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Apare lunar și se distribuie gratuit în Sântana și Caporal Alexa

- Cum merge administraţia ora-
şului? După alegerea unui nou pri-
mar lumea aşteaptă să vadă şi mari 
schimbări. Simţiţi presiunea elec-
toratului pe umerii dumneavoas-
tră în acest sens?

Nu pot spune asta. Simt pe umeri 
doar responsabilitatea funcţiei şi do-
rinţa de a face lucrurile cât mai bine 
şi în interesul cetăţenilor. Oamenii au 
aşteptări mari de la noi, dar în ace-
laşi timp sunt nerăbdători. Perioada 
2008-2012 a umplut paharul pentru 
mulţi dintre ei şi este normal să-şi do-
rească împlinite dorinţele cât mai re-
pede. Însă în administraţia publică 
lucrurile nu se pot schimba imediat, 
iar eu nu vreau să fac lucruri de mân-
tuială. 

- Care sunt realizările anului toc-
mai încheiat?

Asfaltarea străzii Cloşca a fost aproa-
pe finalizată. Prin realizarea aces-
tei lucrări s-a urmărit pe de o par-
te dezvoltarea infrastructurii rutiere 
orăşeneşti (vor putea circula maşini-
le de până la 7,5 tone/osie la fel ca 
şi pe drumurile naţionale), iar pe de 
altă parte dirijarea circulaţiei pentru 
ca maşinile de mare tonaj să nu mai 
treacă prin centrul oraşului. 

În Caporal Alexa, pe ambele părţi 
ale drumului judeţean ce străbate 
localitatea, au fost realizate trotuare 
din beton pe o lungime de 3 km. 

În piaţa agroalimentară hala a fost 
închisă prin împrejmuirea cu panouri 
de tip sandwich.  

Au fost executate o serie de lucrări 
de mai mică amploare pornind de 
la pietruirea unor străzi, construirea 
unor vestiare noi şi instalaţia de irigat 
stadion, renovarea şi igienizarea sălii 
de sport, reparaţia acoperişului de la 
primărie etc

În ideea de a ne gospodări mai bine 
singuri au fost achiziţionate: un bul-
doexcavator, o freză de zăpadă, un 
motor nou pentru autogreder, gene-
ratoare electrice, microbuz pe care îl 
folosim pentru nevoile de transport 
ale şcolilor, echipelor de fotbal etc.

- Ce ne puteţi spune despre firma 
Primvest Consult, care a fost înfiinţa-
tă pe lângă primărie?  Care este sco-
pul acesteia?

Deschiderea acestei societăţi în care 
primăria este asociat unic, a pornit 
de la necesitatea realizării obiective-
lor pe care ni le-am propus în campa-
nia electorală. Mă refer la curăţenie, 
repararea şi întreţinerea obiectivelor 

din patrimoniul oraşului cu costuri 
cât mai reduse şi de ce nu la oferirea 
unor locuri de muncă.

Activitatea a început la data de 
11.06. 2013 cu un număr de 12 anga-
jaţi: 10 muncitori un administrator şi 
un contabil. Societatea îşi desfăşoară 
activitatea atât la obiectivele proprii 
ale primăriei existente la nivelul loca-
lităţii cât şi pentru lucrări noi care ur-
mează a fi executate. 

Firma îşi asigură fondul de sala-
rii din resurse proprii. Până la aceas-
tă dată societatea a încasat doar de 
la terţe persoane suma de 24.000 lei.  

- Cum vă împăcaţi cu opoziţia în 
Consiliul Local?

Eu nu văd administraţia ca pe o lup-
tă politică, ci ca pe un efort depus în 
sprijinul cetăţenilor. Nevoile acestora 
sunt aceleaşi indiferent de cine este 
la putere. Interesul este comun pen-
tru toţi. Nu mă deranjează atât opozi-
ţia politică, cât răutatea gratuită care 
vine uneori din partea acesteia. Am 
câştigat destul de confortabil man-
datul de  primar datorită faptului că 
cetăţenii au avut mai multă încredere 
în mine. Sper ca nimeni să nu fie su-
părat nici pe mine şi nici pe alegători. 

- Dar cu conducerea judeţului?
Îmi place să cred că eu nu am duş-

mani politici, ci doar adversari pe 
care de altfel, personal îi respect. Nu 
am nimic de reproşat conducerii ju-
deţului, am de reproşat doar celor 
care nu îşi fac treaba cum trebuie (ui-
taţi-vă de exemplu cum a fost reparat 
drumul către Caporal Alexa.) Nu sunt 
răzbunător şi prin urmare vreau doar 
ca lucrurile să meargă bine.

- Cum merge comunicarea cu ce-
tăţenii?

Am avut întotdeauna o relaţie bună 
cu oamenii şi în general consider că 
dialogul şi colaborarea cu cetăţe-
nii este esenţială în munca pe care o 
desfăşor.

Tocmai din această privinţă am pus 
la punct toate canalele de comunica-
re cu oamenii: ziarul local care apa-
re lunar, site-ul primăriei,care este la 
zi cu informaţiile şi în care am des-
chis o rubrică de sugestii şi reclama-
ţii (în paranteză amintesc şi cutia de 
sugestii şi reclamaţii de la intrarea în 
sediul primăriei) iarpe masa din holul 
primăriei se găseşte un caiet de im-
presii. Pentru o mai bună comunica-
re cu segmentul tânăr al populaţiei şi 
cu cel mai instruit, am creat un cont 
de Facebook pentru Primăria Oraşu-
lui Sântana.

Nu am neglijat nici întâlnirile direc-
te cu cetăţenii atât cele ocazionale 
cât şi cele de lucru, de ex. cele refe-
ritoare la stabilirea priorităţilor buge-
tului pentru anul în curs.

Fără a mai aminti de audienţele care 
îmi iau săptămânal cel puţin 2-3 ore.

Primar
Daniel Tomuța

Interviu cu primarul 
oraşului la un an de mandat

AMINTIRI DE NEUITAT

Sărbătoarea orașului Sântana, organizată în acest an, a fost una de neuitat. 
Sâmbătă și duminică, două zile în care atmosfera de sărbătoare a putut fi 
simțită pretutindeni, două zile în care peste tot în Sântana s-au auzit ecou-
rile concertelor de pe scena amplasată pe terenul de sport al Şcolii Gim-
naziale “Sfânta Ana” Sântana. Sântănenii au avut parte 
de spectacole de excepție pe parcursul ambelor zile.

Sărbătoarea Rusaliilor a adunat în jurul Bisericii Ortodoxe din Comlăuş 
sântănenii şi invitaţi care au participat la slujbele religioase din cadrul 
Bisericii. Părintele Porcolean şi părintele Rădulescu,  alături de enoriaşii 
inimoşi au  susţinut continuarea tradiţiei chematului cu ,,cocia împănată” 
şi muzicanţi la sărbătoarea Hramului. A doua zi de Rusalii, Primăria 
Oraşului Sântana a organizat un spectacol artistic. 

Joi, 13 iunie, s-a sărbătorit la Sântana comemorarea Zilei Eroilor. Cere-
monia oficială s-a desfășurat la monumentul eroilor de lângă Biserica Or-
todoxă Comlăuș, în prezența primarului Daniel Tomuța, a unor veterani, 
precum și a celor care au dorit să participe la acest eveniment solemn. 
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ZILELE ORAȘULUI

Hramul Bisericii Ortodoxe 
Comlăuş Sântana

Ziua Naţională a Eroilor
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La mulţi ani ,,Busuiocul”!

Duminică 30 iunie, ansamblul 
folcloric ,,Busuiocul” din Sânta-
na, a împlinit 11 ani de activitate.

La petrecerea organizată cu această 
ocazie, alături de sărbătoriţi, au fost pre-
zenţi şi părinţii, dar şi invitaţi speciali. 
Tinerii din ansamblu au prezentat un 
scurt moment artistic, dansuri popu-
lare, cântece interpretate de Paula He-
xan, Andreea Proţiuc, Simion Coman, 
Giorgiana Lipovan şi Nicoleta Buburu-
zan.                                                                                                                                       

De asemenea tinerii instrumentişti, 
Danciu Marian, Todea  Răzvan, Colom-
par Cosmin, Marius Burduhos şi Roşu 
Răzvan au interpretat un colaj de melodii 
populare şi au susţinut ,,jocul”  pentru toţi 
participanţii. Bucatele alese pregătite de 
părinţi au dat savoare acestei petreceri. Le 
dorim mult succes în continuare şi multe 
realizări.

Dumnezeu să vă binecuvânteze, dragi 
copii!

Inspector cultural 
Rozalia Mariana Paşca

Cursuri Şcoala de vară 2013
Modul dans modern - 5 – 12 august -  Căminul Satu Nou

Persoană de contact: Diana Blîndu – Clubul Copiilor Sântana
Instructor: Dorian Cosma

Modul dans popular – 22 - 27 august - Căminul Satu Nou
Orele 10 – 12: grupa de începători

Orele 12 – 14: grupa de avansaţi
Persoană de contact: Rozalia Paşca

Instructor: Vasile Peri

Evenimentul de comemorare a avut loc la monumentul ridicat în cinstea eroilor 
martiri. Caracterul solemn a fost marcat prin prezența primarului Daniel Tomuța, 
care ne-a şi declarat următoarele: „Istoria trebuie respectată deoarece evenimen-
tele desfășurate de-a lungul timpului, datorită conjuncturilor vremii au avut de 
multe ori ca rezultat sacrificii umane. Cei care au murit în vâltoarea evenimente-
lor istorice trebuie comemorați și respectați pentru sacrificiul lor. Noi, cei care ne 
aflăm astăzi aici trebuie să învățăm din evenimentele istoriei și să trăim în pace 
și bună înțelegere, ca o comunitate unită , neuitând niciodată de cei care s-au sa-
crificat pentru libertatea poporului nostru!

S-au depus coroane de flori, după care a urmat un Tedeum oficiat întru cinstirea 
eroilor neamului.

În Biserica Ortodoxă Română, sărbă-
toarea Înălţării Domnului este şi ziua 
dedicată pomenirii eroilor neamului.

În fiecare an, la 40 de zile de la Sfinte-
le Paşti, Biserica Ortodoxă sărbătoreşte 
praznicul Înălţării Domnului. Cea mai 
veche menţiune despre această sărbă-
toare o găsim la Eusebiu din Cezareea, 
în lucrarea „Despre sărbătoarea Paş-
tilor”, compusă în anul 332. În aceas-
tă operă se menţionează că Înălţarea 
Domnului era sărbătorită în Orient 
(sec.IV), în a 50-a zi după Paşti, deci, 
odată cu Rusaliile. Începând cu seco-
lul al V-lea, sărbătoarea Înălţării lui 

Hristos s-a despărţit de cea a Pogorâ-
rii Sfântului Duh (Rusaliile).

Slujba zilei se caracterizează prin le-
gătura cu Învierea şi cu Pogorârea 
Sfântului Duh.

Prin hotărârile Sfântului Sinod al Bi-
sericii Ortodoxe Române din anii 1999 
şi 2001, sărbătoarea Înălţării Domnu-
lui a fost consacrată ca Zi a Eroilor şi 
Sărbătoare Naţională Bisericească. 
Astfel, în toate bisericile, mănăstirile şi 
catedralele ortodoxe din ţară şi străină-
tate se face pomenirea tuturor eroilor 
români căzuţi de-a lungul veacurilor 
pe toate câmpurile de lupta pentru cre-
dinţă, libertate, dreptate şi pentru apă-
rarea ţării şi întregirea neamului.

Ziua Naţională a Eroilor

Aspecte istorice

- O problemă 
mult  dezbătută a 

fost aceea a  datoriei pe care o are ora-
şul. Ce ne puteţi spune nou?

Faptul că, la un moment dat, dezvol-
tarea oraşului s-a produs din împrumu-
turi constituie o mare problemă. Cre-
ditul luat în anul 2007, valabil până în 
februarie 2026, are o valoare actuală de 
8.775.028 de lei. Datorită faptului că în 
decembrie 2012 am virat anticipat suma 
de 2.500.000 de lei, care acoperă ratele şi 
dobânda pentru 3 ani, am realizat o eco-
nomie de 326.700 de lei. Dobânda a scă-
zut de la 38.000 de lei la 26.000 de lei.

Vreau să asigur cetăţenii că întreaga mea 
politică financiară are la bază folosirea 
chibzuită a banului public. 

- Apropo şi cu drumurile, cum rămâne?
Anul acesta vom termina de pietru-

it aproape toate drumurile de pământ şi 
vom asfalta o parte din drumurile pe care 

nu se introduce canalizare. Strada Cloşca 
a fost terminată deja. Sper ca oamenii să 
înţeleagă că lucrurile bune trebuie făcute 
cu înţelepciune. Până în vara anului viitor 
se vor finaliza lucrările la sistemul de ca-
nalizare al oraşului. Vedeţi cu toţii ce pre-
supune acest lucru, cât deranj şi câtă mur-
dărie se face. Este un proiect imens care 
în această primă etapă produce discon-
fort şi neplăceri pe care cetăţenii, pe bună 
dreptate, le-au şi sesizat. Să avem însă pu-
ţină răbdare, pentru că efectele pozitive, 
vor ieşi la iveală abia de anul viitor. Ce aţi 
fi zis despre mine, dacă prima dată asfal-
tam drumurile şi apoi săpam canalizarea?

- Anul acesta sărbătoarea Zilelor Ora-
şului Sântana a avut un mare succes, 
prezenţa publicului depăşind aşteptări-
le tuturor.

O dată pe an, sântănenii merită să asiste 
la un spectacol deosebit. Prezenţa cunos-
cuţilor artişti Andra, What’s Up, Marius 

Ciprian Pop, Rabă de la Cluj  împreună 
cu artiştii locali, au atras mulţi spectatori 
inclusiv din localităţile învecinate. Acest 
gen de evenimente aduc bucurie în sufle-
tele cetăţenilor şi cresc prestigiul oraşu-
lui nostru. A fost o ediţie bine organizată 
care reflectă profesionismul celor impli-
caţi şi susţinerea agenţilor economici.

- În campanie aţi promis că veţi face 
un ştrand în oraş. Vă menţineţi promi-
siunea sau aţi uitat?

Aşa ceva nu se poate uita. De fapt nu o 
să trec cu vederea niciuna dintre promisi-
unile mele, atât doar că e o investiţie mare 
care trebuie făcută cu atenţie. Intenţia 
noastră este de a găsi cea mai avantajoasă 
cale pentru primărie. Am purtat discuţii 
cu mai mulţi posibili investitori. Am fă-
cut demersuri la Bucureşti, primind de la 
Agenţia Naţională a Resurselor Minerale 
o listă cu etapele premergătoare obţinerii 
dreptului de folosinţă a unei sonde de apă 

termală. Avem un proiect, rămâne de vă-
zut cu cine îl vom realiza.

- Ce alte proiecte sunt pe masa dum-
neavoastră de lucru?

În primul rând terminarea canalizării 
de care depinde apoi refacerea şi asfalta-
rea drumurilor. Lucrăm la proiectul pri-
vind Piaţa de animale, Ştrandul termal, 
reparaţii acoperiş şi reabilitare termică 
la Liceul Tehnologic şi Şcoala Gimnazia-
lă „Sfânta Ana”,  deschiderea Centrului de 
Sănătate Multifuncţional. Avem în inten-
ţie acordarea unui sprijin financiar pen-
tru construirea capelei în cimitirul din 
Comlauş şi reabilitarea Căminul Cultural 
din  Comlăuş. Este gata proiectul pentru 
pietruirea străzilor de pământ din Capo-
ral Alexa şi Sântana.

Este în faza de licitaţie proiectul de ex-
tindere a halei agroalimentare cu o hală 
pentru produse lactate  şi se lucrează deja 
la amenajarea parcului din Caporal Alexa. 

Mulţumesc tuturor cetăţenilor, asigu-
rându-i că atât eu cât şi echipa mea avem 
ca prioritate luarea celor mai bune decizii 
pentru oraşul şi concetăţenii noştri.

Interviu cu primarul  oraşului la un an de mandat
>>> pag. 1



Sâmbătă, 22.06.2013, la sala de sport 
din Sântana a avut loc ultimul meci  al 
echipei noastre în compania echipei 
Spartacus Vinga, în cadrul Campiona-
tului Județean Arad la seniori. Echipa 
noastră a învins fără drept de apel cu 
scorul 57 – 34 devenind campioană 
județeană. Felicitări echipei campi-
oane care sâmbătă a avut următoarea 
componență: Höniges Josef, Willner 
Nils, Tănase Tiberiu, Simion Petrică, 
Ginghină Alin, Ginghină Lucian, Gross 
Robert, Ujoc Danial, Balint Ladislau, 
Czebely Ladislau, Pașca Constantin, 
Barbu Lucian. Din lotul lărgit de la în-
ceputul campionatului  au mai făcut 
parte: Mureșan Teo, Pleșa Florin, Costea 
Marius, Lorenz Alex, Burduhos Marius, 
Neag Gabriel, Ureche Alex, Lucoaie An-
drei, Cosma David și alții. 

După bucuria de după meci  și poze-
le obligatorii de echipă campioană de 
Județ, am avut ocazia să i-au un interviu 
antrenorului echipei campioane: Prof. 
Höniges Iosef

- Care a fost cheia victoriei astăzi?
- Apărarea bună care a ajutat portarul 

și un contraatac devastator.
- Dar pe parcursul întregului campio-

nat?
- Unitatea și omogenitatea nucleului 

principal al echipei, meciurile jucate în 
campionatul județean Timiș care ne-au 
permis exersarea unor scheme tactice 
fără  premize și trecerea de la apărarea 
3+2+1 la o apărare 6:0 care este mai 
puțin permisibilă.

- În ce ligă se poate promova după 
câștigarea campionatului județean?

- Teoretic în divizia A. Practic nu este 
posibil deoarece nu avem buget de divi-
zia A. Dacă am avea bugetul secției de 
fotbal probabil ar fi posibil o promovare.

- Dar problema terenului prea mic?
- Sigur meciurile oficiale trebuie juca-

te  pe un teren omologat  de exemplu la 
Macea unde și H.C. Arad a activat jumă-
tate de campionat până la desființare, la 
Macea.

- Cum ați ajuns la acest lot omogeni-
zat așa de bine?

- Toți jucătorii sunt elevi  sau foști elevi 
ai școlii noastre, toți jucătorii au fost 
campioni sau vicecampioni  la Olimpi-
ada Națională a Sportului Școlar pe vre-
mea când erau la gimnaziu, au crescut, 
au prins experiență și forță, au început 
să facă faza de apărare mai bine și a apă-
rut și succesul.

- Cum va fi recompensată echipa?

- Asociația Județeană de HANDBAL 
ARAD / organizatorul competiției va 
oferi probabil o diplomă, iar din partea 
secției de handbal al C.S.Unirea Sântana 
printr/un sponsor din Germania o să pri-
mească câte un tricou și o bluză.

- Dar recompense bănești?
- La secția de handbal al C.S. Unirea 

Sântana – se activează fără contracte atât 
jucătorii cât și antrenorii. Jucătorii joacă 
pentru Sântana iar antrenorii  antrenea-
ză pentru Sântana. Așa i-am învățat să 
fie  pasiunea și patriotismul local peste 
altele.

- Ce îți dorești în continuare?
- Bineânțeles sănătate pentru mine și 

echipele de handbaliste și handbaliști.
- După succesul în campionat al se-

niorilor ce eveniment ar mai fi de 
menționat?

- Tin foarte mult și sunt chiar mândru  
că am reușit să formez  grupe de juniori 
și junioare la toate categoriile de vârste 

(unicat în județul Arad). Mă bucur că 
unora dintre handbaliști a început să le 
placă munca de antrenor. La junioare  
Tănase Tiberiu și Ginghină Lucian fac o 
treabă foarte bună, la juniori Ginghină 
Alin și Pașca Constantin,  deasemeni și 
Pleșa Sonia la senioare a pornit cu mult 
elan și pasiune,  cu scopul de a înscrie o 
echipă de senioare la toamnă în campio-
natul județean 2013 – 2014.

- Ce regrete ai suferit în handbal?
- Regrete, da, am și regrete de exem-

plu neparticiparea la un campionat 
Național, adică în lumea bună a hamba-
lului.

- Despre ce sumă este vorba?
- De aproximativ 10000 lei, sumă care 

mi-a fost tăiată din proiectul de buget.
- Următoarele competiții ale echipe-

lor de handbal?
- Miercuri, 26.06.2013 mai avem un 

meci în deplasare la Arad cu Old Boys 
Arad în cadrul campionatului județean 
Timiș, iar poate sâmbătă 29.06.2013  va 
avea loc o cupă la Polivalentă cu desem-
narea oficială a campioanelor la mascu-
lin și feminin, urmată de o vacanță până 
la 02.07.2013 când va avea loc turneul 
internațional Trofeul „Frații Metz„la 
Sântana. Iar în septembrie încercăm or-
ganizarea Cupei Orașului Sântana.

- Dar Cupa Orașului Sântana era în 
luna mai?

- În 18 mai a fost programată, dar am 
cedat pozițiisecției de Judo, care a primit 
bani pentru participarea la campiona-
tele naționale, iar după aceea n-am mai 
reușit să organizez din mai multe moti-
ve, echipele de invitat erau la alte cupe 
sau cu alte probleme.

Tot în septembrie sper să înceapă și 
campionatele județene la toate categori-
ile de vârstă.

- Deci începe o toamnă fierbinte?
- Da încep campionatele județene pen-

tru 2013 – 2014.
- Am văzut registrul de evidență a di-

feritelor grupe de juniori și junioare și 
sunt  impresionat că numeric cred că 
sunt peste 130?

- Da, dar evidența echipei de seniori 
este în agenda mea și ei sunt  mai bine 
de 25, deci peste 150 de juniori, junioa-
re, seniori, senioare activează la ora asta 
pentru C.S. Unirea Sântana.

- Când a fost echipa de handbal seni-
ori a Sântanei ultima oară campioană 
de județ?

- În anul competițional 1981 – 1982 iar 
în aprilie sau mai am fost la baraj cu Târ-
gu Mureș cu mine ca antrenor-jucător.

Prof. Bonț Aron
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C.S. UNIREA SÂNTANA

“În data de 03.06.2013, la Arad, a avut 
loc faza pe judeţ a concursului “Sanita-
rii pricepuţi”. Din Sântana, au participat 
2 echipaje: echipajul Școlii Gimnaziale 
“Sfânta Ana” și echipajul Liceului Tehno-
logic Sântana. 

Concursul a avut două probe dificile: o 
probă teoretică de cunoaștere a acordării 
primului ajutor și a regulilor de circulaţie 
și o probă practică pentru care elevii s-au 
pregătit intens.

Atât echipajul școlii cât și cel al liceului 
au evoluat foarte bine la acest concurs, 

primind menţiune la diferenţă foarte mică 
faţă de locul III. 

Echipajul școlii a fost compus din elevii: 
Mădălina Moldovan, Lorena Dulhaz, Vlad 
Nistor, Darius Creţ și Andrei Popa.

Echipajul liceului a fost compus din ele-
vii: Ștefania Șimon, Lavinia Chira, Raul 
Giurgiu, Filip Babineţ și Marc Andrei.

Echipajele au fost coordonate și pregătite 
de asistentele medicale ale cabinetului șco-
lar: Rodica Chetrariu și Monica Mișcoi.

As. Med. Rodica Chetrariu

C AMPIOANĂ JUDE ȚEANĂ 
L A HANDBAL MASCULIN

SANITARII  PRICEPUȚI
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ZILELE ORAȘULUI SÂNTANA Sâmbătă 6 iulie
Ziua de sâmbătă a fost dedicată în special tinerilor. O zi în care au fost prezentate mini-

concerte, dansuri, scenete de teatru, concursul „MISS SÂNTANA”, totul culminând cu 
concertul îndrăgitei interprete ANDRA, însoțită de „WHAT’S UP”.

Deschiderea oficială a spectacolului a avut loc seara la ora 20, când primarul Daniel 
Tomuța a urcat pe scenă declarând începerea sărbătorii orașului Sântana. A urmat apoi 
începerea programului artistic programat pentru acea seară. 

Pe scenă a început prezentarea de modă a celor mai mici sântăneni, după care a urmat 
concursul MISS SÂNTANA, cu proba costumelor de baie. Ora 20:30 a consemnat ur-
carea pe scenă a trupei „Dancing Rainbow”, condusă și instruită de către doamna Cris-
tina Neag. După aceștia spectacolul a continuat printr-o scenetă interpretată de trupa de 
teatru „The Shock”, formată din Georgiana Tomoiagă, Marius Paşca şi Larisa Florea, 
trupă înființată în cadrul Clubului Copiilor din Sântana, sub coordonarea doamnei Diana 
Blîndu. 

A urmat trupa de dans aerobic „The Best”, înființată în 2011 la inițiativa doamnei Cris-
tina Neag. Formația de dans modern „Angels” din Sântana a creat o atmosferă deosebită, 
în aplauzele publicului. Seara a continuat cu o altă probă a concursului „MISS SÂN-
TANA” și anume proba rochiilor de seară, după care pe scenă au urcat rând pe rând 
noi formații, cum sunt: trupa „One SHOT”, înființată de domnul profesor Doru Gencz, 
formația de dans „New Generation” din Arad, condusă de Mike David, trupa „Daggu 
Project” din Germania. Tot în această seară a fost organizată și o tombolă Avon, unde 
s-au câștigat produse cosmetice oferite de compania mai sus menționată.

Mult așteptatul moment a desemnării căștigătoarei trofeului MISS SÂNTANA a pre-
cedat mega concertul ANDREI.

Seara s-a încheiat în ritmul melodiilor interpretate de ANDRA și WHAT’S UP, melodii 
care au fost pe placul tuturor celor prezenți, atmosfera fiind una incendiară. 

Așa s-a încheiat prima zi a sărbătorii orașului, o zi de care toți își vor aduce aminte cu 
mare plăcere.
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ZILELE ORAȘULUI SÂNTANA Duminică 7 iulie
Primul eveniment organizat duminică în cadrul zilelor orașului a fost cel de la 

piața de cereale, unde la ora 9:00 s-a desfășurat o inedită expoziție de animale, toți 
participanții primind din partea primarului Daniel Tomuța diplome care să certifice 
implicarea lor la acest eveniment.

Spectacolul propriu-zis a început în jurul orelor 17:30 prin Parada Portului Popular, 
manifestare derulată pe traseul Primărie - Terenul de sport al Școlii „Sfânta Ana”, 
locația unde a fost amplasată scena. Deschiderea spectacolului artistic a avut loc la ora 
18, când pe scenă au urcat bobocii ansamblului „Busuiocul” din Sântana și „Jucăușii”, 
formația Caselor de Tip Familial Sântana, sub coordonarea doamnei Rozalia Pașca. 
Ansamblurile „Garofița” din Șimand, „Bujorii Grăniceriului” din Grăniceri, „Spicul” 
din Olari, „Busuiocul” seniori din Sântana au adus și ele în fața publicului frumoa-
sele dansuri populare. Dintre formațiile care au urcat pe scenă amintim: Formația 
instrumentală condusă de domnul Sorin Mocan, formația condusă de Vasile Lup, cu 
interpreții: Florin Stoian și Adina Lup, formația instrumentală condusă de Dorin Ro-
man cu soliștii vocali: Călin Timiş, Pavel Cighirean, Cosmin Paşca, Lucian Crişan 
şi Liliana Cozma, Mara Vlad și nu în ultimul rând orchestra „Rapsozii Zărandului” 
condusă de domnul Petrică Pașca cu soliștii: Malvina Nagy,  Rodica Ardelean Oniţa,  
Cornelia Căpraru Roman.

Interpreții populari care au încântat publicul cu melodii una mai frumoasă ca alta 
și care au și reprezentat orașul Sântana au fost: Paula Pașca, Flavia Roman, Paula 
Hexan, Simion Coman, Andreea Proțiuc, Giorgiana Lipovan, Nicoleta Buburuzan.

Spectacolul folcloric s-a încheiat prin concertul susținut de invitatul special al zilei, 
îndrăgitul cântăreț Marius Ciprian Pop.

Să nu uităm și de momentele vesele aduse pe scenă de cel care a și prezentat eve-
nimentul, „Rabă” de la Cluj, care a știut să întrețină o atmosferă de voie bună pe tot 
parcursul zilei. 

Punctul final al sărbătorii orașului l-a constituit focul de artificii de la sfârșit, care a 
marcat practic încheierea celor două zile de sărbătoare.

Ca o concluzie putem spune că ediția din acest an a „ZILELOR ORAȘULUI SÂN-
TANA” a adus în oraș artiști de seamă care au pus în scenă spectacole de marcă, 
încântând întreaga audiență. Noi vă lăsăm acum în compania unor imagini surprinse 
cu această ocazie, astfel încât să vă aduceți încă o dată aminte cu drag de momentele 
frumoase petrecute la acest evenimet al orașului Sântana.
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- Care sunt secretele unui şef de promoţie?
- Învăţătura, perseverenţa şi disciplina m-au ajutat să devin şef de 
promoţie. 
- Ce au reprezentat pentru tine aceşti patru ani petrecuţi la 
Şcoala Generală Nr. 2 Sântana?
- În cei patru ani de gimnaziu am reuşit să acumulez cunoştinţele de 

bază pe care mai târziu, la liceu, le voi aprofunda. 
- Ce ai învăţat în aceşti ani de la îndrumători? Ai un profesor 
model?
- De la domnii profesori am învăţat să fiu optimistă şi silitoare. Doam-
na dirigintă, Bolojan Viorica, profesoara mea de matematică a fost şi 
este un exemplu bun de urmat atât ca profesor, cât şi că pedagog. Este 
profesorul-model. 
- Enumeră câteva sfaturi pe care le dai bobocilor în ceea ce 
priveşte demersul educaţional.
- Bobocilor le-aş da sfatul de a fi prezenţi la toate cursurile şi de a-şi da 
silinţa să ia note cât mai bune.
- Reprezinţi un model pentru ceilalţi. Cu siguranţă nu e uşor 
să fi un etalon. Dacă există sacrificii care sunt acestea?
- Sacrificii există, dar nu sunt foarte mari dacă ştii să îmbini învăţătură 
cu petrecerea timpului liber.
- Cu ce medie ai finalizat?
- Am finalizat clasele V-VIII cu media generală 9,73.
- Care sunt planurile tale pentru viitor?
- Aş vrea să urmez un liceu cu profil real, bazat pe ştiinţele naturii sau 
matematică. 

- Care sunt secretele unui şef de promoţie?
- Mulţi cred că dacă sunt şef de promoţie înseamnă că învăţ mult şi 
nu las niciodată cartea din mână. E adevărat că la unele materii învăţ 
mult dar nu înseamnă că numai asta fac. De exemplu, ador florile şi 
îmi place să am grijă de ele.  
- Ce au reprezentat pentru tine aceşti patru ani petrecuţi la 
Şcoala Generală Nr. 1 Sântana?
- În aceşti patru ani am avut de trecut multe obstacole din care am 
învăţat că ambiţia şi optimismul sunt ajutoarele cu care se pot depă-
şi situatuiile dificile. De asemenea, mi-am făcut mulţi prieteni care 
m-au făcut să zâmbesc şi în cele mai grele clipe şi de aceea vreau să 

le mulţumesc.  
- Ce ai învăţat în aceşti ani de la îndrumători? Ai un profesor 
model?
Am învăţat multe lucruri utile de la profesori şi nu mă refer doar la 
învăţătură ci şi cum să mă descurc în viaţă. Fiecare profesor mi-a fost 
că un părinte şi de aceea n-aş putea spune care mi-a fost mai drag.  
- Enumeră câteva sfaturi pe care le dai bobocilor în ceea ce 
priveşte demersul educaţional.
Sunt câteva insuşiri care nu trebuie să lipsească din caracterul elevilor: 
încrederea, munca, dorinţa de a învaţă şi ambiţia. Aceste însuşiri pot 
fi responsabile pentru viitorul nostru. De aceea, dragi boboci, fiţi per-
severenţi, conştiincioşi şi nu neglijaţi învăţatul. 
- Reprezinţi un model pentru ceilalţi. Cu siguranţă nu e uşor 
să fi un etalon. Dacă există sacrificii care sunt acestea?
Un singur sacrificiu există… TIMPUL. Din această cauză este preferabil 
să fii activ la oră pentru a nu fi nevoit să munceşti mai mult acasă.
- Cu ce medie ai finalizat?
Clasa a VIII-a am terminat-o cu media 10 iar media generală a celor 
patru ani este 9,93. 
- Care sunt planurile tale pentru viitor?
Acest lucru este greu de spus pentru că planurile mele se schimbă de 
la o zi la altă. Cert este faptul că voi merge la Colegiul Naţional „Elena 
Ghiba Birta” la profilul matematică-informatică. Până când voi termi-
na liceul voi şti cu siguranţă ce îmi doresc de la viaţă. 

- Care sunt secretele unui şef de promoţie?
- Nu pot spune că pentru a deveni şef de promoţie trebuie să ai ne-
apărat nişte secrete. Sercretele succesului sunt ştiute, de fapt, de noi 
toţi: muncă, dăruirea, dragostea şi perseverenţă. Problema e că nu le 
punem toţi în practică.
- Ce au reprezentat pentru tine aceşti patru ani petrecuţi la 
Liceul Tehnologic Sântana?
- Cu siguranţă aceşti ani au fost minunaţi, pentru că am avut nişte 
colegi şi nişte profesori foarte buni. De la toţi am avut ce învaţă. Nu 
regret niciun moment alegerea pe care am făcut-o în clasa a IX-a ve-
nind la acest liceu. Cu siguranţă îmi vor rămâne întipărite în minte 
toate amintirile din acest loc.

- Ce ai învăţat în aceşti ani de la îndrumători? Ai un profesor model?
- După cum spuneam şi mai sus, la acest liceu am avut avantajul de 
a fi îndrumată de nişte profesori minunaţi, foarte bine pregătiţi care 
au pus suflet în tot ceea ce au făcut. Desigur dirigintele meu, Muscă 
Dinorel, va rămâne întotdeauna un profesor preferat deoarece m-a 
ajutat, m-a sfătuit mereu şi cu siguranţă este şi meritul său că am 
ajuns până aici, sfaturile lui fiind întotdeauna de mare ajutor
- Enumeră câteva sfaturi pe care le dai bobocilor în ceea ce 
priveşte demersul educaţional.
- În primul rând, nu uitaţi că cel mai important lucru este să munciţi 
pentru că la sfârşit să aveţi satisfacţie şi tot ce faceţi, faceţi cu drag. 
Respecatati-va profesorii pentru că ei sunt îndrumătorii voştri şi nu va 
vor decât binele. Şi nu uitaţi şcoală va pregăteşte pentru drumul pe 
care îl aveţi de urmat spre maturitate.
- Reprezinţi un model pentru ceilalţi. Cu siguranţă nu e uşor 
să fi un etalon. Dacă există sacrificii care sunt acestea?
- Nu mă consider neapărat un model… desigur fiecare elev vrea să 
aibă cele mai bune note, dar acest lucru nu este posibil decât cu sa-
crificii. Trebuie de multe ori să renunţi la timpul liber pentru a învaţă, 
trebuie să fi mereu gata să acumulezi mai multe informaţii decât cele 
pe care le înveţi la şcoală şi să încerci întotdeauna să fi peresevernt şi 
dăruit în ceea ce faci, acesta nefiind neapărat un sacrificiu.
- Cu ce medie ai finalizat?
- Am terminat clasa a 12-a cu media 9,96.
- Care sunt planurile tale pentru viitor?
- Vreau să urmez mai departe Facultatea de litere şi mă rog ca Dum-
nezeu să mă călăuzească în toate lucrurile pe care le voi face de acum 
înainte. 

ALTFEL DE VALORI
ȘEFII DE PROMOȚIE AI ȘCOLILOR SÂNTĂNENE

În acest număr al ziarului ne-am propus să aducem în prim-plan absolvenții claselor a XII-a și a VI-
II-a, care au obținut cele mai bune rezultate la învățătură la finalul celor patru ani de studiu, liceu, 
respectiv gimnaziu. Acești elevi reprezintă șefii de promoție ai generației lor și merită felicitați!

INTERVIURI REALIZATE DE PROF. DINOREL MUSCĂ

IOANA TRIFA - ŞEF PROMOȚIE CLASA A XII-A
LICEUL TEHNOLOGIC SÂNTANA

FLAVIA HÂRCĂIAN - ŞEF PROMOȚIE CLASA A VIII-A
ŞCOALA GENERALĂ NR. 2 SÂNTANA

NORBERT SOLLOSI - ŞEF PROMOȚIE CLASA A VIII-A
ŞCOALA GENERALĂ NR. 1 SÂNTANA

Zi de vară caniculară, 14.06.2013 
şi în atmosferă dar şi în sufletele 
tuturor participanților la festivita-
tea de încheiere a cursurilor elevilor 
claselora VIII-a. Pe fețele tututror se 
ghicesc emoții nemaitrăite. Printre 
buchetele de flori şi fețe îmbujora-
te, se strecoară vădit emoționanți 
reprezentanții primăriei: dl Primar 
Tomuța Daniel şi dl. Viceprimar Gli-
gor Cornel, care în alocuțiunile lor 
rememorează momentele absolvirii 
prin care şi ei au trecut şi urează drum 
bun în viață absolvenților. Şeful de 
promoție, de data aceasta un băiat 
deosebit Solosi Norbert, media V-VIII 
10 (zece), mulțumeşte profesorilor 
pentru efortul depus pe parcursul ce-
lor patru ani. Pe fundalul muzical al 
Gaudeamusulu, plouă cu flori asupra 
întregului personal al şcolii. Urmează 
un moment deosebit, predarea cheii 
şcolii (a ştafetei) claselor a VII-a.

Şi ca în ultimii cinci ani, grație 
grație inimosului profesor şirian, 
Emil Arsa, asistăm la duelul Absol-
ventilor (şi totodată al diriginților), 
concurs de cunoştințe generale, 
sport, modelling, interpretări artisti-
ce. Juriul format din Dan Maxa, Nico-
leta Dehelean, Diana Ivaşcu, Horten-
sia Neamț, Lucia Pelinari, a trebuit 
bine să cântărească notele întrecerii 
prezentate de Emil Arsa. Concurenții 

au pus multă pasiune în prestația lor.
Cei mai mici, clasele 0-VII, au avut 

şi ei o zi de neuitat în 21.06.2013, la 
fel de călduroasă ca şi colegii lor mai 
mari, pentru a auzi ultimul clopoțel 
care le vesteşte vacanța atât de 
aşteptată. După intonarea imnului, 
elevii clasei pregătitoare, instruiți de 
institutorul Petru Neamț a susținut 
un bine realizat (pentru vârsta copi-
ilor) spectacol folcloric. Bineânțeles 
că prestația lor nu a scăpat neânre-
gistrată cu generozitate de aparatele 
de filmat şi fotografiat ale părinților. 
După discursurile oficialităților s-au 
premiat elevii care au obținut rezul-
tate deosebite în concursuri şcolare 
şi competiții sportive.  Foarte mulți 
elevi ai şcolii noastre au fost premiați 
şi e chiar o mândrie şi o satisfacție a 
dascălilor văzând că elevii noştrii nu 
sunt buni numai la învățătură, ci au 
şi alte talente şi aptitudini.

Penultima secvență este mult 
aşteptata premiere a elevilor 
merituoşi. Învățătorii şi diriginții, 
după o îndelungată cumpănire a 
notelor, răsplătesc efortueile unui an 
întreg. Festivitatea se încheie într-o 
atmosferă de veselie cu un scurt pro-
gram artistic.

Bonț Aron
Brădean Valentina

Ultimul clopoțel

Vorbe din bătrâni - Iulie

Zodia Leului (13 iulie -12 august)

Căldura mare din Iulie însemnează an bun. Dacă paianjenul îşi rupe 
pânza în două, va ploua, dacă luna plină are curte la amiazi şi răsă-
rit, urmează timp senin, statornic. Muşinoaiele de murnici, mai ridica-
te ca de obicei, vestesc iarnă grea. Ce nu poate coace iulie, nu poate fri-
ge nici lunile ce vin. 

Aduce femei istețe, frumoase, cari caută nod în papură. Nu uită uşor răul ce li 
s-a făcut. Au însă inima deschisă şi nu sunt pornite la gânduri urâte. 

Bărbații sunt buni la suflet, dar sunt cam papă lapte şi fără voință, deşi ținuți 
în scurt, duc treburile la capăt.
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Sfântul Botez este întâia dintre Tainele Sfintei Bi-
serici; este ,,uşa” prin care se intră în Sfânta Biserică. 

Taina Sfântulul Botez a fost aşezată de Mântuitorul 
Iisus Hristos prin cuvintele: ,,Mergând, învăţaţi toate 
neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului 
şi al Sfântului Duh” (Matei XXVIII, 19). Acestea le-a 
grăit după Învierea Sa din morţi.        

Botezul, ca practică, este cea mai veche Taină. Pri-
mul botez, simbolic, a fost potopul. Deci, primul po-
top a spălat păcatele pământului.

Sfânta Biserică face Botezul prin afundare, nu prin 
turnare sau prin stropire, pentru că chiar cuvântul bo-
tez are însemnarea de ,,a afunda”, «a cufunda». Sub 
formă de turnare sau prin stropire se săvârşeşte doar 
în împrejurări cu totul deosebite, când, de pildă, cine-
va este greu bolnav sau când nu se află la îndemână 
apă din destul.

Partea văzută a Tainei Sfântului Botez constă din 
afundarea de trei ori în apa sfințită a celui ce se bo-
tează şi în rostirea cuvintelor: ,,Se botează robul lui 
Dumnezeu (N) în numele Tatălui. Amin. Și al Fiului. 
Amin. Și al Sfântului Duh. Amin. Acum şi pururea şi 
în vecii vecilor. Amin.”

Apa care se foloseşte la Taina Sfântului Botez trebu-
ie să fie naturală, curată, cu nimic amestecată.

Efectele primirii Tainei Sfântului Botez sunt: iertarea 
păcatului strămoşesc şi a tuturor păcatelor săvârşite 
înainte de Botez în situatia celor ce se botează mai 
târziu; renaşterea, sau naşterea la o viață nouă du-
hovnicească, viață de curăție şi sfințenie; de aseme-
nea, primirea în sânul Sfintei Biserici.

Există un Botez al muceniciei sau al sângelui, cunos-
cut în cele dintâi veacuri creştine, înțelegând prin el 
moartea martirică, în persecuții, pentru Mântuitorul 
Iisus Hristos. 

Mai cunoaştem şi Botezul dorinței care constă în 
dorința arzătoare a cuiva de a ajunge membru al Sfin-
tei Biserici, ducând o viață de pocăință şi în virtute. 
Dacă dintr-o pricină oarecare fără voia lui nu ajunge 
să primească botezul prin apă şi prin Duh, el e socotit 
botezat cu Botezul dorinței.

Taina Sfântului Botez nu se repetă. Numai dacă a 
fost găsit un prunc şi nu se ştie sigur de a fost sau nu 
botezat, atunci acesta este botezat condiționat, dacă 
n-a fost botezat. 

Câteva lămuriri privind anumite neînțelegeri ce se 
ivesc la săvârşirea Tainei Sfântului Botez:

Cine nu poate primi Botezul ortodox? 
Copiii avortați şi ucişi înainte de botez, în orice 

situație; copiii născuti morți şi copiii născuți din 
părinți atei sau sectanți şi de altă religie, până nu de-
vin maturi şi cer botezul de voia lor. Nu pot fi botezați 
nici oamenii maturi de altă religie, fără voia şi cererea 
lor stăruitoare, nici cei bolnavi mintal care nu-şi pot 
spune dorința inimii, nici nu-şi pot mărturisi dreapta 
credință. 

Cine săvârşeşte Botezul, cînd se săvârşeşte si în ce 
loc anume? 

Botezul se săvârşeşte numai de către episcop şi de 
către preot, la cel puțin opt zile după naştere şi până 
la 40 de zile, dacă pruncul este sănătos; iar dacă este 
bolnav, imediat. Slujba Botezului se face numai în 
biserică, anume în pridvor, în pronaos sau într-o încă-
pere anume rânduită din curtea bisericii. La început, 
Taina Botezului se săvârşea în ajunul marilor sărbă-
tori şi de obicei înaintea Sfintei Liturghii. Numai în 
cazuri cu totul speciale, cînd pruncul este amenințat 
sã moară, preotul îl poate boteza acasă, la spital sau 
oriunde ar fi. 

Poate mama participa la botezul propriului ei 
copil?

Da, cu condiția ca botezul să se facă la patruzeci 
de zile după naştere şi să i se citească rugăciunile de 
curățire.

Ce trebuie făcut dacă nu este preot în apropiere 

și copilul este amenințat să moară nebotezat? 
În aceste cazuri, cînd copilul este amenințat să moa-

ră, îndată după naştere, acasă sau la spital, asistente-
le sau moaşele trebuie să aibă oricând la îndemână 
aghiasmă, la nevoie apă obişnuită, şi lumânare. Apoi, 
după ce pun numele pruncului muribund, îl botează 
ele, turnând aghiasmă peste prunc şi rostind formu-
la. Iar dacă nu moare, cele ce l-au botezat trebuie să 
spună rudelor sau preotului că a fost botezat de ele, 
iar preotul îi face toată slujba Botezului, fără a-l mai 
afunda în apă în numele Sfintei Treimi. 

Copiii avortați și copiii născuți morți pot fi 
botezați la Bobotează sau la Sfântul Ioan, cum 
este obiceiul în unele locuri? 

În nici un caz nu pot fi botezati copiii avortați şi 
cei născuți morți, căci nu au suflet în ei. Toți aceştia 
rămân la judecata lui Dumnezeu şi pe conştiința 
părinților care i-au ucis. Iar preoții care practicã acest 
botez necanonic fac un mare păcat.        

De cine și când se pune numele pruncului? 
Numele pruncului se pune de către părinți, însă cu 

binecuvântarea preotului, care citeşte o rugăciune 
specialã la punerea numelui noului născut, deoarece 
cu acel nume care i se dă la Botez, creştinul va călători 
în viață şi va sta înaintea lui Dumnezeu la judecată. 
Numele pruncului se consfințeşte în clipa botezului, 
când se cufundă în apă în numele Sfintei Treimi şi nu 
mai poate fi schimbat până la moarte. Numai prin 
tunderea în monahism se poate schimba numele de 
botez. 

Ce nume trebuie să pună părinții copiilor lor? 
După tradiția românească şi creştinească, nume-

le dat copilului ar trebui să fie cel al naşului care îl 
botează. Se poate pune numele sfântului care este 
hramul bisericii din parohie sau numele sfântului din 
ziua în care s-a născut. Însă toate trebuie să se facă cu 
binecuvântarea şi sfatul preotului. 

Este bine să i se pună pruncului două și chiar 
trei nume? 

Toți sfinții au avut un singur nume, afară de câteva 
excepții. Mai grav este însă când i se pune pruncului 
un nume creştin de sfânt şi al doilea nume necreştin 
sau de altă credință. 

Cine poate fi naș la Botez și ce datorii creștinești 
are nașul? 

Naşul este părintele sufletesc al celui nou botezat. 
Prin botez el devine rudă spirituală şi povățuitor 
spre Hristos al finului său, având o mare datorie 
față de acesta. Adică să-l supravegheze cum creşte 
în credință, dacă este adus regulat la biserică, dacă 
se spovedeşte şi se împărtăşeşte cât mai des şi dacă 
părinții lui trupeşti îi dau educație creştinească. Apoi 
însuşi naşul trebuie să-l sfătuiască mereu pe calea 
credinței şi să poarte grijă de el toatã viața. 

Orice naş de botez, ca şi de nuntă, trebuie să fie un 
bun creştin ortodox, să fie om de biserică, cu viață du-
hovnicească exemplară. 

Cine nu poate fi naș de Botez? 
Cei care trăiesc necununați, adică în concubinaj; cei 

ce sunt catolici sau sectanți; cei ce nu cred cu tărie în 
Dumnezeu, nu merg la biserică. Nu este canonic să fie 
mai mulți naşi de botez şi de cununie, căci prin aceste 
sfinte taine ei se înrudesc unii cu alții, nemaiavând 
voie copiii lor să se căsătorească între ei. S-a îndătinat 
obiceiul ca viețuitorii din mănăstiri, monahii şi mona-
hiile să nu fie naşi.

Există botez fără naș?
Da. În cazul botezului de necesitate, naşul poate să 

lipsească sau când cel ce se botează este adult.
Se poate folosi în timpul botezului apa sfințită 

de la alt botez?
Nu. Singura excepție este admisă la Bobotează, 

când în cristelniță se adaugă Aghiasmă Mare. 
Pr. Nicolae Rădulescu, 

 Parohia Comlăuş

Dan Galiş
Este o decizie bună. Era nevoie de aceste lucrări de foarte 

mult timp şi cred că trebuia să se înceapă cu mult timp în urmă. 
Sunt sigur că cetățenii care locuiesc în zonele vizate pentru lu-
crările de canalizare sunt foarte încântați că infrastructura din 
zona lor se modernizează. Este o măsură bună luată de către 
conducere şi sper să fie cât mai multe astfel de decizii pentru 
oraşul nostru.

Aurelia Cârja
Este foarte bine. Am o părere foarte bună legată de aceste 

investiții. Acum sper doar ca să fie fonduri până la finalizarea 
tuturor lucrărilor.  Din păcate avem experiența atâtor lucrări 
care au fost oprite din cauza lipsei de fonduri, şi ar fi o mare 
dezamăgire dacă acest lucru s-ar întâmpla şi aici. Este o 
inițiativă foarte bună şi sper să se putem bucura căt mai re-
pede de ea.

Ioan Groza
Trebuiau făcute înainte de asfaltarea străzilor. Sper doar să se folosească 

utilajele corespunzătoare pentru ca să nu se strice prea mult străzile. Pen-
tru țevile care se folosesc şi pentru celelalte materiale, nu trebuie făcut nici 
un şanț prea mare, şi nici nu ar trebui să exagerăm cu spargerea asfaltului, 
pentru că avem mare nevoie de ambele în stare bună. Sunt multe aspecte 
de care dacă se ține cont, rezultatul final va fi unul de bun augur. La sfârşit 
contează ca oamenii să beneficieze de cele mai bune condiții.

Augustin Dumide
Sper ca cei tineri să aprecieze aceste lucrări fă-

cute de către conducere. Noi nu am avut posibi-
litatea de a uzita de asemenea condiții. Este bine, 
putem doar să ne bucurăm pentru că încet, încet 
ne apropiem tot mai mult de ceea ce ar trebui să 
însemne un oraş.

Traian Ghiulai
Cel mai bine ar fi fost ca aceste investiții să fie fă-

cute înainte de asfaltarea străzilor. Acum, depinde 
de tipul lucrărilor, dar în mod normal o parte din 
drum trebuie din nou spartă, ceea ce nu ne ajută 
deloc. Într-un final toate aceste lucrări îşi au rostul 
şi suntem foarte încântați ca au loc, dar trebuie 
făcute cu cap şi responsabilitate.

Livia Laura Iştoc
Era momentul ca aceste lucrări să fie demarate oraş. 

Peste tot este nevoie de canalizare, pentru ca oamenii 
să poată trăi în condiții din ce în ce mai bune. Sunt de 
părere că lucrurile trebuie să se mai schimbe la anumite 
perioade de timp, şi cred că aceste lucrări dau tonul unei 
schimbări în bine a oraşului nostru.

Gheorghe Colompar
Sunt foarte mulțumit că se asigură canalizarea în 

diferite zone ale oraşului. Sper ca într-un viitor, nu 
foarte îndepărtat, tot oraşul să beneficieze de canali-
zare. Totuşi vorbim despre lucrări care asigură anumite 
condiții mai bune de a trăi, şi cred că indiferent de locul 
şi natura acestora, sunt binevenite.

Despre Botez VOCEA CETĂȚENILOR
Întrebarea adresată cetățenilor în această lună a fost: Ce părere aveți des-
pre lucrările de canalizare începute în oraș?

Împreună cu domnul primar am urmărit îndeaproape modul de realizare a lu-
crărilor de canalizare, astfel încât să fie respectat întocmai proiectul de investiții. 
Prin natura lor aceste lucrări au necesitat săparea șanțurilor pentru introducerea 
conductelor rețelei de canalizare, fapt pentru care s-a creat un anumit discom-
fort pentru unii cetățeni, sper însă că toată lumea este de acord cu necesitatea 
și importanța acestor lucrări, de care vor beneficia cetățenii orașului. De aseme-
nea, vă informez că am ascultat și suntem receptivi la reclamațiile cetățenilor cu 
privire la modul de desfășurare a lucrărilor de canalizare și pe baza reclamațiilor 
lor am făcut informări la Compania de Apă Arad și la societatea care se ocupă 
de aceste lucrări.

Viceprimar Cornel Gligor

În atenția cetățenilor!
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Hramul Bisericii Ortodoxe 
Comlăuş Sântana

La acest spectacol au participat ansamblurile folclo-
rice, Lioara din Buteni, Junii Şimăndani, Busuiocul 

din Sântana, alături de formaţiile instrumentale conduse de Dorin Ro-
man şi formaţia Rapsodia din Arad, condusă de Vasile Rus. De aseme-
nea, cei care au încântat publicul participant au fost interpreţii Paula 
Hexan, Giorgiana Lipovan, Simion Coman, Andreea Proţiuc, Nicoleta 
Buburuzan, Alin Neag, Pavel Cighirean, Călin Timiş, Lucian Crişan, 
Flavia Roman, Radu Vand, Daniela Han, Ioana Luguzan şi invitatul 
special Tinu Veresezan. 

Inspector cultural, Rozalia Mariana Paşca 

Finala concursului „MISS SÂNTANA”, organizată sâmbătă 6 iulie, în cadrul 
Zilelor Orașului s-a bucurat de un real succes, la concurs înscriindu-se 11 concur-
ente: Anca Matei, 19 ani; Adela Suciu, 19 ani; Camelia Burcă, 21 ani; Maria Ca-
zacu, 16 ani; Bianca Comloşan, 16 ani; Margarita Molocovchin, 18 ani; Marina 
Palcu, 18 ani; Karina Alexandra Budea, 16 ani; Larisa Florea, 15 ani; Lavinia 
Chira, 17 ani; Livia Marc, 18 ani. Au fost mai multe probe pentru departajarea 
concurentelor, de la proba costumelor de baie până cea a rochiilor de seară. Con-
cursul a fost destul de animat, fiecare concurentă având în public proprii admi-
ratori care și-au susținut frenetic favorita, la fiecare etapă a concursului. Într-un 
final, după deliberări îndelungate, juriul a stabilit configurația podiumului, după 
cum urmează: Miss Sântana 2013 şi Miss Popularitate, Larisa Florea; Locul 
2, Camelia Burcă; Locul 3 şi Miss Spa Gym, Margarita Molocovchin, Premiul 
special al juriului, Anca Matei; Miss Avon,  Bianca Comloşan.

>>> pag. 1

ZILELE ORAȘULUI SÂNTANA MISS SÂNTANA

Anca Matei
Premiul special 

al juriului

Camelia Burcă
Larisa Florea

Larisa Florea
MISS SÂNTANA 2013

Margarita Molocovchin

Livia Marc Marina Palcu Maria Cazacu

Adela Suciu Lavinia Chira
Carina Alexandra 

Budea
Bianca Comloșan

MISS AVON
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