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Ziar local al orașului Sântana

Apare lunar și se distribuie gratuit în Sântana și Caporal Alexa

New Star Crew, a urcat din nou 
pe podium, la fel cum au început 
anul competițional, l-au și încheiat, 
au obținut din noul locul I. Anul 

competițional 2022, a fost unul 
foarte intens, plin de rezultate bune 
și cu multe premii aduse acasă de 
către trupele de dans instruite de 
coregraful Rusu Cătălin.

“Pentru  noi, primul an de com-
petiții a fost unul de neuitat, chiar 
dacă suntem formați din anul 2019, 
pandemia nu ne-a lăsat să reluam 
cursul normal al activităților de-
cât în anul 2022, astfel anul aces-
ta  am participat la nenumărate 
competiții, am urcat de nenumăra-
te ori pe podium atât cu trupele cât 
și cu momente de solo, am organi-
zat noi prima ediție a concursului 
“Art of Dance”, care a fost un real 
succes

Dragi sântăneni,
Ne pregătim să întâmpinăm marea 

Sărbătoare a Nașterii Domnului și 
noul an 2023.

 Este momentul din an când trebuie 
să � m mai buni, mai toleranți și să 
ne punem în balanță atât realizările, 
cât și planurile de viitor. 

Este o perioadă din an tocmai po-
trivită pentru a urma pilda sfântă în 
care bătrânii înţelepţi ne învaţă că 
”Dar din dar se face rai!”. 

La fel de bine, Crăciunul, trebuie 
să aducă tuturor bucurie în su� ete și 
schimbări în bine, marea sărbătoare 
amintindu-ne că pe toți ne leagă sa-
crul legământ al credinţei. 

Gândurile mele se îndreaptă la � na-
lul acestui an spre toţi locuitorii din 
Sântana și Caporal Alexa, cărora le 
doresc ca aceste S� nte Sărbători să-i 
găsească alături de cei dragi, în feri-
cire și belșug, să-și păstreze spiritul 
tolerant și dorinţa de a trăi mai bine.

Acest an care se apropie de � nal a 
fost un an  pe parcursul căruia noi, 
cei din  administrația locală, am de-
pus toate eforturile pentru găsirea 

soluțiilor necesare continuării pro-
gramului de dezvoltare al orașului și 
realizării unei administrații corecte, 
transparente și deschise față de nevo-
ile existente, totul cu respectarea ca-
drului legislativ în vigoare.

A fost un an în care, în calitate de 
primar, am avut o colaborare bună  cu 
aparatul administrativ al Primăriei și 
Consiliul Local, cărora le mulțumesc  
pentru susținere și alături de care 
doresc să avem și pe parcursul anului 
2023 un climat de bună înțelegere în 
oraș, căci doar astfel putem progresa 
ca și comunitate locală.

Îmi doresc ca anul 2023 să � e un an 
în care vom consolida ceea ce am în-
ceput, continuând eforturile de mo-
dernizare a Orașului Sântana și satu-
lui Caporal Alexa.

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

Crăciun Binecuvântat!
An Nou Fericit 

și Multă Sănătate!
Primar Daniel Tomuța

Sărbători fericite alături de cei dragi!

Primar 
Daniel Tomuța

Noi proiecte câștigate și aprobate 
prin PNRR- fonduri europene

Ministerul Dezvoltării � nanţează 309 noi investiţii, în 61 de localităţi din 
România, prin Planul Naţional de Redresare și Rezilienţă (PNRR). Între 
proiectele aprobate în runda I se regăsesc și proiectele de reabilitare ter-
mică ale celor două școli gimnaziale din oraș, respectiv școala gimnazială 
„Sf. Ana” și școala gimnazială din Comlăuș.

1. MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI CREȘTEREA 
EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN CLĂDIRILE PUBLICE, LICEUL TEHNOLOGIC STE-
FAN HELL CORP STR. CÂMPULUI, NR. 107, în valoare de 8.119.206 lei.

2. REABILITAREA MODERATĂ A CLĂDIRILOR PUBLICE PENTRU A ÎMBUNĂTĂȚI 
SERVICIILE PUBLICE PRESTATE –  REABILITARE SCOLII GIMNAZIALE SANTANA 
–  SANTANA STR. 1 DECEMBRIE, NR 36 , în valoare de 6.858.561 lei.

Ziua Națională celebrată la Sântana

În data de 1 Decembrie 2022 s-au 
împlinit 104 ani de la Marea Unire. 
Primăria orașului a organizat o de-
punere de coroane la cele două Mo-
numente ale Eroilor căzuți în Pri-

mul Război Mondial și în Al Doilea 
Război Mondial. Recunoștință 
veșnică!

La Mulți ani România! 
La mulți ani sântăneni! 

Primăria Orașului Sântana

Trupa 
New Star Crew  

din nou 
pe podium

Lansare de carte 
,,Portul tradiţional din Comlăuş”, 

culegere etnografică
Primăria Orașului Sântana a organizat luni, 12 

decembrie, lansarea volumului „Portul tradiţi-
onal din Comlăuș (Sântana)”, scris de Rozalia 
Pașca, inspector cultural în cadrul primăriei. 
Cartea este rezultatul cercetării etno-folclorice 
desfășurate de autor asupra portului popular 
din vatra veche a satului Comlăuș și este bogat 
ilustrată cu fotogra� i reprezentative, cea mai 
veche datând din anul 1900 >>> pag. 8

>>> pag. 4
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Mesaje de sărbători
  S� ntele Sărbători 

prilejuite de Nașterea 
Domnului nostru Iisus 
Hristos să vă aducă pace 
în casă,  belsug pe masă,   

spor în toate,  iubire în 
su� ete, puterea de  a 
ierta și tradiționalul. 

La mulți ani!”.
Preot, Liviu Pam� loiu

MESAJ CRĂCIUN 2022
  ,,Hristos se naște, 

slăviți-L! 
   Hristos din ceruri, 

întâmpinați-L! 
Hristos pe pământ, 

înălțați-vă! 
Cântați Domnului tot 

pământul, și cu veselie, 
lăudați-L, popoare, că 
S-a preaslăvit”.

În prag de sărbători, vă 
dorim ca bucuria sfântă 
a Nașterii Domnului 

nostru Iisus Hristos, a 
Anului Nou și a Bote-
zului Domnului să vă 
aducă pace și sănătate, 
belșug de lumină, ajutor 
și spor în toate, pentru 
a trăi viaţa ca dar al lui 
Dumnezeu, precum și 
tradiţionalele urări:

Sărbători fericite
La mulți ani!”.

Pr. Nicolae Rădulescu
Parohia Sântana I 

  Cu prilejul S� ntelor 
Sărbători ale Nașterii 
Mântuitorului Iisus 
Hristos, Anului Nou 
și Botezului Domnu-
lui vă adresăm tuturor 
credincioșilor doriri de 
sănătate și mântuire, 
pace și bucurie, ferici-

re și mult ajutor de la 
Dumnezeu în toată fap-
ta cea bună, împreună 
cu urarea tradițională:

La mulți ani!”.
Pr. Adrian Crainic

Pr. Ioan Crainic
Parohia Ortodoxă 

Română Sântana II

Căci Dumnezeu a iu-
bit atât de mult lumea, 
încât El L-a dat pe sin-
gurul Său Fiu, pentru 
ca oricine crede în El să 
nu piară, ci să aibă viața 
veșnică( Ioan 3, 16).

E sărbătoare! Bucu-
ră-te de pace și lumină 
alaturi de cei dragi ție. 
Dăruiește din toată ini-
ma și deschide-ți su� e-
tul pentru a primi dra-
goste și fericire din care 
izvorăsc toate.  

Crăciunul înseamnă 
mai mult decat brazi 
împodobiți, lumânări 
aprinse și miros de co-
zonaci. Crăciunul este 
spiritul dulce al prie-
teniei, su� etul cald al 

mamei, al părinților, 
al celor dragi care lu-
mineaza tot anul. Este 
bunătatea, speranța re-
nascută. Este pace și în-
teleger.

Lumina Nașterii Lui 
Iisus se întinde de la o 
casă la alta, de la o ini-
mă la alta, iar căldura 
și bucuria Crăciunului 
ne aduce pe toţi mai 
aproape! 

Crăciun 
Binecvântat 
și un An Nou 

cu multe realizări 
și sănătate! 

Parohia Ortodoxă 
Comlăuș. Preot paroh: 

Vand Ioan și preot sluji-
tor: Ștefănuț Lucian

  Fie ca Sărbătoarea 
nașterii Mântuitorului 
nostru Isus Hristos, să 
ne aducă tuturor: pace, 
bucurie, liniște și noi 
speranțe de mai bine! 
Isus s-a născut ! Crăciun 
fericit!

De asemenea, cu oca-
zia sărbătorii Anului 
Nou 2023, urăm tutu-
ror, un La multi ani plin 

de noi împliniri și bine-
cuvântări!

Dumnezeu 
să binecuvânteze 
orașul Sântana

 și satul Caporal-Alexa!
Din partea Bisericii 

Crestine Penticostale 
Filadel� a!

La multi ani!
Pastor: Aurel Ardeu

 Ne apropiem de un 
înălțător Praznic, iar 
Celui așezat în Iesle, îi 
place, să admire exact 
invers ce ne place nouă. 
Pentru El, este impor-
tant interiorul, pentru 
noi decorul. 

Noi, preferăm mirosul 
de brad, El mireasma 
neprihănirii. Noi, admi-
răm steluțele arti� ciale. 
El, locul pe care s-a dus 
să ni-l pregătescă printre 
galaxii. 

Noi, ne bucurăm de re-
alizarea mâinilor noas-
tre: mese îmbelșugate, 
case împodobite, cado-
uri frumos împachetate. 
El, se bucură de lucra-
rea mâinilor Sale: omul 
după chipul și asemăna-
rea Sa.  

El a făcut din noi prin 
Întrupare Sa, singura 
Lui bucurie de pe pă-
mânt, pentru ca El să 
devină singura noastră 
bucurie din cer. 

El, ne-a creat fără a mai 
exista pe pământ vreun 
termen de comparație. 
Ne-a creat ca nimeni  și 
nimic să nu poată �  ca 
noi, pentru ca nimeni și 
nimic, să nu � e înainte 
de El,  în călătoria vieții 
noastre. 

El, este cadoul nostru 
înfășat în Iesle, pentru 
ca noi, să devenim cado-
ul Lui de sub Cruce. 

Dacă la acest Praznic, 
nu vom �  mireasma, 
steluțele și cadoul lui 
Iisus, sărbătoarea ne va 
transforma în decor. 
Decorul după 1-2 luni îl 
vom aduna, poate îl vom 
arunca, și-o parte poate 
o vom arde. Însă cadou-
rile lui Iisus,  vor �  duse 
în cer. 

Biserica
 Peniel - Sântana,
 dorește tuturor

 sântănenilor:
 Sărbători Fericite

Pastor: Nelu Popelea
„Fie ca Pruncul născut 

în ieslea din Bethleem să 
vă umple casele și viețile 
cu bucurie, sănătate și 
multă înțelepciune pen-
tru anul care vine. 

La mulți ani!”.
Vă urează 

Biserica Penticostală 
Betania,-  Caporal Alexa 
prin pastor Țună Cornel

,,Fie ca Nașterea Domnului să vă lumineze su� etele 
și casa! Să aveți parte de sănătate, belșug și fericire „. 

Sărbători fericite!
Biserica Baptistă din Caporal Alexa

COPILUL  PENTRU  TOȚI
Căci un Copil ni s-a născut, un Fiu ni s-a dat…

(Isaia 9.6)
Sărbătoarea care o trăim în aceste zile ne vorbește 

de venirea unui Prunc, de Însuși Fiul Lui Dumne-
zeu, Domnul Isus Hristos! Însă Copilul acesta este 
Unul cu totul special. El fost proorocit cu multe 
secole în urmă și a venit pe pământ ca să moară 
pentru păcatele noastre. Așa cum spune Credeul 
”a venit pentru noi și pentru a noastră mântuire„

Mai întâi ni se spune că s-a născut pentru toți. 
Dumnezeu în dragostea lui S-a gândit la mântu-
irea tuturor oamenilor! El nu are  ”simpatii sau 
privilegiați„ ci o dragoste ce se îndreapă spre � eca-
re făptură omenească.

Apoi ni se spune că „un Fiu  ni s-a dat” � ecăruia 
în parte. Aici intervine partea noastră: prim Prun-
cul? Dacă Îl primim trebuie să ne subordonăm 
voinței Lui! Asta nu înseamnă ambiție din partea 
Domnului ci dorință sinceră să ne facă fericiți!

Prindeți prilejul, de aceste sărbători, să vă bucurați 
de Copilul născut în iesle și care vrea să � e Mântu-
itorul nostru al tuturor!

Sărbători fericite!
Pastor, Sorin Aioanei, Biserica Baptistă Betesda

În această perioadă liniștită a anului, le doresc 
tuturor credincioșilor un Crăciun Fericit și un An 
Nou fericit.

 Fie ca toate dorințele voastre să se împlinească în 
noul an.

La mulți ani!”.
Părintele Erös Miklos.

Zu dieser ruhigen Zeit des Jahres, wünsche ich al-
len Gläubigen, frohe und besinnliche Weihnachten.

Mögen all Eure Wünsche im neuen Jahr in 
Erfüllung gehen.

Pfarrer Erös Miklos.

Ne apropiem de 
sfărșitul acestui an care 
a fost cu multe pro-
vocări, temeri dar și 
așteptări. Dacă ai fost 
cuprins de teamă une-
ori vreau să-ți aduc 
acum vestea îngerului 
„ Nu vă temeți, căci vă 
aduc o veste bună care 
va �  o mare bucurie 
pentru tot norodul”  
Luca:2:10.

  Dumnezeu ne pro-
mite prin prorocul Isaia 
41:10 Nu te teme, căci 
Eu sunt tine; nu te uita 

cu îngrijorare, căci Eu 
sunt Dumnezeul tău; 
Eu te întăresc , tot Eu îți 
vin în ajutor Eu te spri-
jinesc cu dreapta Mea 
biruitoare. Chemați-L 
în ajutor!  Vă doresc la 
toți locuitori Orașului 
Săntana și Caporal Ale-
xa sărbători binecuvân-
tate și să vă încredeți pe 
deplin în Cel ce poate 
binecuvânta. 

La mulți ani!”.
 Biserica Baptistă 

Harul Săntana.                 
 Pastor   Vasile  Popescu

Colectivul de cadre didactice
 de la liceul tehnologic ,,Stefan Hell,, vă urează:
„Un an mai bogat în împliniri, mai înalt în aspi-

raţii și plin de succese. La mulţi ani!”
Director, Prof. CARUNTU MIRCEA

Acum în ceas de sărbătoare, când cetele de 
Îngeri coboară să ne anunțe de Nașterea Mân-
tuitorului Iisus Hristos, noi conducerea Școlii 
Gimnaziale Sântana vă dorim tuturor gânduri 
pozitive, inimi curate, pace în su� ete, multă să-
nătate și Sărbători fericite! 

Director, prof.Mihali Raluca 
Dir.adj., prof. Creț Nicolae

Vă dorim ca aroma de brad și portocală, colinde-
le, cozonacul cald și mirosul de iarnă, să vă umple 
inimile de bucurie și su� etele de liniște, la fel cum 
ni le-ati umplut voi, pe parcursul întregului an, cu: 
încurajările, urările și felicitările voastre!

CRĂCIUN BINECUVÂNTAT
 ȘI UN AN NOU FERICIT!”

CLUB SPORTIV „ UNIREA SÂNTANA”

În pragul sărbătorilor de iarnă, Societatea Agrico-
lă Ardeleană Sântana vă dorește un Crăciun bine-
cuvântat și un An Nou plin de sănătate și împliniri!!

Sărbători fericite!
Ing. Petrișor Marius

Cu prilejul sărbătorilor de iarnă,  Societatea Agri-
cola Spicul  din Caporal Alexa vă  urează Sărbători 
Fericite și Binecuvântate! - Ing.Roman Ovidiu

Spiritul sărăborilor s� nte de Crăciun 
să vă umple casele de lumină, căldură și bunătate.
 Societatea Agricola Comlăuș, vă urează multă fe-

ricire alături de cei dragi și un nou an mai prosper.

Fie ca sărbătorile de iarnă să vă aducă liniște, 
căldură și armonie în su� et! Sărbători liniștite 

alături de cei dragi și un nou an plin de sănătate.
SC AGROMEC COMLAUS SA 

Administrator Budiu Simion

S� ntele sărbători de Crăciun și Anul Nou,
 să vă aducă sănătate, putere de muncă și multe 

satisfacții su� etești alături de cei dragi vouă. 
La mulți ani!

Societatea Agricolă ROMGERA SÂNTANA
ING. VLAICU VALENTIN

Sfânta Sărbătoare a Crăciunului să reverse asupra 
su� etelor și caselor dumneavoastră liniște și armo-
nie, iar în Noul An să aveți reușite depline în tot 
ceea ce vă propuneți.

Sărbători fericite!
Schuetzagra Impex SRL
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Liceul Tehnologic “Stefan Hell” 
Sântana, instituție de învățământ cu 
Acreditare Erasmus+ pentru proiecte 
de mobilități în domeniul “Formare 
profesională VET” 2021-2027, nr.  
2020-1-RO01-KA120-VET-095247, 
în colaborare cu Inspectoratul Școlar 
Județean Arad – compartimentul 
proiecte educaționale, a organizat 
Conferinţa europeană VET ”Practice 
and succeed” în 27 septembrie 2022, 
derulatăîn limba engleză, în format 
online.

Conferința a oferă oportunitatea de 
a disemina și împărtăși experiențe 
de predare și învățare și bune prac-
tici pentru formare de abilități și 
competențe, precum și de a deschide 
noi colaborări prin proiecte de mobi-

litate. A fost o întâlnire la care au par-
ticipat și antreprenori, reprezentanți 
ai pieței muncii, cu diferite perspec-
tive și abordări despre competențele 
secolului 21, așa încât elevii – vii-
tori angajați și cadrele didactice să 
conștientizeze importanța învățării 
pe tot parcursul vieții și rolul impor-
tant jucat de proiectele europene. 

Între subiectele abordate, cele mai 
relevante sunt:

Importanța formării profesionale 
și a învățământului tehnologic pen-
tru economie accentuată de Marzena 
Beata Oltean, din partea  VET Center 
Romania

Nevoia de adaptare și transforma-
re a școlii, ilustrată de reprezentanta 
Cultural Mobility, Malaga, Spainia 

precum și de Liceul Tehnologic de 
Constructii si Protectia Mediului 
Arad, prin profesorul Both Ioan

Dezvoltarea gândirii critice și a 
creativității abordată de Herculano 
Andrade, reprezentantul Mobility 
Friends,  Portugalia

Dezvoltarea sustenabilă a unui liceu 
tehnologic prin implementarea pro-
iectelor europene, evocată prin lu-
crarea Liceului Tehnologic „Francisc 
Neuman” Arad, reprezntat de profe-
soara Marilena Anca Lupei

Pro� lul angajatului din perspectiva 
pieței muncii ilustrată de M.E.P. Eu-
rorojects Granada Spania

Liceul Tehnologic “Stefan Hell” 

Sântana a diseminat experiența acu-
mulată în învățarea modulară, în 
cadrul mobilității realizate în acest 
an pentu cei 28 elevi, carea au făcut 
practica de specialitate la � rme din 
Granada, Spania.

Inspectoratul Școlar Județean Arad 
a fost reprezentat de inspector școlar 
proiecte educaționale, profesor droc-
tor Adina C.E. Avacovici, care a des-
chis lucrările conferinței și a susținut 
organizarea ei. 

A fost prima ediție a acestei 
conferințe, cu reprezentanți din 
peste 20 organizații,  urmând ca ea 
să continue pe perioada acreditării 
Erasmus+, adică 2022-2027,  pentru 
a  oferi exemple interesante de bune 
practici din proiecte Erasmus + a că-
ror experiență de învîțatre merită și 
trebuies să � e  împărtășită.

Coordonator acreditare 
Erasmus+

Ana Höniges

Asociația St. Gerhard din Stuttgart 
a invitat 15 elevi de la Liceul Teh-
nologic Stefan Hell Sântana, la un 
„curs intensiv de limba și cultura 
germană” la Bad Niedernau din re-
giunea Stuttgart, în perioada 20- 26 
noiembrie 2022. Elevii sunt însoțiți 

de prof. dr. Melanie Raab și profe-
soara de germană Georgiana Costea.

Acestă inițiativă aparține preșe-
dintelui asociației St. Gerhard de la 
Stuttgart, prof. dr. Rainer Bendel și 
compatriotului nostru Josef Lutz, 
vicepreședintele asociației, care au 

o colaborare foarte bună cu Liceul 
Tehnologic Stefan Hell Sântana. 

Punctele principale ale programu-
lui sunt: cunoașterea patrimoniului 
cultural din Tübingen, vizitarea Mu-
zeului Mercedes-Benz din Stuttgart, 
a Muzeului Central Dunărean din 

Ulm, seară de lectură literară co-
ordonată de doamna Eva Filip, au-
toarea cărții „Nicht schweigen”  la 
Sindel� ngen și chiar o vizită la Par-
lamentul European de la Strasbourg, 
Franța.

Comunitatea școlară din Sântana 
este încântată de această oportunita-
te ca elevii și profesorii să participe 
la acest curs intensiv și să își exprime 
recunoștința față de Sf. Gerhard Ve-
rein din Stuttgart și față de sponsorii 
Asociația Prietenii  Școlii Sântana, 
SC HAI SANTANA SRL, VIKYFA-
MILY SRL Sântana.

prof. Ana Höniges

În cadrul proiectului Erasmus+ � e 
Future – Learning in Progres!-2021-
1-RO01-KA121-SCH-000005141,  
cu ocazia  SĂRBĂTORII SFÂNTUL 
MARTIN, Vineri, 11 NOIEMBRIE 
2022,  a avut loc vizita delegației 
școlii Savio Szent Domonkos Kato-
likus Általános Iskola és Óvoda din 

Békéscsaba, UNGARIA,  (6 elevi și 
3 staf) la Liceul Tehnologic “Stefan 
Hell” Sântana.

S-a desfâșurat o activitate didáctică 
pentru elevi la limba germană,  îm-
preună cu clasa VI G, condusă de 
doamna profesor Costea Georgiana, 
cu secvențe de învățare de cântece, 

legende, confecționare de lampioane, 
urmată de program artistic comun la 
Biserica Romano-Catolică. După vi-
zitarea școlii, oaspeții au fost conduși 
la Arad, pentru vizitarea centrului 
cultural.

Prin implicarea cadrelor didactice 
de la secția germană a școlii, peste 

100 de copii cu lampioane au prezen-
tat Sântanei obiceiul Sfântul Martin, 
cu � nalizarea sărbătorii la Primăria 
Sănrana, unde domnul Primar Dani-
el Tomuța i-a așteptat cu ceai și dul-
ciuri,

 Coordonator Acreditare
 Erasmus + 

Ana Höniges 

Vizita delegației școlii Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola 
és Óvoda- Békéscsaba, UNGARIA

Curs intensiv
de limbă și cultură germană

Elevii Liceului Tehnologic 
„Stefan Hell din ” Sântana 

în Bad Niedernau, Germania

Prima ediție 
a Conferinței europene VET

”Practice and Succeed!”
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Bucurie muzicală fără frontiere 
Concert de binefacere în sprijinul 

Asociației de Ajutorare 
„Mutter-Anna-Kirche Sanktanna” e.V.

Sâmbătă, 19 noiembrie 2022, la Lein-
garten, lângă Heilbronn, în Germania 
a avut loc un concert caritabil în spri-
jinul Asociației de Ajutorare ” Mutter-
Anna-Kirche Sanktanna” (Biserica Sf. 
Maică Ana, Sântana), al cărei țel și uti-
litate este întreținerea și renovarea Bise-
ricii Parohiale Sfânta Ana din Sântana, 
județul Arad. În cadrul evenimentului, 
domnul Herbert Hellstern, președintele 
Asociației, a ținut un discurs și a făcut un 
apel la donații.

Conducerea Asociației de Ajutora-
re „Mutter-Anna-Kirche Sanktanna” 
dorește să exprime, pe această cale, sin-
cere mulțumiri pentru sponsorizarea și 
susținerea evenimentului: consilierului 
cultural pentru spațiul dunărean, Dr. 
Swantje Volkmann, însărcinat al guver-
nului federal pentru cultură și mass-
media, precum și orașului Leingarten, 
reprezentat de primarul și patronul eve-
nimentului, dl. Ralf Steinbrenner.

Diversitatea instrumentală, bucuria 
auzită și văzută de a cânta a celor 40 de 
muzicieni profesioniști din 15 națiuni, 
combinată cu un dirijor-șef a cărui pa-
siune pentru baghetă se răsfrânge și asu-
pra ansamblului prin angajamentul său 
� zic, răpește pur și simplu publicul spre 
alte zări: renumita Orchestră a Poliției de 
Stat, singura orchestră de su� ători pro-
fesionistă sub auspiciile landului Baden-
Württemberg, a încântat Sala Festivă de 
Spectacole din Leingarten cu 250 de vizi-
tatori, care au fost prezenți în aula plină 
până la refuz, încă de la primele note ale 
entuziasmantei „Uvertură festivă aca-
demică” de Johannes Brahms. Cel de-al 
doilea concert pentru Biserica Sf. Ana 
din Sanktanna, care a fost amânat din 
2020, este aproape de inimile membri-
lor asociației. De la în� ințarea asociației, 
în 2016, aceștia au depus eforturi pen-
tru a-și păstra lăcașul de cult ca reper al 
credinței creștine în micul oraș Sântana, 
din România. „Muzica încălzește su� e-
tul și creează legături dincolo de granițe”, 
spune Katharina Hell, secretara asociației 
cu sediul în Leingarten, care primește vi-
zitatori de aproape și de departe. Merite-
le speciale ale șvabilor din Banat și zona 
Aradului sunt subliniate de ministrul de 
interne, � omas Strobl, în calitate de re-
prezentant al statului pentru persoanele 

strămutate și imigranții de etnie germa-
nă, în scrisoarea sa, din care Kathari-
na Hell citează.„Spectacolul a început”, 
strigă în sală dirijorul șef, profesorul 
Stefan Halder, și își conduce cu voioșie 
orchestra prin „Sinfonia Sevillana” spa-
niolă (Joaquin Turina), care tematizează, 
în partea a doua, râul bulversant Gua-
dalquivir iar, în partea a treia, dinamica 
„Fiesta en San Juan”, în interpretări vari-
ate onomatopeic. Spaniolii Raquel Pini-
llos Rivera (� aut) și Nerea Hierro Sanz 
(corn englezesc) impresionează cu solo-
urile lor grandioase. În ceea ce privește 
trecerea de la un gen la sunetul de big 
band cu compoziția „Jazz-Suite” de Tobi-
as Becker, Stefan Halder, care moderea-
ză cu umor concertul, explică faptul că 
compozitorul „obișnuia să cânte la pian 
cu noi”. Dialogul tipic al instrumentelor 
de jazz, cu disonanțe clasice și armonii 
moi, precum și schimbări puternice de 
tempo, duce la părți solo strălucitoare în 
fața scenei. Toni Todt (saxofon tenor) și 
Cesar Villafane (� aut) primesc aplauze și 
bravos între piesele interpretate. „Acesta 
este cel mai frumos și fermecător mod 
de a întâlni poliția din Baden-Württem-
berg”, spune primarul Ralf Steinbrenner, 
care este și patronul evenimentului, des-
pre prestația de înaltă calitate a orches-
trei – și are (su)râsul de partea sa. În cea 
de-a doua parte a concertului, Dunărea, 
� uviul destinului șvabilor din Banat, 
este în centrul lucrărilor. Dar mai întâi, 
marșul „Hoch Badnerland” (Emil Dörle) 
dovedește lipsa de prejudecăți a orches-
trei din Böblingen față de vecinii săi. 
Valsul „An der schönen blauen Donau” 
(Johann Strauß junior) intră în sânge, în 
timp ce „Dansul slav” (Antonín Dvořák) 
„unește toți vecinii slavi”, spune Halder. 
Imnul național ucrainean este omis din 
considerație pentru sentimentele celor 
doi membri ucraineni ai orchestrei. În 
schimb, „Polka de hram a bisericii din 
Sântana” (compusă în 1968 cu ocazia ce-
lui de-al 100-lea hram al bisericii Sfân-
ta Ana din Sântana) a compozitorului 
Anton Bleizi� er, care a fost prezent la 
concert, a adus și mai mult elan în sală. 
Ovațiile și mulțumirile președintelui 
asociației „Mutter-Anna-Kirche San-
ktanna” e.V., Herbert Hellstern și An-
ton Bleizi� er, au onorat această mare 
performanță.

Astrid Anna Link

Ca o retrospec-
tivă a primului an în care trupe-
le de dans „New Star Mini-Kids 
Crew, New Star Kids Crew și New 
Star Crew”, au urcat pentru pri-
ma dată pe scenă la o competiție 
este una foarte satisfăcătoare și 
emoționantă, deoarece, împreu-
nă cu ei am resimțit gustul dulce 
al victoriei, dorința de a câștiga, 
munca din spatele momentului 
pe care-l prezentăm în fața juriu-
lui și a publicului și toate emoțile 
și trăirile pe care ți le oferă o 
competiție. 

Am participat atât la competiții 
locale, județene, naționale și 
internaționale, din toate aceste 
competiții sunt sigur că, copiii 
noștri au avut multe de învățat. 
Pentru primul an în care aceștia 
au făcut cunoștință cu scenă în 
acest mod, am reușit să avem re-
alizări importante și să ducem 
multe premii acasă. Pot spune 
doar că sunt foarte mândru de � e-
care copil în parte și de tot efortul 

pe care îl depun la orele de antre-
nament. Pentru anul 2023, dorim 
să ne depășim rezultatele de anul 
acesta, să participăm la mai multe 
competiții și să obținem mai mul-
te rezultate remarcabile. Cu acest 
prilej aș dori să mulțumesc tutu-
ror sponsorilor care au fost alături 
de noi pe parcusul anului 2022 
atât la competiția organizată de 
noi cât și pentru sprijinul acordat 
secției de dans, fără ajutorul lor 
aceste lucruri ar �  fost greu de re-
alizat, aș mai dori să îi mulțumesc 
domnului primar, Daniel Sorin 
Tomuța, domnului viceprimar, 
Musca Ioan Dinorel pentru tot 
ajutorul și toată încrederea acor-
dată, doamnei inspector C.S.U 
Sântana, Angela Giurgiu, pentru 
că ne este mereu sprijin și nu în 
ultimul rând, tuturor părinților 
de la secția de dans care ne sunt 
alături în orice situație, care ne 
susțin, sfătuiesc și încurajează la 
orice pas.„  a declarat coregraful 
secției de dans, Rusu Cătălin.

Trupa New Star Crew,  
din nou pe podium- locul I

care copil în parte și de tot efortul secției de dans, Rusu Cătălin.

Lucrări la zona adiacentă
casei de cultură a orașului

Se lucrează în ritm susținut la 
amenajarea spațiului adiacent ca-
sei de cultură. În linii mari putem 
informa cititorii că sunt prevăzu-
te pentru construire următoarele 
elemente urbanistice: alei pieto-
nale pavate -386 mp; zonă pava-
tă –piațetă- 537 mp; parcare auto 
350 mp; spațiu verde cu sistem 
de irigare și plante ornamentale 
-1355 mp; iluminat ambiental. 

De pe șantierele 
orașului

La casa urbarială lucrarea se 
apropie de finalizare, în acest 
moment se lucrează la ame-
najarea curții interioare unde 
deja au fost plantați arbuști.

>>> pag. 1
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Concerte de colinde la Sântana
19 DECEMBRIE 2022

20 DECEMBRIE 2022

Unirea Sântana 
–Campioană de toamnă! -

Echipa de fotbal repre-
zentativă a orașului nostru 
a încheiat foarte bine turul 
campionatului județean 
de fotbal. Evoluția echi-
pei a con� rmat pronosti-
curile făcute la începutul 
campionatului de către 
oamenii de fotbal din 
județ, ba poate că a depă-
sit așteptările și celor mai 
încrezători suporteri. Uni-
rea Sântana a dominat liga 
a IV-a și ocupă fotoliul de 
lider cu o linie de clasa-
ment excepțională.  

A rămas singura echipă 
neînvinsă din județ, luând 
în considerare nu doar liga 
IV-a, ci toate competițiile 

de seniori ale Asociației 
Județene de Fotbal Arad. 

Are cel mai bun golave-
raj și cele mai multe goluri 
marcate, reușind să câștige 
10 din cele 13 meciuri dis-
putate. 

Visul promovării pentru 
data în liga III-a începe să 

prindă contur și s-ar su-
prapune minunat cu inau-
gurarea noului stadion.  

Lupta pentru promova-
re însă nu este încheiată. 
Socodorul a pierdut un 
singur meci în campionat, 
chiar derby-ul pentru lo-
cul 1, cu Sântana și speră 
ca în tur să câștige duelul 
cu echipa noastră.

Domnul Ovidiu Na-
diu, președintele secției 
de fotbal, a dat un amplu 
interviu în Sport Arad, 
o publicație media care 
poate �  citită on-line, 
mulțumind jucătorilo, sta-
fului tehnic, suporterilor, 
dar și tuturor celor care 
sunt alături de echipă.

Ultimele rezultate 
ale echipelor 

noastre de fotbal
Liga IV-a Etapa 13-a 

Victoria Felnac – Unirea 
Sântana 1-3

După un gol anulat pe 

motiv de o� side, Trabalka 
a deschis scorul în minu-
tul 27 înscriind din lovitu-
ră de pedeapsă. În minu-
tul 43, Victoria Felnac a 
egalat 1-1. În minutul 58, 
Stanciu a pasat iar Brad a a 

deviat mingea în plasă de 
la colțul scurt. În minutul 
87 Șulea a trimis cu latul, 
la semi-înălțime, în plasă 
și a stabilit scorul � nal 1-3.

Liga a V-a A
Etapa 11 

AS Viitorul Caporal Ale-
xa- CS Crișul Ch. Criș 3-0

CS Șoimii Lipova- FC 
Sântana 2016 2-3

Etapa 10 
CS Păulișana Păuliș- AS 

VIItorul Caporal Alexa 
2-1

FC Sântana 2016- CS 
înfrățirea Iratoșu 7-0 

Etapa 9 
Derbiul local din liga 5A: 

AS Viitorul Caporal Ale-
xa- FC Sântana 2016 1-2

Din activitatea PREST COM
Societatea de gospo-

dărire aflată sub au-
toritatea Consiliului 
Local Sântana a reali-
zat în luna decembrie 
următoarele lucrări:

- Lucrări de reparații 
interioare la grădinița 
de pe str. Unirii.

- Lucrări de reparții 

pereți și tavane.
- Înlocuit gresie și 

faianță. 
- Înlocuit parchet.
- Înlocuit uși. 
- Lucrări de întreținere 

spații verzi și strângerea 
frunzelor din parcurile 
orașului Orașul Sânta-
na și în Caporal Alexa.

De pe 
șantierele 

orașului
Sântana

La noile blocuri 
ANL, ritmul de 
lucru este unul 
alert. 

Deja se lucrează 
la al doilea nivel 
al blocului nr. 1.
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Căsătoriile lunii NOIEMBRIE 
2022

URSACIUC GABRIEL- CULIȚĂ și  DOBRA ȘTEFANIA-ANDREEA
UNGUR FLORIN-DARIUS și  HÂRC ĂIAN FLAVIA

LIPITORU MIRCEA și  COLOMPAR MĂDĂLINA-TAMARA

Luna precedentă au fost o� ciate
la Primăria Orașului Sântana căsătoriile

unor noi familii, care au hotărât să își unească destinele. 
Felicit mirii pentru decizia luată, dorindu-le din inimă 

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

Primar, Daniel Tomuța

CARICATURA LUNII

COSTEA  AURELIA
TIRLA ECATERINA

STOICA  AURELIA 
IACOB ELENA

ȚENTEA VOICHIȚA
BERLAN CRISTIAN

TEPFENHART ANTON 

COMEMORĂRI

Pentru probleme legate de 
distribuția apei potabile vă 
rugăm să vă adresați către 

Uzina de Apă Sântana:
 0257 - 462138 

sau Compania de Apă: 
0372-782686 

Pentru probleme în alimen-
tarea cu energie electrică și 

avarii curent:
 Enel Distribuţie Banat 

0800 070 444

Pentru probleme la gaz 
E-ON Gaz

 0800 800 928 
Pentru becuri stradale arse 

Primărie 
0357-100 074 
Pompieri 112

 sau Primărie 0357-100 076 
Asistență Socială

 0357-100 078
Canalizare dispecerat

0257.234 883

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

Primar, Daniel Tomuța

D i n  a c t i v i t a t e a  C o n s i l i u l u i  L o c a l
Consiliul local al Orașului Sântana s-a în-

trunit în ședință extrordinară  cu convoca-
re de îndată în data de 07.11.2022, având pe 
ordinea de zi următoarele:

1. Proiect de hotârâre privind dezmembra-
rea în 5 loturi a imobilului situat în intravi-
lanul Orașului Sântana, str. Unirii nr. FN, în-
scris în CF NR. 302768, în suprafață totală de 
159.254 mp- inițiator Tomuța Daniel Sorin, 
comisia 1;

Consiliul local al Orașului Sântana s-a în-
trunit în ședință extrordinară  cu convoca-
re de îndată în data de 17.11.2022, având pe 
ordinea de zi următoarele:

1. Proiect de hotârâre privind recti� carea 
bugetului local al Orașului Sântana pentru 
anul 2022- inițiator Tomuța Daniel Sorin, co-
misia 1;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea 
continuării programului-pilot de acordare 
a unui suport alimentar pentru preșcolarii 
și elevii de la Școala Gimnazială Sântana, în 
cadrul programului-pilot de acordare a unui 
suport alimentar pentru preșcolarii și elevii 
din 450 de unități de învățământ preuniver-
sitar de stat- inițiator Tomuța Daniel Sorin, 
comisia 1

Consiliul local al Orașului Sântana s-a 
întrunit în ședință ordinară  în data de 
28.11.2022, având pe ordinea de zi urmă-
toarele:

1. Proiect de hotărâre privind dezmembra-
rea suprafeței de 1.547 mp din teren identi� -
cat prin CF 301338- inițiator Tomuța Daniel 
Sorin, comisia 1

2. Proiect de hotârâre privind acordarea 
unui mandat special reprezentantului consi-
liului local al Orașului Sântana în Adunarea 
Generală a Asociaţilor asociației de dezvolta-
re intercomunitară de transport public Arad 
în vederea aprobării modi� cării contractului 
de delegare a gestiunii serviciului de transport 
public local NR. 704/02.12.2019- inițiator 
Tomuța Daniel Sorin, comisia 3

3. Proiect de hotârâre privind prelungirea 
termenului de valabilitate a planului urbanis-
tic general și a regulamentului local de urba-
nism al Orașului Sântana pe o perioada de 10 
ani- inițiator Tomuța Daniel Sorin, comisia 

1,2,3
4. Proiect de hotârâre privind aprobarea 

strategiei de dezvoltare locală a serviciilor de 
asistență socială la nivelul Orasului Sântana 
pentru perioada 2022-2027- inițiator Tomuța 
Daniel Sorin, comisia 2

5. Proiect de hotărâre privind modi� carea 
statutului asociaţiei de dezvoltare intercomu-
nitară apă canalizare judeţul Arad,  la care 
Orașul Sântana este membru asociat- inițiator 
Tomuța Daniel Sorin, comisia 1,2,3

6. Proiect de hotărâre privind darea în 
folosință gratuită a imobilului situat în Oraș 
Sântana str. Mihai viteazul nr. 24, CF 301431 
Sântana- inițiator Tomuța Daniel Sorin, co-
misia 1

7. Proiect de hotărâre privind avizarea stra-
tegiei de contractare și a documentației de 
atribuire pentru delegarea gestiunii unor 
activități componente ale serviciului de sa-
lubrizare în județul Arad, zona 1- inițiator 
Tomuța Daniel Sorin, comisia 1,2,3

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea 
vânzării prin licitație publică a imobilului 
teren intravilan din Sântana, evidențiat în 
CF 304456 Sântana, NR. Top 2839/A/4/10/2 
având suprafața de 774 mp- inițiator Tomuța 
Daniel Sorin, comisia 1

9. Proiect de hotârâre privind  alocarea unei 
sume din bugetul local în vederea acordării 
unui  ajutor de urgență pentru domnul Cata-
na Viorel, cu domiciliul în Sântana, str.C.D. 
Gherea, nr. 47, jud. Arad- inițiator Tomuța 
Daniel Sorin, comisia 1

10. Proiect de hotârâre privind actua-
lizarea devizului general, a indicatorii teh-
nico-economici ai obiectivului de investiţii 
„Construire centru cultural - proiect tip - va-
rianta V2, combustibil gaz, localitatea Sânta-
na, str. Muncii, 120A, Judetul Arad”- inițiator 
Tomuța Daniel Sorin, comisia 1

11. DIVERSE
SUPLIMENTARE ORDINE DE ZI

1. Proiect de hotărâre privind avizarea 
studiului de fundamentare/oportunitate pen-
tru delegarea gestiunii unor activități compo-
nente ale serviciului de salubrizare în județul 
Arad, zona 1. 

Primăria Orașului Sântana

T o m b o l a  d e  C r ă c i u n 
l a  V i c t o r i a

S u p e r m a r k e t
Suntem în pragul sărbătorilor de iarnă și a 

unui nou an, sărbători care ne ajută să re� ectăm 
asupra anului prezent și să privim cu optimism 
și cu su� etul deschis spre anul ce urmează. 

 Întreaga echipă a magazinelor
 “Viky Family”, 

vă mulțumește tuturor celor care i-ați tre-
cut pragul și vă urează sarbători fericite pli-
ne de bucurie, sănătate și împlinirea tuturor 
dorințelor.

  Vă așteptăm în continuare cu numeroase 
oferte și nu uitați de tombola lunii decem-
brie, organizată în magazinul care este si-
tuat pe str. Muncii nr.88, unde în data de 
10.01.2023, 25 de clienți norocoși se vor bu-
cura de premiile noastre. 

Victoria Supermarket Sântana 
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„PNRR: Fonduri pentru România modernă
 și reformată!”- Comunicat de presă

Școala Gimnazială Sântana  lansează proiectul 
cu  „TITLU proiect – FII AS  ÎN  PNRAS”, cod F-PNRAS-1-2022- 2569 ,  fi nanțat 

prin S.G. - PNRAS, în cadrul Componentei C15 
- Educație a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR)

Școala  Gimnazială Sântana  este Bene� ciarul proiectului  TITLU,- FII AS  
ÎN  PNRAS”, cod F-PNRAS-1-2022- 2569,  proiect � nanțat prin Schema de 
Granturi Programul Național de Reducere a Abandonului Școlar, în cadrul 
Componentei C15 - Educație a Planului Național de Redresare și Reziliență 
(PNRR). aprobat prin Ordinul ministrului educației nr.3580/15.04.2022. 

Obiectivele proiectului : 
1. Avertizarea timpurie si acțiuni  adresate  elevilor  din ciclul gimnazial 

care prezintă riscul de abandon ;
2. Programe de intervenție și compensare pentru a soluționa abandonul 

școlar ; 
3. Activități de remediere cu elevii care înregistrează performanțe școlare 

scăzute; 
4. Acțiuni de combatere a excluziunii sociale și a sărăciei 
5. Reducerea abandonului  școlar la nivel preșcolar, primar și gimnazial; 
Valoarea nerambursabilă a Contractului de Finanțare este de  870300 

RON., așa cum a fost aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 
3580/ 15.04.2022. 

Perioada de implementare a proiectului este de 36 luni, incluzând 3 
(trei) ani școlari, respectiv între data 26.09.2022, data semnării contrac-
tului de � nanțare,  și data 25.09.2025.

Codul proiectului: F-PNRAS – 1-2022 - 2569
Date contact ale bene� ciarului: 

Școala Gimnazială Sântana
Strada  1 Decembrie , Nr. 36 Cod postal  317280

Telefon: 0257 469109 Fax: 0257 462109 Email

Știați că... Școala Germană din Comlăuș
Până în toamna lui 1919 documente-

le școlare de la secţia germană au fost 
completate în limba maghiară. Ultima 
însemnare din registrul de intrări -ieșiri  
a fost făcută în 30 iunie 1919 și semnată 
de învăţătoarea Dobró Istvanné.

Cursurile se desfășurau cinci zile pe 
săptămână, duminica și marţea � ind 
zile libere. Dimineaţa între orele 8 -11 
se făceau 4 ore de 45 min. (clasele II-III 
simultan) iar de la 14 la 16 alte 3 ore. Ul-
tima oră în � ecare zi era desen, gimnas-
tică, jocuri sau cântec.

În 1915 învăţătoare era Steiner Anna, 
în 1918 Steiner Borbála și Zimmer-
mann Helen, iar în 1920 Göpfrich Te-
rezia. Director era Michael Princzinger. 
Michael Princringer a fost învăţător și 
director la școala germană timp de 40 
de ani. A locuit în clădirea școlii pe care 
a condus-o până la dărâmarea aceste-
ia. Comunitatea germană i-a cumpărat 
după aceea o locuinţă în Sântana, unde 
s-a mutat împreună cu soţia Aranka. 
Elevii au învățat pentru o perioadă într-
o altă clădire a școlii.

După unirea Transilvaniei cu Româ-
nia, din anul școlar 1919-1920, limba 
maghiară este înlocuită cu limba ger-
mană. Rămân neschimbate denumirea 
școlii (Școală elementară confesională 
romano-catolică) și ștampila,  însă noile 

cataloage sunt scrise în limba germană. 
Până înanul 1922 nu se schimbă nici 
forma sub care este notat locul de naș-
tere al elevilor: localitatea Altsanktana, 
comitatul Arad, ţara Ungaria. Până la 
Unirea din 1918 elevii din Sântana și 
din Ardeal învăţau la școală despre Ro-
mânia ca � ind o ţară stăină. 

În 1897, Parlamentul din Budapesta a 
votat legea maghiarizării numelor ora-
șelor și satelor românești din Transilva-
nia. Un an mai târziu, în 1898, a apărut 
lucrarea lui Simon Telekes: „Cum să 
maghiarizăm numele de familie”. Elevii 
care urmau școli maghiare se trezeau 
cu numele maghiarizat: Avram Iancu 
devine Iank Abraham sau Furduiu Ni-
colae devine Fúrdui Miklos. După 1919 
numele maghiarizate ale elevilor și pro-
fesorilor redobândesc forma inițială,  
astfel că învăţătorul Mihaly Princzinger 
redevine Michael, învățătorul Janos Fu-
nar- Ion Fânar,  Muszka-Musca, Miskoj-
Mișcoi, Igrécz-Igreț, Bragyán-Brădean, 
Csigerean-Cighirean, Bess-Beș, Feri-
csan-Fericean, Cukugyán-Țucudean,  
Szeladea-Saladea etc. Numele de familie 
care nu-și găsiseră corespondendent în 
limba maghiară au rămas neschimbate: 
Dobrea, Drig, Martin, Zerna, Bărbătei, 
Boar, Butar, Petrișor etc. 

Prof Cornel Gligor

- Concurs online-
 Împodobirea Bradului de Crăciun

Regulament concurs
- Concursul este dedicat copii-

lor din Sântana și Caporal Alexa 
cu vârstele cuprinse între 3 și 14 
ani.

- Fiecare copil va decora bra-
dul de Crăciun cu decoraţiuni 
lucrate manual, demonstrându-
și astfel creativitatea.

- După ce bradul este împodo-
bit conform cerinţelor, la pos-
tarea făcută în mediul on-line, 
în secţiunea comentarii, se vor 
posta poze cu bradul având ca 
descriere NUMELE/PRENU-
MELE și VÂRSTA COPILU-
LUI.

- Decoratiunile trebuie să dife-
re fată de cele cu care concuren-
ţii au participat în ediţiile trecu-
te, dacă poza se repetă, ei vor fî 
automat DESCALIFICAŢI.

- Participarea se face INDIVI-
DUAL, astfel, � ecare poză ata-
șată trebuie să aibă un SINGUR 
participant. NU sunt acceptate 

participările de grup.
- Concursul se va desfășura 

în perioada 06 -19 decembrie 
2022, cei trei câștigători � ind 
anunţaţi în data de 20 decem-
brie 2022, până la ora 16:00.

- Modul de jurizare este trans-
parent, toţi concurenţii vor �  
introduși în programul com-
mentpicker.com, program care 
va decide câștigătorii primelor 
trei locuri. Extragerea va avea 
loc live pe pagina de facebook a 
primăriei, eveniment transmis 
on-line.

- Ţinem să menţionăm că, toţi 
copiii care vor participa la con-
curs, vor �  premiaţi.

Primăria Orașului Sântana

Polițiștii orașului Sântana
 vă urează Sărbători liniștite, 

alături de toți cei dragi, și un An Nou 
cu sănătate, împliniri și tot ce vă doriți !

Pentru a avea sărbători liniștite, vă reco-
mandăm câteva măsuri de precauție:

• Nu oferiți informații necunoscuților despre bunurile 
pe care le dețineți în imobilul în care locuiți, sau despre 
vecini și bunurile acestora;

• Nu comunicați date despre plecarea de acasă pentru o 
perioadă mai lungă în convorbirile cu alte persoane, sau 
pe rețele de socializare. Discutați aceste aspecte doar cu 
cei în care puteți avea încredere;

• Nu postați pe site-urile de socializare imagini din care 
să reiasă că dețineți în casă bunuri de valoare;

• Nu lăsați deschise geamuri, terase sau balcoane care ar 
putea facilita accesul în locuință;

• Dacă alegeți să participați la manifestări cultural-ar-
tistice, evitați confl ictele, iar dacă în preajma dumnea-
voastră sunt persoane cu un comportament sau atitudine 
agresivă, nu încercați să interveniți pentru a le opri. Cereți 
sprijinul celui mai apropiat polițist sau sunați la 112;

• Sunt interzise cu desăvârșire orice obiecte care produc 
zgomot!!! (exemplu: petardele); articole care sunt permi-
se comercializării, de societățile comerciale autorizate, 
sunt: steluţe, lumânări scânteietoare, jerbe cu scântei, 
minifacle, minisori, inele de foc, sateliţi pocnitori de 
Crăciun și pentru petreceri, focuri, chibrituri și beţișoare 
bengale, șerpi, minipocnitori cu confetti, granule scân-
teietoare. Achiziționarea acestora este permisă doar per-
soanelor care au împlinit 16 ani, și doar de la comercianții 
autorizați;

• Evitați, pe cât posibil, să aveți asupra dumneavoastră 
sume mari de bani. Doamnelor le recomandăm să fi e 
atente la genţi/poșete, iar domnilor să păstreze  portofe-

lul în buzunarul interior de la piept al hainei;
• Folosiți locurile de parcare special amenajate și nu 

lăsați în vehicul, la vedere, bunuri de valoare (telefoane 
mobile, tablete, dispozitive GPS, camere de fi lmat, lapto-
puri, portmonee, poșete), chiar dacă lipsiți pentru scurt 
timp;

• Nu lăsați la vedere (sau în torpedou) documente per-
sonale sau ale autoturismului;

• Asigurați-vă că portierele s-au închis atunci când 
părăsiți mașina și acționați închiderea centralizată;

• Atunci când vă însoţesc copiii, nu îi lăsaţi nesuprave-
gheaţi, învăţaţi-i că au voie să plece doar cu permisiunea 
dumneavoastră și că trebuie să spună întotdeauna unde 
și cu cine pleacă; de asemenea, învăţaţi-i cum să reacţio-
neze în situaţia în care se rătăcesc, asiguraţi-vă că aceștia 
cunosc numele complet al părinţilor, numărul de telefon, 
precum și adresa acestora;

• Dacă alegeți să plecați din localitate, nu porniţi obo-
siţi la drum, folosiţi centura de siguranţă și, când e cazul, 
scaunul pentru copii. Ţineţi în mașină vestă, triunghiuri 
refl ectorizante, extinctor și trusă de prim-ajutor, și 
asigurați-vă că aveți la Dvs. documentele personale și ale 
autoturismului, cu verifi carea tehnică valabilă;

• Interesați-vă despre starea vremii din localitatea de 
destinație, stabiliți cu exactitate traseul, verifi cați starea 
autoturismului cu care vă deplasați și echipați-vă auto-
turismul cu anvelope de iarnă, dacă nu ați făcut-o deja;

• În stațiile PECO, nu lăsați autoturismul neasigurat în 
timpul achitării contravalorii combustibilului;

• Respectați regulile de circulație rutieră și recomandă-
rile polițiștilor.

Primăria Orașului Sântana organizează
Concurs de creație pentru copii

Împodobirea Bradul de Crăciun cu decoratiuni 
lucrate manual- EDIȚIA a III-a

Concursul se va desfășura în mediul on-line, 
pe pagina de facebook a Primăriei Orașului Sântana, 
în perioada 06 - 19 decembrie, fiind dedicat copiilor

 din Sântana și Caporal Alexa.
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Întâlnirea noastră aniversară a avut 
loc pe 15 octombrie 2022 în resta-
urantul Ritter din Bruchsal-Büche-
nau. 34 de prieteni de școală și 3 
profesori, împreună cu partenerii 
lor, s-au revăzut din nou și au pornit 
fericiți într-o călătorie în timp, plină 
de amintiri frumoase.

În 1972 am absolvit școalile gene-
rale din Comlăuș și din Sântana. A 
trecut mult timp și s-au schimbat 
multe. Am învățat meserii, am în-
temeiat familii, ne-am schimbat lo-
cul de reședință și, între timp, mulți 
dintre noi ne-am încheiat viața pro-
fesională, iar acum ne bucurăm de 
timpul liber sau de pensie - � ecare 
în felul nostru. Unii dintre noi au 
rămas prieteni și mulți s-au văzut în 
mod repetat de-a lungul anilor.

Înfățișarea noastră s-a schimbat 
atât de mult în cei 50 de ani, încât 
unii participanți s-au recunoscut cu 
greu. Momentul recunoașterii însă a 
declanșat multe sentimente de bu-
curie.

Tradiția de la Sântana a trecut 
testul culinar foarte bine. Arta și 
abilitățile de cofetar ale femeilor au 
putut �  recunoscute în bufetul bogat 
de prăjituri pregătite pentru acest 
eveniment. Cafeaua și prăjitura au 
fost un răsfăț pentru toată lumea.

Am revăzut împreună pe un 
ecran mare multe fotogra� i din zi-
lele de școală, din excursii, de la 

diverse evenimente sau de la Pri-
ma Împărtășanie. Am putut să ne 
recunoaștem, să discutăm, să râdem 
și să � m fericiți de timpul petrecut 
împreună. Am reușit să apreciem ce 
minunat este timpul primit cadou de 
� ecare dintre noi. Din păcate, unora 
dintre noi li s-a dat mai puțin timp 
de trăit, nu mai sunt printre noi. Ne-
am gândit la ei împreună și ne-am 
amintit de ei cu drag.

Michael Göpfrich, fostul director 
și profesor de sport al școlii Gene-
rale 1 din Sântana, ne-a mulțumit în 
numele celorlalți profesori pentru 
invitație și ne-a sfătuit să ne îngrijim 

de sănătatea și să facem sport mai 
mult ca oricând la pensie.

Toată lumea a putut comanda și sa-
vura cina dintr-un meniu mic. Os-
pitalitatea restaurantului nu a lăsat 
nimic de dorit. Muzica de pe fundal 
s-a auzit doar în surdină pentru că 
întâlnirea socială și numeroasele 
conversații au acoperit-o complet.

Ultimii oaspeți s-au despărțit abia 
la miezul nopții. Când ne-am luat 
rămas bun, cu toții am simțit și am 
conștientizat cât de repede a trecut tim-
pul și cum tinerii de atunci sunt acum 
oameni maturi și chiar în vârstă...

Franz Scherer und Regina Mayer

Cum trece timpul!
 Întâlnire la 50 de ani 

de la absolvirea clasei a VIII-a

Lansare de carte 
,,Portul tradiţional din Comlăuş” , 

culegere etnografi că
. În cadrul evenimentului, 

moderat cu măiestrie de către domnul profesor 
Gheorghe Sinescu, au luat cuvântul domnul  Io-
nel Bulbuc -vicepreședintele Consiliului Jude-
ţean Arad și domnul primar Daniel Tomuţa și 
au elogiat atât autorul cât și cartea. Au mai ono-
rat cu prezența: doamna Ioana Enghelhardt, de 
la Centrul Cultural Județean Arad, domnul vi-
ceprimar Dinorel Musca, câțiva consilieri locali 
precum și colaboratorii speciali ai autorului în 
scrierea acestei cărți.

Doamna Rozalia Pașca a mulţumit tuturor 
persoanelor care au ajutat-o cu fotogra� i și 
informații și îi roagă pe toți cei care dețin mate-
rial documentar vechi să contribuie la realizarea 
viitoarelor cărţi despre tradiţiile din Sântana și 
din Caporal Alexa. Tot în acest sens a vorbit și 
despre muzeul localității, un alt proiect de su-
� et la care lucrează și care se va redeschide anul 
viitor, după � nalizarea lucrărilor de restaurare a 
clădirii Urbarial Haus. Vine cu rugămintea că-
tre toți cei care dețin obiecte vestimentare vechi, 
unelte, documente și obiecte casnice vechi să le 
doneze pentru îmbogățirea fondului muzeal.

   Cartea Rozaliei 
Pașca, „Portul popular 
tradițional din Comlăuș 
(Sântana), lansată la 
Primăria Santana, are 
în spate o importantă 
activitate de documen-
tare teoretică și o asi-
duă muncă de căutare, 
găsire și „inventariere”, 
prin digitizare a fotogra-
� ilor, care într-un sens 
complex conțin și pre-
zintă, prin imagini do-
cument, portul din satul 
Comlăuș, pe grupuri, 
neamuri, prieteni, pe 
sexe și generații, integral 
sau detaliat.

  Întreg acest inventar 
imagistic este arhivat la 
Primăria orașului Sânta-
na, spre utilitatea celor 

interesați, dar a fost 
parțial făcut public și 
prin intermediul unor 
expoziții, menite să 
atragă atenția asupra 
unui tezaur la îndemâ-
nă, dar de care cele mai 
multe familii nu erau 

conștiente. Meritul Ro-
zaliei Pașca este că ea a 
văzut în fotogra� ile de 
pe pereți sau din cutiile 
de amintiri mai mult de-
cât simple fotogra� i. A 
văzut și mesajul acestor 
„ documente” de familie.

  Prin publicarea te-
matică (portul) a uno-
ra dintre ele, în această 
carte, fotogra� ile unor 
oameni în aparență co-
muni („comlăușeni”) au 
intrat în circuit național 
și internațional, pot �  
văzute, cunoscute și uti-
lizate făcând, ca sursă de 
comparație, cu alte sate 
și zone. 

Mai mult decât un sim-
plu album, cartea Roza-
liei Pașca este un ade-

vărat „manual,” din care 
învățăm că oamenii nu 
se puteau îmbrăca ori-
cum ci doar așa cum se 
cuvenea, în funcție de 
ocazie și de vârstă, � eca-
re cunoscându-și locul și 
obligația.

Dar în primul rând car-
tea este un dar pe care 
Rozalia Pașca îl face 
orașului ei și județului 
Arad, în prag de sărbă-
tori. O lecție, că trebu-
ie să ne cunoaștem, să 
prețuim și să transmitem 
urmașilor valorile noas-
tre, oferită cu toată dra-
gostea ei pentru tradiții.

Rodica Colta
Ionel Bulbuc
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