
Ziua Națională a României a 
fost marcată în Sântana prin 
depuneri de coroane și ma-
nifestări culturale, ca semn 
de cinstire a memoriei eroi-
lor neamului care s-au jertfit 
pentru realizarea Marii Uniri. 
Acceastă jertfă nu putea fi ui-
tată, sântănenii făcând par-
te din cei care au luptat din 
greu pentru înfăptuirea Marii 
Uniri, pentru construirea ide-
alului de secole al românilor: 
o Românie unită, o națiune 
română liberă!

De ce ați ales să plecați în Africa și 
cum s-a întâmplat?

De mic copil mi-am dorit foarte mult 
să merg în Africa. Primisem o carte le-
gată de partea aceea a lumii și am rămas 
foarte impresionat de ceea ce am citit. 
Încă de atunci îmi doream și am crescut 
cu această dorință de a ajunge, măcar o 
dată în acele locuri. Întâmplarea face 
că, printr-o misiune creștină eu să iau 
legătura cu oamenii cu care am și plecat 
în Africa. Nu a fost o misiune sponso-
rizată pentru mine, eu suportând prețul 
transportului, analizele și vaccinurile 
pe care este obligatoriu să le faci înainte 
de a pleca. 

Când vorbim de Crăciun, ne amintim de anii copilăriei, când 
toți așteptam să vedem cadourile de sub brad, să vedem cât de 
îndestulător e sacul Moșului. Crăciunul înseamnă a dărui, din 
inimă, înseamnă bucurie, înseamnă colindă, înseamnă fami-
lie reunită în jurul bradului. Am văzut aceste caracteristici ale 
Crăciunului la Sântana. Pentru prima oară Primăria Orașului 
Sântana a reușit prin eforturi proprii să asigure tuturor elevi-
lor, de la grădiniță până la liceu, o bucurie prin intermediul 
unor pachete oferite de Moș Nicolae.  Această bucurie a fost 
resimțită din nou când elevii școlii au primit ca și în fiecare 
an vizita domnului Wolfgang Kriesmer. Acesta a venit pentru 
a dărui și el cadouri care să aducă bucurie în inimile elevilor. 
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Apare lunar și se distribuie gratuit în Sântana și Caporal Alexa

Anul 2013, an care se apropie de fi-
nal a fost unul plin de împliniri cu toa-
te că, la nivelul administrației locale, 
în încercarea de a găsi soluții pentru 
realizarea unor obiective prioritare în 
oraș ne-am confruntat cu o serie de 
probleme. Chiar dacă resursele finan-
ciare au fost destul de mici, am reușit 
să realizăm o împărțire a bugetului 

local de așa manieră încât să putem 
susține toate activitățile importante 
pentru comunitatea locală. În cola-
borare cu Consiliul Local, precum și 
cu aparatul administrativ al primă-
riei am gestionat corect și coerent 
resursele financiare în încercarea de 
a pune în aplicare ceea ce dumnea-
voastră, cetățenii ne-ați solicitat. 

Sper că sunteți mulțumiți de modul 
în care a fost administrat orașul. Vă 
mulțumesc fiindcă și în acest an dificil 
ați fost alături de noi.

Acum pe final de an vă doresc tu-
turor Sărbători Fericite alături de cei 
dragi, numai bucurii și împliniri! Să 
sperăm că anul 2014 va fi unul mai 
bun pentru toată lumea, cu mai mul-
te realizări. Un an nou mai prosper!

SĂRBĂTORI FERICITE!
LA MULȚI ANI!

Primar Daniel Tomuța

Primar
Daniel Tomuța

Stimați cetățeni,

Un sântănean în Africa!

Cadouri de Crăciun
pentru elevii sântăneni

Interviu cu Emanuel Bulc
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Am plecat în data de 13 noiembrie și 
m-am întors de acolo în 7 decembrie, 
2013. Din această misiune creștină au fă-
cut parte 14 oamei din care români, ro-
mâni-americani și chiar un rus care 
locuiește în Germania. Din fericire, în 
interiorul echipei nu a existat nici o ten-
siune, din nici un motiv, pentru că din 
experiență pot să confirm că toți cei care 
ajung acolo urmăresc un singur scop: 
acela de a ajuta familiile defavorizate.

De unde ați plecat și unde ați ajuns?
Pentru că așa presupune transportul, 

primul avion l-am luat de la Budapesta, 
după care ajuns în Portugalia ultima opri-
re urma să fie Dakar. Din Dakar am par-
curs un drum de aproximativ 14-15 ore 
cu mașina până în Guinea-Bissau. Drum 
extrem de dificil, accidentat și foarte lung. 
Parcurgând atâtea ore pe acest drum 
eram cu adevărat fericit când opream 
pentru pauzele de rigoare. Din păcate 
acele zone ale lumii sunt extrem de defa-
vorizate și aceasta inevitabil se răsfrânge 
și asupra modurilor în care te poți depla-
sa. În total am stat 3 săptămâni în Afri-
ca, cel mai mult timp petrecându-l în Gu-
inea-Bissau și Senegal. 

Ce activități ați desfășurat  și ce ne 
puteți spune despre viața celor de acolo?

Din cadrul misiunii creștine au făcut 
parte echipe de medici, mecanici și con-
tructori. Având în vedere că totul a fost 
organizat, noi am plecat pregătiți cu me-
dicamente pentru africani. Pe durata ce-
lor 3 săptămâni echipa noastră a consultat 
și tratat extrem de mulți pacienți africani, 
cu diverse boli de la malarie la felurite 
boli de piele, am ajutat la renovarea unei 
școli și mecanicii noștri au reparat o su-
medenie de motociclete. Din cauza sis-
temului foarte sărac din Africa, în acele 
zone nu există mecanici calificați care să 
susțină un atelier, nici măcar ceva apropi-
at de asta. Am ajutat la diferite activități.
Alimentația de bază a oamenilor din acea 
zonă este orezul, gătiti bineînțeles în mai 

multe feluri. Fiind prezenți în mijlocul lor 
bineînțeles că și mâncarea noastră se ase-
măna foarte mult cu ceea ce consumau și 
ei. Am mâncat orez, pește și multe altele, 
toate gătite în stitul tradițional. O proble-
mă a fost legată de apă, având în vedere că 
proprietățile apei africane sunt altele de-
cât cele pe care le regăsim la noi, nu pu-
team rezista fizic și a trebuit să cumpărăm 
apă potabilă. Triburile africane din zona 
unde am fost sunt extrem de sărace. Ca-
sele lor reprezintă simple încăperi con-
struite din pământ și acoperiș din paie. 
Sunt foarte puțini aceia care au sticlă la 
geamuri, sigur din două motive, unul fi-
ind lipsa banilor dar al doilea și cred că 
cel mai important este acela al temperatu-
rilor foarte ridicate. Chiar și acoperișurile 
sunt construite într-un sistem deose-
bit, având în vedere că vara temperaturi-
le ajung la 60 de grade Celsius. În perioa-
da în care am ajuns acolo erau în jur de 25 
de grade și ei purtau căciuli și haine groa-
se pentru a se împăca cu frigul. Este o cu 
totul altă lume și îți trebuie timp să te aco-
modezi cu toate diferențele culturale. Am 
văzut și animale de casă cum ar fi câte-
va găini, capre și puține vaci. O deosebi-
re se face în ceea ce privește porcii, dis-
cutând cu cineva de acolo am aflat că ei 
taie porci în jur de 18-19 kg și atunci doar 
pentru ocazii speciale. Sunt foarte multe 
diferențe. Cred că civilizația se află la po-
lul opus cu ceea ce vezi în zonele cele mai 
defavorizate din Africa.

Care au fost cele mai bune și cele mai 
rele momente din călătoria în Africa?

Cel mai bun moment a fost acela când 
am realizat că mă bucur și sunt mândru 
că sunt român. Am fost martor al multor 
întâmplări. Africanii privesc românii cu 
ochi mai buni decât se privesc mulți ro-
mâni pe ei. Pentru africani, ca un alb să 
vină și să-i dea o mână de ajutor înseam-
nă estrem de mult. Știu și că în triburi-
le pe unde am fost, pentru ca oamenii de 
acolo să aibă un prieten, o cunoștință albă 

este un motiv de mândrie în societate. Îmi 
aduc aminte că la un moment dat un doc-
tor din echipa noastră ținea un copil afri-
can în brațe, iar mama acestuia era în la-
crimi de fericire pentru asta. Diferențele 
culturale la care ești supus odată ajuns 
acolo sunt extrem de mari și atunci când 
ești instruit pentru ceea ce umrează, dese-
ori nu poți să concepi nivelul celor de 
acolo. 

Cel mai greu moment a fost tot legat de 
o diferență culturală. Mergând în tribu-
rile foarte sărace, mai ales copii de aco-
lo, când văd un alb apropiindu-se de ei 
tind să fugă spre el, să-l înconjoare pen-
tru că știu că ai bani, mâncare, apă sau 
alte bunuri de care ei au atâta nevoie. 
Ajunși într-un trib, oprind mașina și co-
borând am fost asaltați de un număr atât 
de mare de africani încât a fost înfricșător. 
Pe urmă, situația politică a zonei face ca 
legile să fie total diferite, infracțiunile fiind 
comune pentru viața de zi cu zi. În Africa 
trăiești cu o oarecare frică la tot pasul. În 
zonele puțin mai dezvoltate ale africii, ca 
alb, ești privit foarte rău de către comuni-
tate. Se întâmplă asta pentru că ei simt că 
sunt mai prejos dar totodată au o oarecare 
mândrie distructivă la adresa ta. Nu au fost 
alte momente deosebite în ceea ce privește 
siguranța noastră pentru că misiunea este 
extrem de bine calculată, de la locurile în 
care stăteam până la modul în care ne îm-
brăcam pentru a nu jigni comunitățile mu-
sulmane. 

Vă gândiți la o altă călătorie în Africa?
Da, după experiența trăită acum sunt si-

gur că la anul, mai precis în toamnă voi 
mai merge încă o dată în Africa. Este o 
experiență unică, pentru care nu poți să 
te pregătești și asta o face deosebită. Am 
ajutat o mulțime de oameni, mi-am fă-
cut mulți prieteni cu care țin legătura și 
acum. Mi-aș dori bineînțeles să țin legă-
tura și cu africanii pe care i-am ajutat, dar 
situația lor materială împiedică cele mai 
multe facilități comunicare. 

Ce părere au avut familia și prietenii 
dumneavoastră la aflarea veștii că veți 
călători în acea zonă a planetei?

Am avut un suport total din partea famili-
ei, prietenilor și bisericii în decizia luată. Toa-
tă lumea știa că eu îmi doresc foarte mult să 
merg în Africa și din pricina aceasta am fost 
susținut în totalitate de către toată lumea. 

Ce ați transmite cuiva care dorește să 
facă o călătorie în Africa?

Diferențele culturale sunt atât de mari 
încât e chiar păcat să nu cunoști acea par-
te a lumii. Pentru cineva care merge pe 
cont propriu, nu vorbim acum despre ma-
rii oameni de afaceri, este foarte periculos 
și se spune că un alb nu ar rezista vieții 
de zi cu zi africane. Ii sfătuiesc să mear-
gă în grupuri organizate, cu o planificare 
bună înainte, pentru a evita toate situațiile 
problemă în care s-ar putea regăsi odată 
ajunși acolo. Să ajute cât mai muți oameni 
dacă au ocazia pentru ca toți cei de acolo 
au mare nevoie de ajutorul nostru.
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Un sântănean în Africa!
Interviu cu Emanuel Bulc

Parteneriat Primăria Oraşului 
Sântana - Liceul Tehnologic Sântana

Se spune că într-o viaţă trebuie să faci cel puţin 3 
lucruri: să ridici o casă, să faci un copil și să plan-
tezi un copac. 

În acest sens, aproximativ 60 de elevi ai Liceului 
Tehnologic Sântana sub coordonarea domnilor 
profesori Silviu Cătălin Puia, Mihai Maralescu și 
Ioan Zerna au participat vineri, 22 noiembrie, la o 
acţiune de plantare  arbori și arbuști ornamentali. 

Puieţii de salcâm, arţar, platan și tei au fost plantaţi 
în zona centrala a orașului, strada Mihai Viteazul și 
în parcurile aflate în această zonă. Totodată, dorim 
să-i mulţumim domnului director Mircea Căruntu 
pentru sprijin și elevilor prezenţi la acţiune  pentru 
spiritul civic de care au dat dovadă. 

Inspector Protecţia Mediului,
Laurenţiu Blidar

“Sprijină un copil să vină la şcoală!”
Primăria Orașului Sântana în 

parteneriat cu Liceul Tehnolo-
gic, Școala Gimnazială și Cru-
cea Roșie a organizat și anul 
acesta campania “Sprijină un 
copil să vină la școală!”. Având 
în vedere dificultăţile de ordin 
material întâmpinate de unele 
familii, scopul acestei campanii 
a fost acela de a asigura condiţii 
pentru școlarizarea elevilor. 

Campania a constat în colec-
tarea de îmbrăcăminte, încălţă-
minte, rechizite școlare și pro-
duse de igienă care au fost mai 
apoi distribuite persoanelor cu 
dificultăţi materiale pe baza 
unor liste întocmite de unită-
ţile școlare de pe raza orașului.

Această iniţiativă a reușit 
să aducă zâmbetul pe buze la 
aproximativ 60 de familii.

Pe această cale, Primăria Ora-
șului Sântana mulţumește atât 
partenerilor pentru sprijinul 
acordat, cât și persoanelor care 
s-au implicat activ prin dona-
rea de obiecte sau produse. 
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MERSUL TRENURILOR de calatori în Staţia SÂNTANA (sosiri si plecări)
valabil din data de 15 decembrie 2013 pâna în 13 decembrie 2014 (inclusiv)

 

Tip 
tren Număr Circula Sosire 

SANTANA
Oprire

(minute)
Plecare 

SÂNTANA Observaţii

De la Pâna la

R 3727 Arad Ciumeghiu 04:02 1 04:03

IR 1744 Baia Mare Timişoara Nord 04:51 1 04:52

R 3728 Nadab Arad 05:10 1 05:11 NU CIRCULA sâmbăta si duminica

R 14439 Arad Brad 05:27 9 05:36 REGIOTRANS

R 14438 Gurahont Arad 05:33 4 05:37 REGIOTRANS

R 3112 Oradea Timişoara Nord 07:01 1 07:02

R 3113 Timişoara Nord Oradea 07:40 1 07:41

IR 1834 Timişoara Nord lasi 08:07 3 08:10

R 14440 Brad Arad 08:28 4 08:32 REGIOTRANS

R V. 14441 Arad Gurahont 08:36 1 08:37 REGIOTRANS; Circula în perioada închiderii de linie Sântana - Gurahont

R 14441 Arad Gurahont 08:50 7 08:57 REGIOTRANS; în perioada închiderii de linie Sântana -Gurahont se anulează si circula tr. V.14441

R 3730 Ciumeghiu Arad 08:55 1 08:56

IR 1531 Cluj Napoca Timişoara Nord 10:08 2 10:10 în perioada închiderilor de linie se anulează pe distanta Arad - Tim.N.

R 14406 Grăniceri Arad 10:50 2 10:52 REGIOTRANS

R 3745 Arad Chisineu Cris 13:47 1 13:48
NU CIRCULA sâmbăta si duminica; în perioada închiderilor de linie se anulează pe distanta 

Sântana - Chisineu Cris

R 14447 Arad Brad 14:33 1 14:34

R 3746 Chisineu Cris Arad 15:01 1 15:02
NU CIRCULA sâmbăta si duminica; în perioada închiderilor de linie se anulează pe distanta 

Chisineu Cris -Sântana

R 3115 Timişoara Nord Oradea 15:04 1 15:05

R 14444 Gurahont Timişoara Nord 15:46 2 15:48 Pe distanta Arad -Tim.Nord circula vineri si duminica

R 3747 Arad Chisineu Cris 16:29 1 16:30

R 14449 Arad Brad 16:57 5 17:02 REGIOTRANS; Are vagoane pentru Grăniceri (tren 14407)

R 14407 Sântana Grăniceri - - 17:06 REGIOTRANS; Circula de la Arad (tren 14449)

IR 1743 Timişoara Nord Baia Mare 17:23 2 17:25

R 14446 Brad Arad 17:31 3 17:34 REGIOTRANS

R 3116 Oradea Timişoara Nord 18:06 1 18:07

IR 1536 Timişoara Nord Cluj Napoca 19:18 2 19:20 în perioada închiderilor de linie se anulează pe distanta Tim.N. - Arad

R 14448 Brad Arad 19:43 5 19:48 REGIOTRANS

R 3117 Timişoara Nord Oradea 19:46 1 19:47

IR 1833 lasi Timişoara Nord 20:31 1 20:32

R 14451 Timişoara Nord Gurahont 20:55 1 20:56 REGIOTRANS; Pe distanta Tim.Nord Arad circula vineri si duminica

R 3118 Oradea Timişoara Nord 22:22 2 22:24 Pe distanta Arad -Tim.Nord nu circula vineri/sâmbata si sâmbăta/duminica

Juniorii Sântăneni mereu pe podium!

Anul 2013 a fost unul prolific pen-
tru echipa de juniori care prin rezul-
tatele obținute a dovedit nu doar că 
are valoare, ci și că fotbalul sântă-
nean are viitorul asigurat. 

În anul curent, CS UNIREA SÂN-
TANA a activat cu patru grupe de 
juniori: juniori’’E’’nascuti 2002 sau 
mai mici ,jun ‚’C’’ 1998 sau mai mici, 
juniori liga a IV-a nascuti 1994 sau 
mai mici. Rezultatele obținute de 

către aceștia sunt mai mult decât 
mulțumitoare, obținând poziția de 
campioni județeni în liga a IV-a, și 
locul al treilea la turneul semifinal al 
campioanelor desfasura la Ștei.

În turul ediției de campionat 
2013-2014, CS UNIREA a activat 
cu trei grupe care la finalul turului 
s-au clasat pe locurile: locul 7 juni-
ori D nascuți în 2001 sau mai mici, 
obținând și locul întâi la campiona-

tul județean de fotbal în sală; juniori 
liga a IV-a - locul 4.

Ca o concluzie, există un real inte-
res din partea copiilor cu privire la 
fenomenul fotbalistic sântănean, pu-
tând afirma că în momentul de față 
există în oraș o adevărată școală de 
fotbal, echipele de juniori constitu-
ind pepidiera pentru viitorii jucători 
de la echipa mare.

Cătălin Puia
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La 1 decem-
brie, Primăria Oraşului Sân-
tana, a organizat un program 
de cântece şi poezii patriotice. 
Programul a început cu ar-
borarea drapelului naţional, 
unde fanfara Lambet Steiner 
din Sântana a intonat imnul 
de stat. Domnul primar Da-
niel Tomuţa şi domnul pro-
fesor Nicolaie Creţ, au vorbit 
despre însemnatatea aces-
tei zile. A urmat un program 

de cântece patriotice cu gru-
pul vocal al fanfarei Lambert 
Steiner şi ansamblul folclo-
ric Busuiocul. Poezii patrio-
tice au fost recitate de Paşca 
Marius şi Larisa Florea. In-
terpretul Gabi Bârsăuan a în-
cheiat programul susţinut în 
faţa Primăriei unde se pu-
tea citi pe buzele tuturor că 
,,Noi suntem români’’. La mo-
numentul eroilor din Comlă-
uş, a avut loc un T-Deum, la 
care au participat Preoţii Ni-
colae Porcolean, Nicolae Ră-
dulescu, Ioan Crainic, Eftimie 
Dobreanu şi Adrian Crainic. 
Instituţiile din Sântana au de-
pus coroane la monumental 
eroilor, unde fanfara Lambert 
Steiner a cântat imnul eroilor 
,,Presăraţi pe -a lor mormin-
te’’, moment care a încheiat 
acest eveniment.

Inspector,
Rozalia Paşca

Cu ocazia Zilei Nationale a Ro-
mâniei, în Parohia Ortodoxă Ro-
mână „Sfinții Arhangheli Mihail 
şi Gavriil” din Caporal Alexa, 
Arhiepiscopia Aradului, au avut 
loc manifestări religioase, cultu-
rale şi patriotice. După Sfânta Li-
turghie, în biserică s-a săvârşit 
slujba Te-Deum-ului la Ziua Na-
tională, după care părintele  pa-
roh a ținut un cuvânt legat de 
importanța iubirii de țară şi de 
limbă românească, evidențiind 
datoria pe care o au românii de a 
respecta identitatea națională dar 

şi religioasă, moştenită 
de la strămoşi. 

După aceasta, corul de 
copii „Îngeraşii” al paro-
hiei, condus de pr. cons. 
Gabriel C. Mariş, pa-
rohul Bisericii, a ofe-
rit tuturor credincioşilor 
prezenți în biserică, un 
buchet de 12 cântece pa-
triotice, toți adunați în mijlocul 
bisericii pe lângă cruce şi steagul 
țării noastre. La ieşirea din bise-
rică credincioşii au primit colă-
cei şi au fost chemați, după ver-

sul cântecului „Hai să dăm mână 
cu mână/ Cei cu inima română” 
la o horă având în mijloc biseri-
ca satului, cea care îi ține uniți 
şi cu Dumnezeu dar şi cu seme-

nii, după cele două mari porun-
ci amintite în Evanghelia Dumi-
nicii a XV-a după Rusalii (Mt.22, 
35-46).

Pr.cons. Gabriel C. Mariş

>>> pag. 1

Ziua Națională la Sântana!

Patriotism creștin-ortodox

Vine sau nu zăpada de Crăciun?
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M o m e n t u l 
oferirii cadourilor a fost unu 
emoționant, cu această ocazie 
organizându-se și un specta-
col de colinde, în onoarea oas-
petelui Wolfgang Kriesmer, 
care pentru gestul său  meri-
tă întreaga considerație. Cu 
această ocazie am realizat și 
un scurt interiu cu dânsul, pe 
care vi-l redăm mai jos:

Când ați venit prima dată 
în România și care a fost mo-
mentul care v-a determinat 
să faceți o schimbare poziti-
vă pentru copiii români?

În anul 1993 am ajuns prima 
dată în România, și momentul 
decisiv a fost vizita în Petriș. 
Am văzut acolo copii într-o 
stare foarte proastă, care nu 
aveau încălțări, haine, sau alte 
trebuințe necesare unei dez-
voltari cât mai normale. Ace-
la a fost momentu în care am 
hotărât să schimb ceva în viața 
acelor copii și a altora. 

Apoi m-am întors în toam-
na anului 1993, cu un total de 
500 de pachete pentru copii. 
Pachetele au fost adunate de la 
oameni dornici să ajute. În pri-
mă fază, strângerea de pachete 
s-a făcut doar în orașul Neuss. 
Am dat un anunț către școlile 

din localitate, și toți cei care au 
dorit să participe la această ma-
nifestare au fost bine primiți. 
După cum vă spuneam, la pri-
mul transport către România 
am venit cu 500 de pachete. 

În timp, tot evenimentul de 
strângere al pachetelor a luat 
amploare, iar la momentul 
actual foarte multe orașe din 
jurul localității se implica con-
stant. În acest an, am adus în 
România 6600 de pachete pen-
tru Crăciun. Pe parcurs, împre-
ună cu Asociația Penticostală 
de Misiune Creștină, am cum-
părat 4 case în Sântana pentru 
ajuta copii fără părinți. Țin să 
precizez faptul că ajutorul meu 
nu se întreaptă doar către elevii 
Școlii Generale Sf. Ana. Vin în 
România de cel puțin 4-5 ori 
pe an și încerc să ajut câți mai 
mulți copii. 

Ce părere a avut familia 
dumneavoastra despre deci-
zia luată?

În occident lumea are o di-
ferită mentalitate iar familia 
mea a considerat normal fap-
tul că eu am decis să mă implic 
în a ajuta acești copii români. 
Cu toate acestea ei n-au venit 
niciodată în România și nici 
nu cred că o vor face. 

La Caporal Alexa s-a mai executat o 
lucrare importantă de modernizare a 
infrastructurii localității. Este vorba 
de un nou trotuar amenajat pe finalul 
acestui an, care s-a realizat ca urmare 
a cerințelor cetățenilor. Trotuarul face 
parte din programul de modernizare 
a Sântanei, program implementat de 
primarul Daniel Tomuța, care ne-a de-
clarat: „Doresc ca la nivelul orașului, 
respectiv Sântana și Caporal Alexa, 
să realizăm cât mai multe investiții 
de modernizare a infrastructurii. Tot 
timpul am considerat că atunci când 
vorbim de orașul Sântana trebuie să 
avem în vedere dezvoltarea în para-
lel atât a Sântanei, cât și a localității 
Caporal Alexa. Este motivul pentru 
care în acest an, am depus eforturi 
la nivelul administrației pentru dez-
voltarea unor investiții importante 
și în Caporal Alexa, respectiv ame-
najarea de drumuri, trotuare, par-
cări, inclusiv un nou parc în centrul 
localității, dotat cu locuri de joacă 
pentru copii, un nou teren de sport 
sintetic. Cu siguranță că nu ne vom 
opri doar la aceste lucrări, an de 
an urmând să investim pentru mo-
dernizarea infrastructurii orașului. 
Bineînțeles că depindem în mare 
măsură de resursele bugetare, însă 

printr-o gestionare corectă și coeren-
tă a bugetului orașului sunt convis că 
vom putea realiza lucruri importante 
pentru creșterea calității condițiilor 
de trai din Sântana și Caporal Alexa. 
Se vede acest lucru din numeroase-
le investiții pe care le-am realizat în 
acest an și sunt convins că cetățenii 
sunt în asentimentul meu când spun 
că atunci când se dorește se pot reali-
za lucruri bune pentru comunitatea 
locală.”

Una dintre prioritățile 
administrației orașului este 
reducerea costurilor de gos-
podărire, în acest sens Primă-
ria înființând o societate prin 
intermediul căreia a putut 
executa lucrările edilitare în 
regie proprie, cu costuri mult 
mai reduse, fără contractarea 
acestor lucrări cu societăți co-
merciale private. În urmărirea 
acestui deziderat s-a avut în 
vedere asigurarea unui parc de 
utilaje complet, care să deser-
vească administrația orașului. 
Ultimul utilaj achiziționat în 
acest scop este un tractor dotat 
cu plug pentru deszăpezire.

Cadouri de Crăciun
pentru elevii sântăneni

Noi lucrări finalizate!

 Modernizarea parcului de utilaje, 
o prioritate pentru administrație!
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Vorbe din bătrâni - Decemvrie

Zodia țapului - 12 dec. - 7 ian.

De se arată multe gâște sălbatice și iepurii se apropie de sat va fi iarnă grea. 
Decemvie, geros la început, ține gerul zece săptămâni. Moș Crăciun zăpădos 
prevestește an mănos. De va fi Crăciun ploios vor fi paștile friguroase. Indrea 
geros aduce an mănos.Ochii stăpânului îngrașă vitele.

Aduce femei chipeșe care umblă după găteli și petreceri. Au cusurul de a fi 
cam închipuite, măcar că nu vor să arate.
Bărbații sunt vrednici și umblă după măriri. Cred că alții ca dânșii nu mai 
sunt pe lume.
Sursa: După calendarul pe 140 de ani, editat în anul 1947.



Redactorii săptămânalului de 
limbă germană „Banater Zei-
tung” organizează şi în 2014 „De-
gustarea cârnaţilor bănăţeni”- 
„Worschkoschtprob”, sărbătoare 
cu o tradiţie de câteva decenii 
pentru minoritatea germană din 
Banat, şi nu numai. Degustarea 
va avea loc la data de 30 ianua-
rie 2014, ora 12, în sala festivă a 
Liceului Tehnologic din Sântana. 
Parteneri sunt Primăria Oraşului 
Sântana şi Forumul Democratic 
al Germanilor din Sântana, cu 
sprijinul HOG Sântana, Instituţi-
ile de învăţământ din oraş şi clu-
bul economic Româno-German, 
DRW Arad, prin filiala s-a locală.

Nu este prima dată că eveni-
mentul are loc în afara Timişoa-
rei, ediţiile precedente desfăşu-
rându-se la Sânnicolau Mare şi 
Lugoj, ambele în judeţul Timiş. 
O premieră este însă faptul că 
„Degustarea cârnaţilor bănăţeni” 
va avea loc în judeţul Arad, unde 
săptămânalul „Banater Zeitung” 

se bucură de un număr mare de 
cititori. 

Şi la ediţia organizată în ora-
şul nostru vor fi două secţiuni 
de concurs: pentru producătorii 
privaţi (cârnaţi făcuţi în propria 
gospodărie pentru consumul 
propriu) şi pentru firmele pro-
ducătoare de mezeluri (cârnaţi 
produşi pentru comerţ).  În acest 
sens, redacţia Banater Zeitung va 
primi mostrele de cârnaţi (câte o 
pereche/participant) în seara ce 
precede evenimentul, începând 
cu ora 19, în sala de evenimente 
a Liceului Tehnologic. Pe lângă 
gloria de a avea cei mai buni câr-
naţi, câştigătorii vor fi şi premiaţi 
de către organizatori.

Primăria Oraşului Sântana vă comunică programul de colectare a gu-
noiul menajer de către firma de salubrizare, pentru perioada sărbători-
lor de iarnă, după cum urmează:

Săptămâna 23 - 29 decembrie 2013  NU  SE COLECTEAZĂ  GUNOIUL.
Săptămâna 30 decembrie 2013 - 05 ianuarie 2014  gunoiul se va colec-

ta în zilele de joi, 02 ianuarie 2014 şi vineri, 03 ianuarie 2014.
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Degustarea cârnaţilor bănăţeni
Worschkoschtprob

În data de 09.12.2013, a fost 
prins în flagrant numitul C.G. 
care a provocat scandal în lo-
calul I.I. Trif unde a ameninţat 
cu un cuţit persoanele aflate 
în local, urmând a fi cercetat 
conform Legii 61/1991, art. 1 
indice 1.

RECOMANDĂM conducă-
torilor auto să echipeze auto-
turismele corespunzător sezo-
nului de iarnă şi să adapteze 
viteza la condiţiile de drum.

În conformitate cu L126/1995 
art. 37 alin. 3 care prevede că 
orice operaţiune cu artico-
le pirotehnice efectuate fără 
drept constituie infracţiune şi 
se pedepseşte cu închisoare de 
la 3 luni la 1 an. Art. 4 al ace-
leiaşi legi sancţionează actele 
de comercializare de articole 
pirotehnice de către persoane 
cu vârsta de 18 ani.

Se interzice folosirea articole-
lor pirotehnice în următoarele 

situaţii:
- între orele 24.00 – 06.00, cu 

excepţia perioadelor autoriza-
te, a evenimentelor de interes 
local, naţional sau internaţio-
nal cu aprobarea autorităţilor 
locale;

- la o distanţă mai mică de 
50m de construcţiile de locu-
inţe cu până la 4 niveluri;

- comercializarea articolelor 
pirotehnice de către persoane 
cu vârsta mai mică de 16 ani;

RECOMANDĂM deţinăto-
rilor de rastele cu butelii de 
aragaz care sunt amplasate pe 
stradă să fie depozitate în in-
cinta unităţilor (curţi) pentru 
a preveni sustragerea acestora.

Cu ocazia Sărbătorilor de 
iarnă, colectivul Poliţiei ora-
şului Sântana urează tuturor 
cetăţenilor Sărbători Fericite, 
fără evenimente, şi tradiţio-
nalul La Multi Ani!

Poliţia vă informează!
În vederea familiarizării elevilor 

cu o altă lume, o lume a eleganţei 
şi a bunului gust, a respectului sau 
a bunului simţ, pentru o educare a 
elevilor, s-a încheiat un Parteneri-
at pentru Educaţie muzicală între 
Liceul Tehnologic reprezentat de 
Dir. Prof. Mircea Căruntu, Primă-
ria Sântana reprezentată de Dom-
nul Primar ing. Daniel Tomuţa şi 
Filarmonica din Arad reprezentată 
de Domnul Prof. Dr. Alin Văcean. 
Acest proiect este încheiet pe peri-
oada octombrie 2013 – iunie 2014.

Fiecare dintre cele trei părţi im-
plicate au atribute bine precizate. 
Liceul Tehnologic are ca obligaţii: 
popularizarea proiectului în rân-
dul elevilor şi părinţilor, asigură 
participarea săptămânală a 15 elevi 
la concertele Filarmonicii, oferind 
în acelaşi timp instruirea şi supra-
vegherea acestor elevi. Primăria 
asigură transport gratuit elevilor şi 
popularizează proiectul. Filarmo-
nica asigură accesul celor 15 elevi 
însoţiţi  la concertele săptămânale 
ale Filarmonicii.

Dintre concertele audiate de ele-
vii noştri aş aminti: Rigoletto – 
Giuseppe Verdi, Simfonia a IX a 
lui Ludwig Van Beethoven sau Ri-
chard Wagner, dirijorul fiind Ro-
bert Daniel Rădoiaş.

V-aş prezenta câteva opinii ale 
unor eleve din clasa a VIII-a E, pe 
care împreună cu d-na prof. Neamţ 
Hortensia le-am însoţit într-o sea-
ră de joi, 31 octombrie. Era o clădi-
re imensă, distinsă, într-o notă de 
eleganţă şi rafinament. În timpul 

simfoniei, spectatorii erau liniştiţi, 
de parcă au uitat să mai vorbeas-
că, erau furaţi de atmosferă.(Coraş 
Denisa), Simfonia a IX-a ne-a im-
presionat profund pe toţi. Melodi-
ca simfonie se asemăna perfect cu 
stările noastre sufleteşti şi contras-
ta cu atmosfera rece de afară ... Vo-
cile sublime ale coriştilor au sunat 
absolut nemaipomenit pe fundalul 
muzicii divine.(Roşu Denisa), Am 
avut deosebita plăcere de a asculta 
Simfonia a IX - a lui Beethoven ... 
Personal, mi-a plăcut ultima par-
te, atunci când a început şi corul 
să cânte faimoasa Odă a bucuri-
ei (Neamţ Alexandra), ...Atât de 
plăcut! ... Atât de liniştitor!... Par-
că atmosfera era condusă dincolo 
de barierele posibilului, ajungând 
în sufletele irealului. Una dintre 
multele compoziţii reflectate a fost 
şi Oda bucuriei, Simfonia a IX-a a 
lui Beethoven care este cunoscută 
pentru grandiosul său final coral 
care a transformat banalitatea au-
dienţei în armonia sufletească a 
emoţiilor ... (Boca Daiana). Elevele 
noastre au concluzionat că a fost o 
seară nemaipomenită şi le-ar plă-
cea să repete această experienţă cât 
mai curând posibil.

Mulţumim Domnului Primar ing. 
Daniel Tomuţa şi Domnului Prof. 
Dr. Alin Văcean pentru această 
şansă şi îi invităm şi pe părinţi sau 
pe melomanii sântăneni să experi-
menteze astfel de trăiri sufleteşti.

Prof. Melania Vuin, 
consilier educativ

În ultimele zile s-a lucrat la îm-
bunatăţirea reţelei de supraveghere 
video din Sântana şi Caporal Ale-
xa. Pe lângă camerele ce se puteau 
accesa de pe internet, au mai fost 
achiziţionate încă 5. Ele au fost 
montate în diferite locaţii şi s-a 
achiziţionat şi un echipament de 
stocare. Astfel, camerele vor putea 
fi vizualizate prin internet, iar fil-
mările stocate vor fi folosite în caz 
de nevoie de către poliţie.

Locaţiile noi, unde au fost instala-
te cele cinci camere sunt: Primăria 
Oraşului Sântana, Parcul 2, Biblio-
tecă, Şcoala Satu-Nou, Parcul şi te-
renul de sport din Caporal Alexa. 
În viitor se va lucra la extinderea 

reţelei de supraveghere, deoarece e 
un mijloc de a preveni furturile şi 
alte evenimente neplăcute.

Pentru a putea vizualiza cele 5 ca-
mere, dar şi celelalte 11 existente, 
trebuie să accesaţi site-ul primă-
riei, www.primariasantana.ro, 
iar la secţiunea LIVE WEBCAM 
ONLINE, puteţi deschide camere-
le. Menţionez că trebuie să utilizaţi 
Internet Explorer, şi să acceptaţi să 
instalaţi ActiveX. Mai multe indi-
caţii veţi găsi pe pagina primăriei.

Daca întâmpinaţi probleme legate 
de conectarea la camere, puteţi să 
ne scrieţi pe adresa: 

tehnic@primariasantana.ro.
Bulc Beniamin

PARTENERIAT  EDUCAŢIONAL

În atenţia cetăţenilor!

Noi măsuri pentru siguranţa sântănenilor
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,,Deschide-ne gazdă poarta’’

„O, ce veste minunată!” ediţia a V-a „Nunta de aur” premiată!

Şi în acest an gazda, Primăria Oraşu-
lui Sântana, a deschis poarta colindă-
torilor. O atmosferă mirifică ne-a dus 
din holul primăriei, cu gândul la anii 
copilăriei, la anii în care colindam din 
poartă-n poartă frumoasele noastre co-
linde tradiţionale. Au venit colindători 

din Sântana, grupuri şi formaţii repre-
zentative ale instituţiilor, dar şi invi-
taţi speciali. Toţi colindătorii au fost 
răsplătiţi cu daruri şi cu urarea ,,numa 
sănatoşi să fim şi la anu’ vă primim’’.

Inspector,
Rozalia Paşca

 Liceul Tehnologic Sântana a orga-
nizat, în parteneriat cu Arhiepiscopia 
Aradului,  Inspectoratul Şcolar Jude-
ţean Arad şi Primăria oraşului Sânta-
na, a cincea ediţie a concursului  „O, 
ce veste minunată!”, concurs cuprins în 
Calendarul Activităţilor Educative ale 
MEN. Concursul s-a adresat preşco-
larilor şi elevilor din ciclul primar din 
întreaga ţară. Secţiuni: pictură, felici-
tări, ornamente de Crăciun, icoane şi 
concurs de colinde. Prin această acţi-
une am urmărit implicarea copiilor şi 
a cadrelor didactice în exprimarea va-
lorilor morale ce transcend timpul şi 
spaţiul cu ocazia sărbătorilor de Cră-
ciun. Au participat un număr de apro-
ximativ 200 cadre didactice cu un nu-
măr de aproximativ 800 de lucrări. 

La vernisajul expoziţiei concursului 
au fost invitaţi Preacucernicul părinte 
Mariş Gabriel – consilier social al Arhi-
episcopiei Aradului, primarul oraşului 
Sântana, ing. Daniel Tomuţa, vicepri-
marul oraşului Sântana, prof. Cornel 
Gligor, conducerea Liceului Tehnolo-
gic Sântana, director, prof. Mircea Că-
runtu, preot Nicolae Rădulescu – pa-
rohia Comlăuş, preot Liviu Pamfiloiu 
– parohia , cadre didactice, copii şi pă-

rinţi. 
La concursul de colinde au participat 

cls a III –a A, prof. Daniela Chandler, 
cls I- IV secţia germană –înv. Astrid 
Weber, Monica Coroi , cls a II- a B, cls 
a III – a B, cls a IV – a B – prof Pavel 
Grecu de la  Liceului Tehnologic Sân-
tana, Şcoala Gimnazială Andrei Şa-
guna – prof. Eugen Pamfiloiu, Şcoa-
la Gimnazială Olari  - prof. Ionuţ Bulz, 
Şcoala Gimnazială Seleuş - prof. Mela-
nia Adam, pr. Petru Ursulescu, Parohia 
Ortodoxă Moşiori – pr. Sălăvăstru Ci-
prian, Liceul Tehnologic Sântana – cls 
IX – XII – prof. Neluţu Geoldeş, fanfa-
ra Lambert Steiner Sântana.

Mulţumim Întâistătătorului Arhiepi-
scopiei Aradului, dr. Timotei Seviciu, 
pentru sprijinul moral acordat pentru 
desfăşurarea acestei activităţi, Preacu-
cernicului părinte protopop pentru că 
ne-a onorat cu prezenţa şi pentru cu-
vântul de învăţătură rostit cu acest pri-
lej, Primăriei pentru spaţiul alocat, 
precum şi tuturor cadrelor didactice şi 
copiilor din întreaga ţară pentru mun-
ca depusă în realizarea lucrărilor.

Organizatori concurs: Cornelia Pam-
filoiu, Lucia Pelinari, Nicoleta Rotar, 
Monica Nadiu

În cadrul concursului de colinde, un mo-
ment aparte l-a reprezentat premierea de 
către primarul Daniel Tomuța a cuplurilor 
sântănene care și-au aniversat anul acesta 
nunta de aur, respectiv au împlinit 50 de ani 
de căsătorie. Aceștia sunt: Nadiu Traian și Vi-
orica, Hanţ Ioan și Ana, Zimbran Augstin și 
Maria, Musca Filip și Elisabeta, Matei Ghe-
orghe și Elisabeta, Petruse Teodor și Zoriţa, 
Ene Constantin și Maria, Daraban Mihai si 
Maria, Stefea Ilie si Viorica, Henger Ioan si 
Terezia, Costea Simion și Ana, Pîrva Dumi-
tru și Floare, Neag Dumitru și Sabina, Padu-
re Nicolae si Ioana, Teuber Iosif și Ecaterina, 
Costea Ioan și Elisabeta, Nicula Gheorghe 
si Viorica, Igreţ Teodor și Mărioara. Au fost 

momente pline de emoție, în care cuplurile 
mai sus amintite și-au adus aminte de anii 
tinereții, ele reprezentând pentru orice fa-
milie un exemplu de longevitate, dragoste, 
înțelegere și unitate familiale. Acesta este 
motivul pentru care am și dorit să aflăm de 
la aceste familii, câteva opinii despre secre-
tul iubirii eterne și al bunei înțelegeri.

Pârva Dumitru și Floare
Soțul meu a fost șofer la mine în 

comună și fiind mai tot timpul aco-
lo, aceasta ne-a ajutat să ne întâl-
nim și să ne cunoaștem. Secretul 
nostru este înțelegerea unul față 
de celălalt. Cel mai important este 
să lași de la tine atunci când e ca-
zul. Cel mai bun sfat pentru cei ti-
neri ar fi să nu fie geloși, și să fie 
înțelegători cu perechea lor.

Henger Ioan și Terezia
Noi aveam 25 de ani și ne-am cu-

noscut la bal. Așa era în vremurile 
acelea. Secretul nostru cel mai de 
preț este iubirea pe care ne-o pur-
tăm unul altuia. Sfatul pentru ti-
neri este să asculte unul de celălalt 
și să aibă rabdare.

Neag Dumitru și Sabina
Ne-am cunoscut pe stradă, aici în 

Sântana. De atunci a trecut foarte 
mult timp dar ne aducem amin-
te că a urmat puțin timp până să 
ne căsătorim. Secretul nostru este 
înțelegerea și cel mai bun sfat 
pentru cei tineri este să fie și ei 
înțelegători pentru că înțelegerea 
face mai mult decât o avere.

Petruse Teodor și Zorița
Ne cunoașteam de mici copii, fi-

ind vecini iar când ne-am căsăto-
rit aveam 19 și 22 de ani. Secre-
tul nostru a fost de fiecare dată 
înțelegerea pe care am avut-
o, unul față de celălalt, în fieca-
re situație a vieții noastre. Cel mai 
bun sfat pentru cei tineri este să se 
iubească cât mai mult. E cel mai 
frumos lucru.

Dărăban Mihai și Maria
Ne-am cunoscut în Cluj la facul-

tate. Noi pe urmă am fost profe-
sori toata viața noastră și asta ne-a 
ajutat în căsnicie. Secretul nos-
tru ține de ințelegere, fidelitate și 
toleranța unuia față de celălalt. Ti-
nerilor le spunem ca înainte să facă 
pasul spre căsătorie, să se cunoas-
că cât mai bine și să altfel dacă-și 
pot tolera reacțiile.

Ștefea Ilie și Viorica
Noi am fost vecini de mici, 

așa ne-am cunoscut. Secre-
tul longevității noastre ca și cu-
plu este acela că am fost peste 
tot împreună, am fost aproape 
nedespărțiți și ne-am iubit foar-
te mult. Tinerilor le spunem să fie 
ascultători și cât mai buni posibil.
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1. Până pe 24 decembrie depozitaţi 
bradul afară, într-un recipient cu apă 
pentru a-şi păstra prospeţimea un timp 
îndelungat.

2. Montaţi bradul într-un suport stabil 
şi sigur. Asiguraţi alături un vas cu apă.

3. Montaţi lumânările în suporturi in-
combustibile. 

4. Nu lăsaţi niciodată copiii să se joace 

în apropierea lumânărilor aprinse. 
5. Folosiţi doar instalaţii şi decoraţiuni 

electrice fără defecţiuni ori improvizaţii.
6. Nu amplasaţi lumânări aprinse în 

apropierea bradului, decoraţiunilor ori 
materialelor combustibile

7. Distanţa de protecţie dintre brad şi 
materiale combustibile sau aparate elec-
trice este de cel puţin 30 cm.

8. Achiziţionaţi artificii doar din ma-
gazine autorizate. Nu lăsaţi copiii să se 
joace cu artificii.

9. Verificaţi integritatea şi curăţenia 
coşurilor de fum.  

10. Inainte de culcare, stingeţi soba, 
lumânările şi deconectaţi aparatele elec-
trice de încălzit ori decoraţiunile elec-
trice.

In caz de incendiu, apelaţi serviciul 
voluntar pentru situaţii de urgenţă la 
nr. 0257 374 180/serviciul profesionist 
pentru situaţii de urgenţă la nr.112. 

 CRACIUN FERICIT SI UN AN 
NOU 2014 CU IMPLINIRI!

10 măsuri simple pentru un Crăciun fericit

SC PROFI ROM FOOD S.R.L.
Sponsor al Liceului Tehnologic Sântana cu echipamente ITREȚETA LUNII - Șuncă caraibeană de Crăciun

Prin programul „Educație si Învățământ” 
SC PROFI ROM FOOD S.R.L. a sponsori-
zat Liceul Tehnologic Sântana cu echipa-
mente IT, constând în 10 Ultrabook ASUS 
X201E-KX18xDU, un Laptop ASUS X550CA-
XX102D, Router  pentru conectare la internet 
şi alte accesorii în valoare totală de 10321,12 
lei, în urma câştigării de către instituția noas-
tră a concursului Profi te premiază organizat 
de magazinul Profi din toată țara, ediția a III-a. 

Magazinul Profi în Sântana a fost deschis în 
primăvara acestui an, ceea ce a făcut posibilă 
participarea la concurs. Părinții, elevii, comu-
nitatea locală a avut posibilitatea să voteze o 
instituție şcolară din oraş. Astfel, prin mo-
bilizarea acestora de către cadrele didactice, 
cu contribuția deosebită a doamnei profesor 
Ancuța Coica concursul a fost câştigat de Li-
ceul Tehnologic Sântana, spre marea bucuria 
a elevilor şi cadrelor didactice, care benefici-
ază acum de acest echipament didactic nou, 
pentru activități curriculare şi extraccuricu-
lare.

Echipamentele vor fi folosite la toate clădi-
rile şcolii şi la toate nivelele de învățământ, 
precum şi la Centrul de Documentare şi In-
formare.

Mulțumim S.C. Profi pentru implicare în re-
alizarea educației de calitate!

Director adjunct,
Dr. ANA HÖNIGES

În primul rând, aş dori să le 
mulțumesc tuturor celor care 
m-au încurajat să scriu acest 
articol pentru ziarul din Sân-
tana şi au cerut reţetele mele 
pentru a-i ajuta să-şi extindă 
abilitățile culinare. În fieca-
re lună vă voi prezenta câte o 
nouă rețetă şi/sau câteva sfa-
turi utile pentru a vă face viața 
în bucătărie mai interesantă şi 
mai picantă.

Având în vedere că este sezo-
nul Crăciunului, m-am gândit 
să vă prezint o reţetă de pe 
insula din care provin, Barba-
dos. Această reţetă combină 
un pic din aroma caraibeană 
cu gustul românesc, aşa că 
sper că o veţi încerca şi vă va 
plăcea.

Ingrediente:
1 pulpă de porc afumată 

(şuncă)
Cuişoare 15 – 25 bucăţi 

(condiment)
Ananas 1 cutie  (felii)

Ţuică 50 – 100 ml
Gem (un borcan) la alegere

Cireşe

Şunca trebuie fiartă timp de 
20 minute pentru fiecare kg, 
pentru a reduce nivelul de sare. 
(De exemplu: dacă ea cântăreş-
te 2 kg trebuie lăsată să fiarbă 
timp de 40 de minute.) 

După fierbere, se scoate din 
apă şi se pune într-o tavă, se 
acoperă cu folie de aluminiu 
şi se coace la cuptor timp de 
30 minute la 180 ° C , cu pielea 
încă pe ea.

În timpul fierberii, se combi-
nă ţuica, sucul de ananas din 
cutie şi jumătate din cantitatea 
de gem. Se amestecă bine pen-
tru a combina toate aromele şi 
pentru a obţine un amestec 
consistent.

După 30 de minute de copt, 
va trebui eliminată pielea de 
pe şuncă, dar nu uitați să lăsați 
cel puțin trei sferturi din gră-
sime pe ea. Acest lucru o va 
ajuta să rămână umedă şi aro-
mată. După ce ați scos pielea, 
crestaţi grăsimea rămasă în 
formă de romburi. Atenţie să 
nu tăiaţi prea adânc .

În colțul sau pe partea de 
sus a fiecărui romb, introdu-
ceţi un cățel de usturoi şi un 
cuişor (condiment), prin gră-
sime şi în carne. Apoi ungeţi 
cu amestecul de ţuică, suc de 
ananas şi gem. Se acoperă cu 
folie de aluminiu şi se rein-
troduce la cuptor pentru 15 
de minute. Repetați acest pas 
la fiecare 15 minute, timp de 
aproximativ o oră şi jumăta-
te. Pentru fiecare kg de şuncă 

timpul de coacere este de 15 
minute. (De exemplu, dacă 
noi folosim o bucată de 2 kg, 
ea trebuie pusă la cuptor timp 
de 15 minute. După aceea ea 
trebuie scoasă, unsă din nou 
cu amestecul din ţuica şi apoi 
reintrodusă la cuptor pentru 
alte 15 minute.) De aseme-
nea, pentru uns, ar trebui să 
se folosească şi zeama care se 
acumulează în partea de jos a 
tăvii.

La final, se scoate şunca din 
cuptor şi se creşte tempera-
tura cuptorului la maxim. 
Îndepărtați folia şi acoperiţi 
suprafața superioară a şuncii 
cu rondele de ananas, folosind 
scobitori. Ungeţi ultima oară 
cu amestecul din ţuică şi su-
curi colectate în partea de jos 
a tăvii. Reintroduceţi şunca la 
cuptor fără folie timp de apro-
ximativ 20 minute sau până 
când şuncă este caramelizată 
şi prinde o culoare maro auriu 
la suprafață.

Scoateți şunca din cuptor, 
acoperiţi-o cu folie şi lăsaţi-o 
să se răcească timp de apro-
ximativ 15 minute. Utilizați 
cireşe pentru a decora şunca 
aşa cum credeţi de cuviință. 
Nu uitați să scoateți cuişoarele 
şi scobitorile înainte de a o 
tăia şi servi.

Sper că veți încerca această 
rețetă şi că vă plăcea la fel de 
mult ca şi nouă. Vă urez Cră-
ciun fericit! şi Un an nou feri-
cit! tuturor.


	pag1
	pag2
	pag3
	pag4
	pag5
	pag6
	pag7
	pag8

