bari, în sudul Italiei.

Încă o etapă și se încheie turul 
campionatului! Un campionat care 
ne-a readus  bucurie în � ecare we-
ekend când echipa noastră -„Unirea 
Sântana” a jucat acasă.

Au fost weekend-uri pline de emoție 
pentru suporterii sântăneni, care și 
în acest campionat au fost una cu 
echipa, cum de altfel ne-am obișnuit.

Este frumos să � i la Sântana când 
echipa are meci acasă. Se simte altfel 

atmosfera, discuțiile pe la terase 
sunt mai aprinse, iar unul dintre 
subiectele dezbătute este, � resc, ce 
face echipa azi? Sâmbătă! Câștigă 
sau pierde? Cum se prezintă adver-
sarul? Cine face parte din lot? Cu 
ce formulă de joc se începe meciul? 
Sunt întrebări pe care orice iubitor 
de fotbal și le pune. Nu oricum, ci cu 
speranță că va �  bine pentru echipa 
noastră, că va câștiga și va obține 

toate cele trei puncte. 
Iată-ne așadar, înainte cu o etapă 

de încheierea turului campionatului, 
etapă care va stabili clasamentul � nal 
la intrarea în pauza competițională.

Deocamdată, „Unirea Sântana”  
ocupă poziția a IV-a-a din liga a IV-
a, cu 13 meciuri jucate și cu un cu-
mul de 26 puncte.

Echipa noastră mai are un meci aca-
să la Sântana pe data de 25 noiem-

brie, când pe terenul sântănean vin 
cei de la „Progresul Pecica”. 

O partidă care va încheia seria me-
ciurilor din acest an, � ind practic și 
ultima etapă a acestui tur de campi-
onat.

Până la începerea returului, noi 
urăm echipei toate cele bune, o pauză 
competițională liniștită și așteptăm 
să vedem în retur cât mai multe vic-
torii pentru „Unirea Sântana” .

„Unirea Sântana”
la fi nalul turului

Rândul de sus de la stânga la dreapta -Puia Cătălin (Manager General), Bătrân Marius (Presedinte Cons. Admi-
nistratie), Istin Migricel, Prică Ionut, Avrămuțiu Remus, Capătă Alexandru, Paven Adrian, Pleșca Andrei, Pasăre 
Alexandru, Vuin Iulian, Peia Andrei, Donca Dinu (antrenor), Lazăr Ionică (administrator bază sportiva). 

Rândul de jos- Marc Daniel, Stanciu Vlăduț, Ginghină Alin, Csurka Edward, Matiș Ciprian, Josan Mădălin, 
Martin Cătălin, Bodea Dinu

Clasare onorantă la Campionatul Național de Oină

  În perioada 11-12 noiembrie a.c. a avut loc la Zalău, Campionatul Național de Oină, rezervat fetelor junioare III și 
II. Echipa reprezentativă a județului Arad, ACS UNIVEST, de pe lângă Universitatea ,,Vasile Goldiș”, coordonată de 
profesorii Octavian Lupei, Daniel Mărcuș și Emil Arsa (profesor de sport la Liceul Tehnologic ,,Stefan Hell” Sântana) 
a fost alcătuită din fete aparținând Școlii Gimnaziale Șimand și Liceului Tehnologic ,,Stefan Hell”.
  În întrecerea junioarelor III, ACS UNIVEST s-a clasat pe un merituos loc IV, iar în cea a junioarelor II pe locul al 

VII-lea din nouă echipe participante la ambele categorii de vârstă, cu specifi cația că doar una dintre componentele echi-
pei de junioare II a avut vârsta maximă admisă (16 ani), celelalte jucătoare fi ind mult mai tinere (sub 14 ani).  Fetele din 
Sântana care au reprezentat cu cinste Aradul la această importantă competiție, alături de profesorul lor Emil Arsa, sunt: 
Ana Maria Tuduce, Amelia Paven, Larisa Muntean și Denisa Muntean.

Pentru o corectă informare a cetățenilor
Atât în ziarul Jurnal Arădean cât și pe site-ul Aradon a fost publicată o informație înțeleasă greșit, cum că 

primăria orașului Sântana ar avea la 31. 10. 2017 un defi cit de 2,5 milioane de lei. Referitor la această știre 
precizăm următoarele: suma de 2,5 milioane lei reprezintă economiile făcute în anul 2016, sau mai precis, 
în termeni fi nanciar-contabili, excedentul bugetar din anul 2016, care conform legislației în vigoare se poa-
te utiliza pentru cheltuieli de investiții în anul 2017. Prin urmare cheltuielile anului 2017 depășesc venitu-
rile tocmai cu această sumă, nefi ind vorba de risipă, ci mai degrabă de o bună gestionare a bugetului local.
În ședința de consiliu local din data de 21.11.2017 s-a aprobat scoaterea la licitație a unui teren de 1819  

mp. Prețul de pornire al licitației publice a fost stabilit de către un expert evaluator la valoarea de 15.645 
euro fără TVA, fapt ce a stârnit anumite nemulțumiri. Facem precizarea că acesta reprezintă prețul minim 
de la care pornește licitația, orice persoană interesată poate participa la licitație iar prețul fi nal de vânzare 
al terenului va fi  prețul maxim licitat. Data desfășurării licitației va fi  anunțată din timp

6 decembrie
 Sfântul Nicolae

Având în vedere 
că pe data de 

6 decembrie este sărbătoarea 
Sfântului Nicolae, 

urăm tuturor cetățenilor
 care serbează 

cu această ocazie onomastica   
Multă Sănătate 

și un sincer și călduros
 La Mulți Ani!

Primăria Sântana
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- Domnule profesor, ați sărbătorit în 
vreun fel anume această aniversare?

- Sigur ca da. Purtând nume-
le S� nților Arhangheli, ne întâlnim 
în preajma zilei hramului bisericii 
noastre (8 noiembrie) și pro� tăm 
de cunoștințele culinare ale coris-
tului și cantorului o� cial, Comloșan 
Nicolae. Bineînțeles că întâlnirea 
coriștilor nu se rezumă doar la mân-
care, ci o înfrumusețăm și cu câte-
va cântari.

- Povestiți-ne despre începuturile 
corului, când și cum s-a în� ințat.

- S-a întâmplat în urmă cu 10 ani, 
pe când preot paroh era părintele 
Murg Adrian, inițiatorul acestui cor. 
Un merit aparte îl are și părintele Ră-
dulescu Nicolae, pe atunci preot la 
biserica din Comlăuș. Cu priceperea 
și stăruința Prea Cucerniciei sale s-a 
alcatuit această corală.

- Aveți cunoștință despre existența 
la Caporal Alexa a unui alt cor ase-
mănător? 

- În perioada 1980-1989, la biserica 
noastră, a funcționat un cor pe 3 voci 
egale, condus de către d-na Bădâi Iu-
liana, o cunoscătoare desăvârșită a 
muzicii corale bisericești. Spre bu-
curia mea, doi membri ai coralei ac-

tuale au făcut parte și din acel grup 
(Șeran Teodor și Ana).

- Care este componența nominală a 
corului?

- Corala noastra își desfășoară acti-
vitatea cântând pe 4 voci, împărțită 
astfel:

-Sopran: Comloșan Marina, Buda 
Ileana, Lipovan Sorina, Bânci Vale-
rica, Lipovan Dana, Dragomir Elena, 
Șeran Ana, Sas Mărioara, Bold Flori-
ca, Pam� loiu Cristiana, Grecu Ales-
sia, Bebeșelea Maria, Borza Monica, 
Coman Xenia, Comloșan Adnana

-Alto: Grecu Roxana, Musca Mi-
haela, Pam� loiu Cornelia, Bebeșelea 
Maria, Betea Crina, Lipovan Adina, 
Ilieș Mariana

-Tenor: Grecu Pavel, Comloșan Ni-
colae, Motoarcă Robert

-Bas: Șeran Teodor, Lipovan Alin, 
Lipovan Ciprian, Lipovan Gheorghe, 
Stoica Laurențiu, Stoica Roman.

Vrednici de pomenire sunt și 
răposații Dragomir Gheorghe și Brad 
Gheorghe, foști membri importanți 
ai corului.

- Oricine poate să devină membru 
al corului?

- Categoric nu, pentru că elemente-
le esențiale ale unui corist sunt ure-
chea muzicală și vocea. 

- Să spunem câteva cuvinte și des-
pre cel care îl conduce de atâția ani

- În plan profesional, predau re-
ligie încă din anul 1997, iar în ceea 
ce privește activitatea mea de dirijor, 
am mai condus un cor de copii, îna-
intea celui actual.  

- V-a ajutat faptul că sunteți profe-
sor de religie la școală? 

- Foarte mult, aptitudinea pedago-

gică jucând un rol important și în ca-
drul coralei.

- Activitatea corului constă doar în 
participarea la slujbele bisericii din 
sat?

- În afară de slujbele bisericii noas-
tre, facem schimburi de experiență 
cu coralele din localitățile vecine sau 

răspundem la invitația preoților de la 
alte biserici ori mănăstiri.

- Dacă doriți să adresați un mesaj 
cititorilor ziarului?

-“Nimic nu se aseamănă mai mult 
în lume decât muzica și rugăciunea” 

(William P. Merrill)
Viceprimar Cornel Gligor

10 ani de la înființarea corului Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril, 
al bisericii ortodoxe din Caporal Alexa

Interviu cu domnul profesor 
Pavel Grecu, conducătorul corului

Hramul bisericii ortodoxe
din Caporal Alexa

Hramul bisericii a re-
prezentat atât sărbătorirea „pa-
tronilor” lăcașului de cult cât și un 
moment de bucurie pentru toți 
credincioșii bisericii, bucurie 
împărtășită anul acesta prin pro-
gramul special pregătit pentru săr-
bătoare.
Astfel, cu această ocazie, după 

Sfânta Liturghie, părintele paroh, 
Liviu Pamfi loiu alături de celilalți 
preoți – Nicolae Porcolean, Ioan 
Vand, Nicolae Rădulescu, Lucian 
Ștefănuț și Ciprian Ilica au sâvârșit 
slujba parastasului pentru înaințași, 
amintindu-se aici ctitorii, slujitorii, 
binefăcătorii și ostenitorii sfântului 
locaș. Răspunsurile au fost date de 
corul bisericii din Caporal Alexa 
condus de dl. prof. Pavel Grecu. 

 A urmat procesiunea înconju-
rării bisericii, potrivit tipicului 
de hram. La sfârșit preotul paroh 
a mulțumit preoților, domnului 
primar Daniel Tomuța, celorlalte 
ofi cialități prezente și nu în ultimul 
rând credincioșilor pentru implica-
re, rugând pe bunul Dumnezeu și 
pe Sfi nții Arhangheli se ne ajute în 
continuare. 
Evenimentul s-a încheiat cu o 

agapă frățească.    

Postul este un act de cinstire a lui 
Dumnezeu, o jertfă benevolă din 
partea creștinului, o renunțare de bu-
năvoie la ceea ce nu ne-a fost oprit de 
nimeni, din dragoste și pentru cinsti-
rea lui Dumnezeu, în scopul propri-
ei noastre desăvârșiri morale. El este 
un exercițiu de înfrânare a po� elor 
și a patimilor și un mijloc de întărire 
a voinței, o formă a pocăinței și un 

mijloc de descătușare de tot ceea ce 
este potrivnic mântuirii noastre.

Postul nu este o simplă dietă, o în-
frânare de la mâncăruri de dulce, ci 
presupune mult mai mult. A posti nu 
reprezintă doar evitarea mâncăru-
rilor ce conțin carne, lactate ori ouă, 
ci include și faptele bune pe care noi 
suntem datori să le facem și de aseme-
nea  rugăciunile pe care le săvârșim. 

De asemenea, postul este însoțit de 
reținerea de la gânduri, po� e, fapte 
rele și cuvinte nepotrivite.

Postul are două aspecte: unul tru-
pesc și altul su� etesc, spiritual, care 
însă constituie o unitate. Postul tru-
pesc  fără post su� etesc, este lipsit de 
deplina valoare morală, căci noi ne 
înfrânăm de la hrană în scopul înfrâ-
nării po� elor și patimilor, în scopul 

îmbunătățirii și desăvârșirii noas-
tre duhovnicești. Așadar pe lângă 
postul trupesc, postul su� etesc este 
esențial

Postim pentru a �  mai buni, pen-
tru a ne ierta vrășmașii, pentru a ni 
se ierta păcatele. Postul însoțit de 
spovedanie și împărtășanie este cea 
mai bună hrană a su� etului oricărui 
creștin. Când postim, îl cinstim pe 
Dumnezeu și Îi aducem o jertfă be-
nevolă, din dragoste pentru El. 

Diacon Adrian Crainic

Colțul de religie Rolul postului în viața omului

> pag.1
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Balul Bobocilor 2017

 Coregra� a celor doua 
dansuri moderne a fost compusă de 
Cătălin Rusu. Muzica pentru dan-
suri cât și cea din seara balului a fost 
asigurata de Daniel Toma, dj care a 
fost prezent și la a� er party-ul de la 
căminul cultural. Evenimentul a în-
ceput la ora 19:00, și s-a desfășurat 
astfel: dansul de intrare a bobocilor 
și prezentarea lor, trupa “Problem 
Crew”, dansul hip-hop pregătit de 
către boboci și proba surpriza,  apoi 
in scena a intrat un fost concurent 
de la “Romanii au talent” Bogdan 
Branc, moment urmat de prezen-
tarea rochiilor de seara și proba de 
testare a capacităților intelectuale 
ale bobocilor, chiar după asta � ind 

proba surpriza a organizatorilor 
moment precedat de interpreta de 
muzica populară Lup Roberta.

 După aceasta schimbare de stil a 

urmat  dansul popular al bobocilor, 
iar Paul Pasca și trupa a asigurat 
muzica in timp ce juriul delibera. 
Juriul este alcatuit din Miss Boboc 
si totodata si Miss Sântana- Simo-
na Trif, castigatoare a mai multor 
titluri de Miss- Larisa Pasca, repre-
zentanta muzicii populare -Adina 
Lup, reprezentantul din partea pri-
măriei- Costi Suciu , domnul profe-
sor Maralescu Mihai, doamna care a 
asigurat rochiile de seara ale boboa-
celor- Carmina Stan, reprezentantul 
Avon-  domnul Aurel, reprezentan-
ta salii de � tness M51- Any Cze-
bely si nu in ultimul rand doamna 
Ana Honiges. Într-un � nal avenit 
și momentul mult așteptat al serii, 

decernarea premiilor, acestea � ind:  
Miss&Mister M51 Crișan Anda și 
Wincze Denis; Miss&Mister Sim-
patie Biban Ionuț și Gânscă Mirela;. 
Miss&Mister frumusete Fabiana Lu-
pastean și Trif Vlad, Miss& Mister 
popularitate Anda Crișan și Wincze 
Denis, Miss&Mister Dance Jurj Mi-
runa și Tarsan Sergiu, Miss& Mister 
Avon Anda Crișan și Wincze Denis, 
Miss& Mister elegantă Flavia Miscoi 
și Gabriel Plesa, Miss&Mister fotoge-
nie Burca Paul și Trif Roxana. In ceea 
ce privește cele trei locuri: Locul I 
Barna Larisa și Wincze Denis; Locul 
II Todea Mădălina și Adelin Trif; Lo-
cul III Flavia Miscoi și Nicholas Brad.

 Lup Amina, organizator.

ale bobocilor, chiar după asta � ind 

LA MULȚI ANI EKR SÂNTANA!
Sâmbătă 7 octombrie 2017 a 

fost o zi importantă în cadrul 
S.C. EKR Elektrokontakt Ro-
mânia S.R.L. din Sântana – ziua 
în care � rma a sărbătorit 20 
de ani de activitate. 20 de ani 
care au marcat nu doar viețile 
angajaților EKR, ci și viața 
orașului Sântana. S.C. EKR 
Elektrokontakt România S.R.L. 
este cea mai veche � rmă mare 
din Sântana, în cadrul ei acti-
vând, în această perioadă, mulți 
dintre locuitorii orașului și ai 
localităților învecinate. 

Importanța pe care S.C. EKR 
Elektrokontakt România S.R.L. 
o are în viața orașului Sântana 
a fost recunoscută și apreciată 
prin prezența la sărbătoarea � r-
mei a reprezentanților Primări-
ei Sântana și a colaboratorilor 
locali, în special S.C. Agromec 
S.A. Implicarea socială a S.C. 
EKR Elektrokontakt Româ-
nia S.R.L. se manifestă prin 
susținerea și sprijinul pe care 
aceasta o acordă unităților de 
învățământ (gradinițe, Liceul 
Stefan Hell, case de copii) din 
Sântana și zona adiacentă, deși 
acest lucru nu este întotdeauna 
însoțit de publicitate. 

Pentru că, după câteva zile mai 
mohorâte, vremea a fost fru-
moasă, petrecerea a avut loc în 
aer liber, în curtea � rmei. 

Deosebit de onorantă și de 
plăcută a fost prezența celor doi 
membri fondatori ai S.C. EKR 
Elektrokontakt România S.R.L. 
dl. Michael Kroop, administra-
torul � rmei, și d-na Ana Ilica-
prima angajata a societatii.

 Dl. Michael Kroop a prezen-
tat activitatea de 20 de ani a 
� rmei, arătându-se satisfăcut 
de realizările acesteia și încre-
zător cu privire la proiectele de 
viitor. D-na Ana Ilica a amintit 
de începuturile � rmei, de prima 
întâlnire cu dl. Michael Kroop, 
de faptul că alegerea Sântanei 
ca loc de în� ințare a � rmei nu a 
fost deloc întâmplătoare. 

Cel mai important moment a 
fost cel în care au fost premiați 
“veteranii”, angajații care lu-
crează de 20 de ani neîntrerupt 
în cadrul � rmei.

> pag.1
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Căsătoriile lunii octombrie 2017
STOICHIŢĂ CRISTIAN GABRIEL şi SAV OANA DANIELA

BOTEA EMANUEL TEODOR şi TOADER ADELA CODRUŢA
CHIRIAC MARINEL şi VERDEANU VASILICA

MIŞCOI VIRGIL PAUL şi FLOREA FLAVIA IOANA
MARTA GHEORGHE şi EFTIMI ELENA

COSMA ANDREI CĂTĂLIN şi FOLTUŢ MONICA
CĂLUŞERI ALIN VASILE şi BULZAN BIANCA SIMINA

Luna precedentă au fost o� ciate la Primăria Orașului Sântana 
căsătoriile unor noi cupluri sântănene care au hotărât să își unească 
destinele. Îi felicit pentru decizia luată, dorindu-le din inimă aces-
tor 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

MOLDOVEANU FLORIN VICTOR
FLUERAŞ ZENA

HERŢA EMIL
BORTOŞ IOAN

BUDIU LIVIA
CIURAR MARIA
TRIF LUCREŢIA
CHIRA CORNEL

HOGIC MĂRIOARA
HÂRCĂIAN FLORICA

COMEMORĂRI

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

Primar, Daniel Tomuța

CARICATURA LUNII

Un nou contract de salubrizare
Luni, 23.10.2017, la se-

diul Consiliului Judeţean 
Arad, a fost semnat con-
tractul de concesionare a 
serviciului de salubrizare 
(colectare și transport) 
pentru zona I a judeţului 
Arad. Unităţile adminis-
trativ-teritoriale cuprinse 
în această zonă sunt: Arad, 
Sântana, Pecica, Pîncota, 
Nădlac, Curtici, Șiria, Pe-
regu Mare, Iratoșu, Șeitin, 
Semlac, Zădăreni, Felnac, 
Secusigiu, Șagu, Vinga, 
Fîntînele, Frumușeni, Vla-
dimirescu, Livada, Ziman-
dul Nou, Șofronea, Doro-
banţi, Macea și Covăsînţ. 

În cadrul Sistemului Inte-
grat de Gestionare a Deșe-
urilor, se va realiza o colec-
tare selectivă a deșeurilor, 
pe mai multe fracţii – plas-
tic și metal, hârtie și carton, 
sticlă, respectiv deșeuri 
biodegradabile – separat 
de colectarea deșeurilor 
menajere. În prezent, din-
tre cele 34 de judete care 
au aplicat pentru proiectul 
european de management 
al deseurilor, 12 au � nalizat 
documentația, iar în cinci 
judete, printre care Aradul, 
proiectul a demarat. 

Câștigătoarea licitaţi-
ei este societatea RETIM 

Timișoara. Până în luna 
aprilie a anului următor, 
această societate va înche-
ia contracte individuale cu 
� ecare gospodărie în parte 
și va repartiza câte două 
pubele. 

Noul contract prevede 
următoarele tarife: pentru 
populatie, în mediul urban 
-7,02 lei + TVA/persoană 
pe lună, iar pentru ope-
ratorii economici -250 lei 
+ TVA/tonă.  Până atunci 
serviciul de salubritate se 
va desfășura în aceleași 
condiții ca până în pre-
zent. 

Primăria  Sântana

Colectarea deșeurilor vegetale 
continuă!

În luna octombrie a demarat campania 
de colectare a deseurilor vegetale rezul-
tate de pe domeniul public si din gospo-
dăriile cetățenilor. Scopul acestui efort 
considerabil pe care îl face primăria ora-
sului este acela de a proteja locuitorii de 
fumul ce ar rezulta prin arderea acestor 
deșeuri. Este de apreciat faptul că an de 
an tot mai mulți cetățeni se alătură aces-
tor campanii, sporind confortul la care 
avem dreptul � ecare în curtea proprie. 
Cine dintre noi se bucură când scoate 
rufele la uscat în curte și le culege gata 
afumate? Merită atunci să mulțumim tu-
turor celor care ne lasă să ne bucurăm de 
frumusețile serilor de toamnă. 

Acțiunea de ridicare a resturilor vege-
tale va continua zilnic, atât cât va �  ne-
cesar și va �  întreruptă doar de vremea 
nefavorabilă sau de lucrări care implică 
aceași logistică. 

Deși s-a încercat, nu se poate respec-
ta o programare pe  zile și străzi pentru 
că este di� cil de apreciat timpul în care 

diverse cantități de resturi vegetale pot 
�  transportate. Până la această dată s-a 
trecut deja de două ori pe toate străzi-
le din oraș. Eventualele omisiuni pot �  
anunțate la secretariatul primăriei, tele-
fon 0257/462082. 

Cine are disponibilitatea, poate trans-
porta  personal orice deșeuri vegetale la 
groapa de moloz.

Facem apel și pe aceasta cale la bun 
simt si responsabilitate față de sănăta-
tea populatiei și mediul înconjurator, 
rugându-vă să evitați atât cât puteți ar-
derea deșeurile vegetale. Persoanele care 
ard frunze pe domeniul public, vor �  
sanctionate cu amenda contraventionala 
de pana la 400 de lei, conform Hotararii 
Consiliului Local Nr. 70/2008.

 Vă reamintim că sunt ridicate doar 
frunzele strânse în saci și crengile/loaze-
le care sunt legate.

Inspector protecția mediului
Laurențiu Blidar 

Iluminat festiv la Sântana
Se lucrează de zor la montarea 

decorațiunilor de sărbători. Monta-
rea instalațiilor luminoase se face 
cu echipamentele și muncitorii pri-
măriei. 

Dorim să mulțumim tuturor cetățenilor 
care au înțeles că plata taxelor și impo-
zitelor locale reprezintă o obligativitate 
stabilită prin legislație națională. Știm 
că este di� cil pentru multă lume să 
reușească șă-și plătească la zi obligațiile 
� scale locale, dar dacă nu fac acest lu-
cru, asupra sumelor datorate se cumu-
lează dobânzi și penalități de întârziere, 
toate acestea ne� ind stabilite de noi, ci 
prin cadrul legislativ național. Noi doar 

suntem obligați să punem în practică 
prevederile legislative naționale.

De aceea, atenționăm pe cei care au în-
târzieri la plata taxelor și impozitelor lo-
cale, că dacă nu vor veni să stingă aceste 
debite, suntem obligați să derulăm proce-
durile de executare silită a restanțierilor 
lucru pe care nu-l dorim.

Facem apel la cei care au restanțe, să vină 
și să își stingă debitele. Vă mulțumim.

Primăria Sântana

Plata taxelor și impozitelor locale,
obligativitate prin legislația națională
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1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ac-
tului adițional la contractul de concesiune nr. 
4511/01.06.2007 privind delegarea gestiunii 
serviciului public de salubrizare a orașului 
Sântana

2.Proiect de hotărâre privind clari� carea 
problemelor legate de terenurile și/sau clădi-
rile degradate, vacante sau neutilizate

3.Proiect de hotărâre privind modi� carea 

contractului de delegare a gestiunii serviciu-
lui de alimentare cu apă și de canalizare

4.Proiect de hotărâre privind actualizarea 
indicatorilor tehnico-economici ai obiecti-
vului de investiții Amenajare Parc Europa, în 
orașul Sântana

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea 
proiectului Amenajare Parc Europa și apro-
barea co� nanțării acestuia

Din activitatea Consiliului Local Sântana
Consiliul local al orasului Sântana s-a întrunit 
în ședință extraordinară în data de 13.10.2017, 

având pe ordinea de zi următoarele:

1.Proiect de hotărâre privind recti� carea 
bugetului local al Orașului Sântana pe anul 
2017

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea me-
todologiei de acordare a prestaţiilor � nancia-
re excepţionale - în natură

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea me-
todologiei și criteriilor de admitere a minori-
lor în centrul de zi, conform art.120, art.124 
(1) din Legea nr. 272/2004

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea 
predării imobilului din str. Bistriţei, nr.87, 
către Asociatia SOS COPIII Sântana, la data 
de 1 iulie 2018

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea 
normei interne a Orașului Sântana, judeţul 
Arad, privind modalitatea de atribuire a con-
tractelor către entităţile juridice la care ora-
șul este acţionar majoritar

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea 
statului de funcţii și de organizare a apara-
tului de specialitate al primarului din cadrul 
Primăriei Orașului Sântana pentru anul 2017 
- transformare post asistent medical

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea 
statului de funcţii și de organizare a apara-
tului de specialitate al primarului din cadrul 

Primăriei Orașului Sântana pentru anul 2017 
- transformare funcţie publică, grad profesi-
onal debuntant, în funcţie publică, grad pro-
fesional superior

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea sta-
tului de funcţii și de organizare a aparatului 
de specialitate al primarului din cadrul Pri-
măriei Orașului Sântana pentru anul 2017 - 
transformare post contractual în funcţie pu-
blică

9. Proiect de hotărâre privind trecerea în 
proprietate publică a imobilului situat în 
Sântana, str. Muncii, FN, fost cinematograf 
Sântana

10. Proiect de hotărâre privind trecerea 
în proprietate publică a imobilului situat în 
Sântana, str. Păcii, nr.65 (fosta Școală Gene-
rală Sântana II)

11. Proiect de hotărâre privind modi� ca-
rea suprafeţei imobilului din CF nr. 306642 
Sântana, nr.top. 415-416/4, de la suprafaţa de 
716 mp, la suprafaţa de 538 mp

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici privind ser-
viciul de canalizare al orașului Sântana

13. DIVERSE
Întocmit,Anca Butar

Consiliul local al orasului Sântana s-a întrunit 
în ședință ordinară în data de 31.10.2017,  având 

pe ordinea de zi următoarele:

La 13 august 1849, generalul maghiar Görgey semnează cu generalul rus Frili 
capitularea armatei maghiare. Predarea s-a făcut în moara de la Seleuș, pe Ca-
nalul Morilor. 

Înfrângerea revoluţiei a intensi� cat asuprirea românilor. Doi ţărani din Che-
rechi, în 1849, reclamă că notarul a propus ca primar pe Ilie Dehelean, un local-
nic cu averea sechestrată pentru delapidare, dar Josa, prefectul cercual Oradea, 
nu ţine cont de alegerea locuitorilor și acceptă propunerea notarului.

În 1850, suprafaţa hotarului din Cherechi era de 6884 de iugăre, din care 4383 
iugăre teren arabil și 2501 iugăre de pășune, iar prin hotarul comunei trecea 
mlaștina Săliște.

În ziua de 5 octombrie 1850, austriecii omoară în orașul de pe Mureș un nu-
măr de 13 generali, unul � ind Damianici, ginerele familiei Cernovici de la Și-
mand, familie care a ctitorit biserica ortodoxă din localitate. După terminarea 
revoluţiei au început represaliile Vienei.

Cu ocazia acestor evenimente nevasta lui Layos Kosut este îngrijită la Sântana 
de doctorul Iohann Köpf (profesase în localitate între anii 1848 -1858) și ajutată 
să se refugieze în Ungaria.

Din 1850, funcţionează la Comlăuș școala confesională germană cu învăţăto-
rul Frantz Peter. Aceasta este menţionată de Szolasy Károly în „Nomenclatorul 
Instituţiilor de Instrucţiune Populară a Comitatului Arad” din 1877. Învăţătorul 
de la școala română, Ion Dascăl, școlariza 341 de elevi, a doua școală ca număr 
de elevi din zonă. Statul controla activitatea didactică, biserica numind și plă-
tind învăţătorii din tasul al III-lea.

În anul 1851, localitatea Caporal Alexa, sat românesc cu 1764 de su� ete, se 
numea Kerek, � ind localizată între târgurile Pâncota și Sântana. Sântana avea 
4168 de locuitori.

După revoluţia de la 1848/49, ţăranii (jelerii) se a� au sub dependenţa feu-
dală, iar lupta acestora pentru drepturile lor a determinat imperiul să emită 
patente de eliberare a jelerilor de sub dependenţa feudală, � ind liberi și jelerii 
de la Cherechi.

Localul școlii ortodoxe române din Cherechi a fost construit în anul 1852 și 
avea trei săli de clasă, învăţătorul Dimitrie Mărcuţ ocupându-se de 40 de elevi, 
iar la Comlăuș, învăţătorul Ioachim Murgu îndruma 103 copii.

Din data de 17 august 1855, localităţile Cherechi, Sântana Nouă, Sântana Ve-
che trec în deservirea O� ciului de Expediţii Poștale Pâncota. Distanţa între Pân-
cota și aceste localităţi era de o milă austriacă (7,584 km), respectiv două mile, 
iar între anii 1850-1867 (perioada poștei austriece), Sântana era staţie poștală.

În anul 1856, la Comlăuș a fost o mișcare de protest a românilor și germanilor 
împotriva deciziei tribunalului urbarial de a comasa pământul ţăranilor pentru 
a �  dat bogătașilor, ţăranii primind loturi sărace și departe de localitate. Tribu-
nalul a revenit asupra deciziei luate.

În anul 1858, cad pradă focului gimnaziul, biserica și peste o mie de case din 
localitate. Arde chiar și icoana Maicii Domnului, existentă în biserica romano-
catolică. Evenimentul este imortalizat într-o pictură, astăzi refăcută, care se 
găsește în incinta lăcașului de cult și este notat într-un caiet al scriitorului de 
mai târziu, Ioan Slavici. 

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

În aprilie 1860, ţăranii din Sântana se revoltă împotriva primarului Weisenbur-
ger care le impusese obligaţii mari pentru întreţinerea armatei austriece din co-
mitat. Bogătașii erau privilegiaţi. Jandarmii îi arestează pe Aloisia Baumann, Iosif 
Kerner, Iohann Lutz, Ioan Grecu (reprezentantul ţăranilor din Comlăuș), Mathias 
Schneider, Iohann Bleizi� er și alţii, care sunt ulterior eliberaţi de emisarul cezaro-
crăiesc Paul von Dieckess, primarul � ind mutat disciplinar la Socodor.

Primarul ales, bogătașul Karl Szentes, nedreptăţește din nou ţărănimea săracă.   
În anul 1860, a început lupta românilor pentru introducerea limbii române în 

administraţie. 
În anul 1864, notarul de la Cherechi folosea limba română în actele comunale, 

dar în 1864, autorităţile maghiare au impus iar redactarea actelor în maghiară. 
În 1863, a luat � inţă „Asociaţiunea naţională în Arad pentru cultura și conver-

sarea poporului Român”, din Cherechi � ind  11 membri: Iosif Buturca, Teodor și 
Filip Stan, Ioan Sas, Dumitru Mărcuţ, Tănase Șeran, Gheorghe Roșu, Ilie Dehe-
lean, Vicenţiu Blaga, Iosif Mariș, Simion Tomuţa, care militau pentru cultură și 
libertate naţională.

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

Știați că....

Programul festivităților de 1 decembrie
Orele 10,00

1.Intonarea Imnului de Stat
 și Arborarea Drapelului

2.Discurs  al Primarului Daniel Tomuţa
3.Scurtă descriere a semni� caţiei

 zilei de 1 Decembrie
Moment patriotic 

(cântece și poezii patriotice)
-Corul Școlii Ștefan Augustin Doinaș Ca-

poral Alexa coordonaţi de Preot Pam� loiu
 -Veniţi români să cerem dreptul
 -Hai să-ntindem hora mare
 -Fraţi români din lumea ntreagă
-Corul Liceului Tehnologic Ștefan Hell, 

pregătiţi de Profesor Amalia  Leucuţa
- Corul Ansamblului Busuiocul Sântana, 

care vor interpreta cântecele
 -Mai române românaș
  (repertoriu Sava Negrean )
 -In ţara asta toţi sunt unu
 -Nu-ţi urâ române ţara ( creatii Ro-

zalia Pasca)

      - ,,Joc ca la Sântana cu ansamblul Bu-
suiocul”

Orele 10,40
-Ansamblul Cununiţa al UVVG Arad co-

ordonat de Eliza și Ioan Dărău
(Programul artistic se va încheia cu o horă)

Orele11,40
-Deplasare  la Monumentul eroilor Comlăuș

Orele  12,00
-T Deum la monumentul eroilor
-Intonarea Imnului eroilor (Fanfara Lam-

bert Steiner)
- depuneri de coroane

Responsabili organizare:
Pasca Rozalia resp. program artistic
Costi Suciu  resp. institutii- coroane
Laurentiu Blidar  resp. ampli� care

Marius Blidar  resp. masa
Alex Vuiciu  resp. Pompieri
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Principalul motiv pentru care se mon-
tează camere de supraveghere video 
este creșterea siguranței cetățeanului. 
La Sântana funcționează de ani buni 
un sistem de supraveghere stradal, 
însă cu destul de puține puncte de 
supraveghere comparativ cu dimen-

siunea orașului. 
Tocmai de aceea, în limita fondu-

rilor disponibile, administrația loca-
lă face an de an eforturi de înnoire și 
extindere a ariei de acoperire cu ca-
mere video.
 În acest sens, în luna octombrie a 

fost realizată infrastructura de ca-
blu, montarea echipamentelor și a 
camerelor video pentru alte câteva 
intersecții și clădiri școlare din oraș. 
La grădinițele din Comlăuș au fost 
instalate sisteme complete de securi-
tate compuse din alarme antiefracție, 
televiziune cu circuit închis și con-
trol acces.

Extinderea sistemului 
de supraveghere video în oraș

Suntem obligați să privim oferta de 
locuri de muncă pentru a vedea ce 
profesii sunt căutate în toată țara, care 
sunt meseriile de viitor dar și foar-
te bine plătite în țara nostră și nu nu-
mai. Meseria e brățara de aur dar, ui-
tându-ne in jur, vedem că sunt tot mai 
puțini meseriași. La Liceul Tehnolo-
gic ,,Ștefan Hell” Sântana în dome-
niul mecanic funcționează următoa-
rele clase:

-Școala profesională mecanic auto 
clasele a IX; X; XI

-Tehnician mecanic intreținere și 
reparații clasele IX; XI; XII-liceu

-Tehnician electronică și tehnică de 
calcul clasa a X-a-liceu

La școala noastră ne străduim să 
avem un nivel de dotare ridicat și la-
boratoare profesionale dotate cu ma-
teriale didactice performante. Elevii 
pe care ii formăm astăzi dobândesc 
competențe  pentru a �  capabili să 
lucreze, să � e � exibili în funcție de 
necesitățile locului de muncă.

 Suntem implicați în proiecte europe-
ne desfășurate în Germania și Polonia. 
În ultima lună un grup de trei profe-
sori (director  Căruntu Mircea , direc-
tor adjunct  Honiges Ana și profesor 
Maralescu Mihai ) împreună cu agen-
tul economic Tro� n Nuțu au partici-
pat prin proiectul de mobilități VET 
Erasmus+,,Modele de formare profe-
sională duală”,  inițiat de Inspectora-
tul Școlar Județean Arad prin doam-
na inspector Anca Lupei, la  școala de 
formare profesională  BBZ Fulda in 
Germania. Un grup de 7 elevi, împre-
ună cu doamna  profesor Henția Ilia-
na au fost în Polonia la  un stagiu de 
pregătire practică de trei săptămâni, 
în cadrul proiectului „Porti deschise 
spre viitor prin Erasmus”. Obiectivul 
principal al acestor proiecte constă în 
realizarea unor parteneriate viabile cu 
agenții economici, prin care să se ofe-
re elevilor o pregătire practică care să 
le faciliteze tranziția de la școală la lo-
cul de muncă și implicit inserția pe 
piața muncii.

Liceul nostru, în parteneriate cu 
școli din Germania, prin intermediul 
Fundației Orfanis, reprezentată prin 
domnul Daniel Bleibel  a dotat labora-
torul de mecanică și atelierul de meca-
nică cu diferite motoare  și blocuri de 
motoare. Elevii pot demonta diverse 

motoare auto și remonta componente, 
pot desfășura aplicații practice impor-
tante în formarea lor profesională re-
feritoare la tipuri de motoare, tipurile 
de transmisii, modul de folosință, ma-
terialele din care sunt confecționate, 
construcția și funcționarea motoare-
lor, mecanismele și instalațiile auxili-
are ale autoturismelor.

Fundația Orfanis ne-a dotat cu două 
pachete de ustensile de lucru, de la o 
școală profesională din Germania.  La 
cabinetul de mecanică au fost aduse 
motorul cu benzină Opel Tigra,  mo-
torul Mercedes și  motorul Opel 1.7 
TD Turbo diesel. La cabinetul de elec-
trotehnică au fost aduse un dispozitiv  
de luminat de la compania ELWE și 
un tester.

Domnul Franz Gretzmeier, cadru di-
dactic, membru al fundației germane  
a donat liceului cărți și CD-uri, a în-
drumat personalul nostru de speciali-
tate pentru montarea și utilizarea no-
ilor dotări, motivându-și gestul prin 
simpatia pe care o poartă  profesoru-
lui său mentor de origine românâ.

 Autori: 
Maralescu Mihai și Ana Honiges

Liceul Tehnologic Santana 
acccesează prin Erasmus+

“Modele de formare profesională duală” 
și colaborează cu

 Fundația Orfanis din Germania
 pentru dotare performantă
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Circul a poposit la Sântana
Duminică, 19 noiembrie, pe pla-

toul de lângă primărie, trupa circu-
lui ”Alexander” a susținut un specta-
col de circ. Spectatorii, în mare parte 
copii, au fost încântați cu numere de 
jonglerii, acrobații și iluzionism. Co-
pii ar fi  dorit să vadă și dresuri de ani-
male sălbatice, însă începând cu 19 
iulie, anul acesta, legea din Româ-
nia nu mai permite prezentarea ani-
malelor sălbatice în spectacolele de 
circ. Așadar, trebuie să spunem adio 
captivantelor dresuri de lei, tigri sau 
elefanți.

Adunarea de la Alba Iulia s-a ținut într-o atmo-
sferă sărbătorească. Au venit 1228 de delegați 
o� ciali, reprezentând toate cele 130 de cercuri 
electorale din cele 27 comitate românești, apoi 
episcopii, delegații consilierilor, ai societăților 
culturale românești, ai școlilor medii și institu-
telor pedagogice, ai reuniunilor de meseriași, ai 
organizațiilor militare și ai tinerimii universitare. 
Toate păturile sociale, toate interesele și toate 
ramurile de activitate românească erau repre-
zentate.

Dar pe lângă delegații o� ciali, ceea ce dădea 
Adunării înfățișarea unui mare plebiscit popu-
lar, era a� uența poporului. Din toate unghiurile 
țărilor române de peste Carpați, sosea poporul 
cu trenul, cu căruțele, călare, pe jos, îmbrăcați 

în haine de sărbătoare, cu steaguri tricolore în 
frunte, cu table indicatoare ale comunelor ori ale  
ținuturilor, în cântări și plini de bucurie. Peste o 
sută de mii de oameni s-au adunat în această 
zi spre a �  de față la actul cel mai măreț al is-
toriei românilor. Mulțimea imensă urcă drumul 
spre Cetățuie printre șirurile de țărani români 
înveșmântați în sumanele de pătură albă și cu 
căciulile oștenilor lui Mihai Viteazul. De pe opt 
tribune, cuvântătorii explică poporului măreția 
vremurilor pe care le trăiesc.

Au participat și delegații Bucovinei și Basara-
biei, care au ținut să aducă salutul țărilor surori, 
intrate mai dinainte în marea familie a statului 
român.

În mijlocul aprobărilor unanime și a unui entu-
ziasm fără margini, Ștefan Cicio Pop arată împre-
jurările care au adus ziua de astăzi, Vasile Goldiș 
expune trecutul românilor de pretutindeni și 
argumentează necesitatea Unirii, iar Iuliu Ma-
niu explică împrejurările în care se înfăptuiește 
aceasta. Socialistul Jumanca aduce adeziunea la 
Unire a muncitorimii române. Declarația Unirii a 
fost citită de episcopul greco-catolic Iuliu Hossu.

S-a format statul național 
unitar român!

Colțul de istorie 
 Marea adunare de la Alba Iulia


