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Ziar local al orașului Sântana
Apare lunar și se distribuie gratuit în Sântana și Caporal Alexa

Ultimul erou din Sântana

Primar
Daniel Tomuța

Sărbători fericite alături de cei dragi!
Dragi sântăneni,
Ne pregătim să întâmpinăm marea
Sărbătoare a Nașterii Domnului și
noul an 2022.
Este momentul din an când trebuie
să fim mai buni, mai toleranți și să
ne punem în balanță atât realizările,
cât și planurile de viitor.
Este o perioadă din an tocmai potrivită 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 suflete și
schimbări în bine, marea sărbătoare
amintindu-ne că pe toți ne leagă sacrul legământ al credinţei.
Gândurile mele se îndreaptă la finalul acestui an spre toţi locuitorii din
Sântana și Caporal Alexa, cărora le
doresc ca aceste Sfinte Sărbători să-i
găsească alături de cei dragi, în fericire şi belşug, să-şi păstreze spiritul
tolerant şi dorinţa de a trăi mai bine.
Acest an care se apropie de final a
fost un an pe parcursul căruia noi,
cei din administrația locală, am depus toate eforturile pentru găsirea

soluțiilor necesare continuării programului de dezvoltare al orașului și
realizării unei administrații corecte,
transparente și deschise față de nevoile existente, totul cu respectarea cadrului 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
2022 un climat de bună înțelegere în
oraș, căci doar astfel putem progresa
ca și comunitate locală.
Îmi doresc ca anul 2022 să fie un an
în care vom consolida ceea ce am început, continuând eforturile de modernizare a Orașului Sântana și satului Caporal Alexa.
Vă transmit tuturor un Crăciun fericit, sărbători pline de optimism, încredere și sănătate și un An Nou plin
de bucurii!

Crăciun Binecuvântat!
An Nou Fericit
și Multă Sănătate!

Primar Daniel Tomuța

A murit Roman Ioan,
ultimul veteran de război
din Sântana

Se spune că pentru națiunile din
care s-au născut, eroii nu mor niciodată. Și este adevărat. Roman Ioan,
nu a murit, ci, creștinește, a adormit
întru Domnul. Ultimul dintre veteranii sântăneni de război a fost condus pe ultimul său drum cu onoruri
militare. Ceremonialul militar a fost
asigurat de către un pluton al Batalionului 191 Infanterie Arad. Pe întreaga durată a slujbei relicioase garda de onoare, cu drapelul de luptă, a
fost lângă sicriu. În timpul coborârii
sicriului în mormânt, trompetistul a
intonat semnalul „Marşul funebru”,
iar garda a executat trei salve cu cartuşe de manevră.
Conducerea orașului, prin primar,
viceprimar și reprezentanți ai consiliului local, au fost prezenți pentru a
aduce un ultim omagiu oficial. Primarul Daniel Tomuța a rostit un cuvânt de recunoștință.
Roman Ioan a trait 98 de ani. S-a
născut în 1923 și de la 18 ani a luptat
timp de patru ani pe frontul celui de
al II-lea Război Mondial. Așa cum a
spus și preotul Lucian Ștefănuț, prin
plecarea sa, răposatul duce cu el un
mic fragment de istorie și de jertfă.
Multe amintiri, dintre care unele du-

reroase. Să-i fie țărâna ușoară! Glorie
eternă tuturor celor care s-au jertfit
pentru această țară!
P.S. Portretul lui Roman Ioan și
medaliile primite de către acesta vor
fi expuse în muzeul orașului, muzeu
care se va deschide anul viitor, după
finalizarea lucrărilor de renovare a
clădirii Urbarial Haus.
Primăria Orașului Sântana

Ziua Națională celebrată la Sântana
Este al doilea an de când nu mai
putem sărbătorii Ziua națională a
României așa cum eram obișnuiți și
cum credeam că se cuvine, cu toate
acestea, Primăria Orașului Sântana nu a uitat să aducă un omagiu la
monumentul eroilor din localitatea
noastră, dar de data aceasta a fost
dus în liniște, cu mândrie și tristețe.
Primăria Orașului Sântana
SÂNTĂNEANUL
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Mesaje de sărbători

Cu prilejul Sfintelor Sărbători ale zeu în toată fapta cea bună, împreună
Nașterii Mântuitorului Iisus Hristos, cu urarea tradițională: ”
Anului Nou și Botezului Domnului vă
La mulți ani!”.
adresăm tuturor credincioșilor doriri
Pr. Adrian Crainic, Pr. Ioan Crainic
de sănătate și mântuire, pace și bucuParohia Ortodoxă Română
rie, fericire și mult ajutor de la DumneSântana II
Se încheie un an cu multe încercări
datorită pandemiei. Rugăm pe bunul
Dumnezeu să ne ocrotească, multă sănătate tuturor iar sfintele sărbători să
fie un bun prilej de apropiere atât de
Dumnezeu cât și de semeni.

Biserica Ortodoxă
Sf. Arh. „Mihail și Gavril”
Caporal Alexa
urează tuturor
sărbători fericite!

Sfânta sărbătoare a Naşterii Domnului să ne aducă multă pace şi cât mai
multă bucurie în suflete! Preasfânta
Născătoare de Dumnezeu, izvor de
mângâiere în vremuri grele, să ne fie
ocrotitoare în Noul An, rugându-L pe

Hristos-Domnul să ne dăruiască sănătate, vindecare de boli, curaj în greutăţile vieţii și împliniri în viaţa proprie și
a familiei!

Preot: Liviu Pamfiloiu

La mulți ani!”.

Pr. Paroh Nicolae Rădulescu

E sărbătoare! Bucură-te de pace și lu- ducă aurul în sufletele noastre.
mină alături de cei dragi ție. Dăruiește
Să aveți parte numai de lumină
din toată inima și deschide-ți suflet
în inimă și în gând
pentru a primi dragoste și fericire din
Crăciun Binecuvântat și un An Nou
care izvorăsc toate.
cu multe realizări și sănătate!
Pe vremuri, se spune că oamenii aveau
Parohia Ortodoxă Comlăuș.
cruce de lemn și inimă de aur. Acum au
Preot paroh: Vand Ioan și preot slujicruce de aur și inimă de lemn. Sfânta
tor: Ștefănuț Lucian
sărbătoare a Nașterii Domnului să reaCu ocazia sărbătorilor nașterii Mân- Anul Nou - 2022 - , cele mai alese urări
tuitorului ISUS CHRISTOS, dorim de sănătate, fericire și prosperitate.
din toată inima multe binecuvântări
La mulți ani!”.
și multe împliniri tuturor locuitorilor
Biserica Creștină Penticostală
orașului SÂNTANA și CAPORAL„FILADELFIA” Sântana
ALEXA! ISUS CHRISTOS s-a născut!
Pastor: AUREL ARDEU
De asemenea, cu ocazia trecerii în
Praznicul nașterii Mântuitorului să vă umple casele de speranță, har și bunătate.

Crăciun fericit și La mulți ani alături de cei dragi!!

Pastor: Țună Cornel

Venirea Mântuitorului
”Căci un Copil ni s-a născut,
un Fiu ni s-a dat…” (Isaia 9.6)
Crezul spune că Domnul Isus a venit
”pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire”. Mântuitorul S-a născut
într-un loc umil, într-o iesle, pentru ca
toți oamenii să aibă acces la El!
Nașterea Pruncului Isus este cea mai
puternică declarație de dragoste a Lui

Dumnezeu pentru ființa umană.
Copilașul, născut în grajd, este astăzi
Domn și Mântuitor!
Să-I deschidem ca să intre în inimile
și casele noastre, cântând împreună cu
colindătorii: ”să se nască și să crească,
să ne mântuiască!”
Pastor Sorin Aioanei
Biserica Baptistă ”BETESDA” Sântana

Doresc ca Nașterea Domnului să vă das himmlische Kind in Betlehems Stall.
aducă în suflet lumină și căldură sufle- Dass uns und der Welt die ErlOsung
tească.
schenkt, und unsere Geschicke alle leiSărbători fericite și să aveți parte de
tet und lenkt.
bucurii și sănătate în noul an.
Gesegnete Weihnachten und ein geSărbători binecuvântate.
Părintele: Ciuraru loan. sundes neues Jahr, wU.nscht Pfarrer
Loht rnit Gesang und Trompetenschall, Ciuraru loan.

Tit 3 : 8
Fie ca aceste sărbători să vă găsească
sănătoși și plini de credință , fiindcă
cel ce s-a născut în Betleemul din Iudea a venit la noi să ne mântuiască și
să ne transforme în oameni ai bunătății
și smereniei, după chipul și asemănarea Sa! Doresc tuturor locuitorilor
SÂNTĂNEANUL

din Orașul Sântana și satul aparținător
Caporal Alexa, ca aceste sărbători să
ne apropie mai mult de Isus Hristos.
Domnul nostru Hristos s-a născut ! Și
un an nou binecuvăntat .

La mulți ani!”.

Biserica C. Baptista HARUL Sântana
Pastor Vasile Popescu
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De peste 2000 de ani, la această sărbătoare, încercăm să reparăm greșala
aceasta istorică a omenirii - nu doar a
unei generații, aducându-L pe Prunc
în casă la căldurică. Însă Iisus, dorește
să rămână în iesle. El nu vrea să se
despartă de iesle, după cum n-a vrut
să se despartă de cruce, purtându-i
semnele torturii in trupul de slavă,
după înviere.
Și nici împreună cu ieslea nu ar vrea
adus în casă. Singurul loc unde îL
poți aduce pe Iisus, este inima. Acolo
trebuie așezat cu tot cu iesle; la căldurica inimii tale - fiind că tot acolo
trebuie purtată și crucea Lui. Nu ar fi
nimerit să purtăm o iesle la gât.
De aceea, această sărbătoare, trebuie
să fie una a smereniei nu a opulenței.
Sărbători Fericite,
alături de cei dragi!
Pastor : Nelu Popelea
SÂNTĂNEANUL

Tot Vechiul Testament, a cărui durată de scriere cuprinde o perioadă
de 1000 de ani, vorbește despre ce va
fi intr-o singură generație: tot ce găsim scris in Noul Testament.
Noul Testament începe cu “Cartea
Neamului lui Iisus Hristos”. De aici
învățăm, că de la Avraam până la
Iosif, logodnicul Mariei - sunt 42 de
generații. Dumnezeu a păstrat o linie
genealogică pentru nașterea Fiului
său.
A fost hotărât in cer ca rădăcina de
neam a lui Iisus Hristos, să fie mai
întâi una patriarhală - Avraam. Apoi,
una regală - David. Dar și una profetică, având mai multe tipologii vechi
testamentare ale Domnului Iisus
Hristos.
Cu toate aceste prerogative, Mesia
s-a născut în grajd. A coborât cu mult
mai jos decât eram noi.

Colectivul de cadre didactice de la Liceul Tehnologic “Stefan Hell” Sântana,
vă urează cu ocazia sărbătorilor de iarnă un călduros „La mulți ani!” sănătate,
îndeplinirea tuturor obiectivelor pentru noul an și nu în ultimul rând

Sărbători fericite!

Director, Prof. Căruntu Mircea

Dragi copiii ai Școlii Gimnaziale Sântana
Odată cu finele anului calendaristic, iată că intrăm încet , încet, în cea mai
frumoasă perioadă a anului, o perioadă plină de magie, de spirit de sărbătoare, de dăruire , de iubire și pace.
Dragi elevi, perioada magică a vacanței de iarnă să vă umple cu forțe noi
și o cantitate uriașă de energie pozitivă, astfel încât să vă simțiți fericiți, iubiți
și apreciați. Fiecare dintre voi este unic în felul său, este plin de calități pe
care le vom descoperi împreună în anii care urmează. Tocmai de aceea, vă
dorim ca atât Moș Nicolae, cât și Moș Crăciun să vă aducă tot ceea ce este mai
bun pe lume.Cadourile primite să fie pe măsura dorințelor voastre , alături de
înțelepciune, dorință de cunoaștere și mai ales spiritul de a vă autodepăși și de
a fi cei mai buni.
Noi , colectivul de cadre didactice al Școlii Gimnaziale Sântana vă dorim
să vă bucurați de vacanță, să întoarceți lumea peste cap în această iarnă , să vă
aruncați în atmosfera călătoriilor fericite și a speranțelor mari, și să reveniți
din nou în lumina cunoștințelor în anul care tocmai bate la ușă.
Fie ca spiritul sărbătorilor de iarnă să pătrundă în casa şi în sufletele voastre
şi a tuturor celor dragi , care vă sunt aproape și vă sprijină în tot ceea ce faceți.
Iubirea, bucuria, înţelepciunea şi generozitatea să vă fie călăuză în 2022!
„Lăsaţi o parte din lumina artificiilor aprinse în noaptea Anului Nou să vă
lumineze iar anul care vine să fie pentru voi o punte spre ceva mai bun, mai
luminos. „
Anul Nou să vă dăruiască sănătate, pace în suflet şi prosperitate
pentru voi şi pentru familiile voastre .”La Mulţi Ani!
Director - Creț Ioan Nicolae, Școala Gimnazială Sântana
Sfintele sărbători de Crăciun și Anul Nou, să vă aducă sănătate, putere de
muncă și multe satisfacții sufletești alături de cei dragi vouă.

La mulți ani!

Societatea Agricolă ROMGERA SÂNTANA
ING. VLAICU VALENTIN
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Rânduieli duminicale

Scaunele în biserică există pentru cei
neputincioși, pentru mămici cu copii,
gravide, oameni bolnavi (nu cu o simplă răceală), bătrâni, goști (oaspeți).
Bunul simț trebuie să existe și în biserică. Nu se poate ca o doamnă tânără
cu „scaun” să stea jos lângă o bătrânică gârbovită de ani. Cei șapte ani de
acasă trebuie luați și la biserică.
Revenind la slujbă trebuie să știm că
fiecare dintre noi mergem la biserică
să ne rugăm. Lui Dumnezeu și nu de
oameni. Adică în timpul slujbei nu
ne este îngăduit să discutăm unul cu
celălalt despre lucruri lumești, indiferent care ar fi ele. Când stai în biserică, spune Cuviosul Ambrozie, trebuie
să asculţi cu atenţie cântarea şi citirea
bisericească şi, cine poate, nu trebuie
să lase în acest timp nici rugăciunea
lui Iisus, mai ales când nu se aude bine
sau clar ceea ce se citeşte în biserică.
Este interzis în biserică râsul sau glumele: „măscăriciunile, vorba nebunească sau glumirea nici să se afle între voi” (Efes. 5,4). Faptul că vorbeşti
când stai la slujbele bisericeşti sau îţi
roteşti privirileîn toate părţile, nu numai că este necuviincios, dar Îl şi mânii pe Domnul prin neatenţie şi cutezanţă. Dacă nu putem cu sufletul, cel
puţin cu trupul să ne purtăm cuviincios în chip văzut. Buna cuviinţă trupească, văzută, ne poate duce la buna
rânduială a gândurilor lăuntrice. Aşa
cum Domnul a creat mai întâi din pământ trupul omului, iar apoi a suflat
în el suflet nemuritor, aşa şi purtarea
exterioară şi buna cuviinţă văzută preced bunăstarea sufletească şi încep cu
paza ochilor şi a urechilor şi, mai ales,

cu înfrânarea limbii, deoarece Domnul în Evanghelie zice: Din cuvintele
tale te voi judeca (Luca 19,22), adică
pentru ceea ce deseori spunem din
neatenţie, pentru aceea vom fi judecaţi cel mai mult şi mai întâi de toate.
A vorbi multe este foarte uşor şi comod, dar a face pocăinţă pentru cele
vorbite este foarte greu. Nu se poate
să vii la biserică cu credință, nădejde
și dragoste față de Dumnezeu și în
același timp să clevetești, să râzi să faci
glume proaste în biserică sau în curtea
bisericii, să dai SMS pe ascuns și altele
asemenea...
În momentele potrivite, să ne închinăm cu evlavie, făcându-ne semnul
Sfintei Cruci drept și complet și să îngenunchiem cum se cuvine, nu cu un
genunchi (ca și cavalerii) nici aplecați
puțini (ca și chinezii), plecând ambii genunchi înaintea lui Dumnezeu.
În timpul cât ești la biserică, privirea
ta trebuie să caute sfințenia. Privește
icoanele Mântuitorului, ale Maicii
Domnului, ale sfinților, rânduiala
slujbei din altar. Dacă nu, privește
pardoseala bisericii dar în nici un caz,
nu examina pe aproapele tău: ce haine are pe el, cu cine a venit, ce face,
ce culoare au pantofii și altele... Mai
bine te uiți în pământ. Nu te privește
pe tine dacă cel/ cea de lângă tine a
venit cum se cuvine la biserică. Sunt
atâtea cazuri în care auzim de oameni
care nu merg la biserică (evident, e
un pretext) că toată lumea se uită la
ei și se simt examinați. Dacă se întâmplă să vină cineva la biserică în ținută
nepotrivită, prima dată nu-i spune
nimic, poate se va simți că a greșit. A

Știați că...

aveau opturi. Franz Weckerle s-a mutat la fiica lui la Arad, când a ieșit la
pensie, dar, ucenicii lui au continuat
să repare biciclete, dar și mașini de
cusut și de tricotat.
Este clar că te poți deplasa mai repede cu bicicleta decât pe jos, iar
„Măgarul de sârmă” mai căra și bagajul pentru stăpânul său. Atâta timp
cât încărcătura era bine ancorată și
nu prea grea, puteai, în principiu, să
transporți orice. Regula de bază era
să nu-i încurci pe ceilalți participanți
la trafic. Schimbarea direcției de
mers se făcea prin întinderea mâinii
drepte lateral către dreapta, când o
luai la dreapta și cu stânga pentru cotirea spre stânga.
Îmbrăcămintea purtată de către cei
care mergeau la muncă era, în funcție
de sezon, adaptată vremii, din cap
până-n picioare, atât pentru pietoni,
cât și pentru bicicliști. Vara se purtau
încălțări ușoare, mai ales șlapi, și haine ușoare, aerisite. Pe portbagaj se
găseau întotdeauna, pe lângă pachetul de mâncare și o pelerină de ploaie
sau o umbrelă. Pe arșiță, oamenii își

Bicicleta
mijlocul de transport
la Sântana,
între anii 1955 și 1980

Acum este timpul să spunem câteva denumiri de biciclete folosite
la Sântana între anii 1955 - 1980:
Carpați, Continental, Bucegi, Victoria, Pionier, au fost mărci de biciclete
românești; Tohan, Möwe, Mifa, Pegas au fost biciclete construite în fosta Republică Democrată Germană,
iar Göryke din Ungaria. Toate aveau
o dotare minimală: far, sonerie, frână
de mână, pompă și portbagaj. Fiecare
proprietar de bicicletă avea dotarea
necesară de scule și materiale pentru
a repara o pană. Trebuia să ai la tine
diferite chei, ventile, lipici pentru petice, iar dacă era nevoie de reparații
mai mari, te duceai la atelierul lui
Franz Weckerle (porecla Rickle) și la
ucenicii săi din strada Ghioceilor numărul 41, unde aveai de urcat câteva
trepte la intrarea principală. Acolo
se verificau și se reparau roțile dacă
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doua oară îi spui frumos, să-l faci să
înțeleagă clar că nu e bine ce face iar a
treia oară îl dojenești ca și pe unul fără
de rânduială.
O altă ispită pe care o au unii este
atunci când îi scoate diavolul afară din
biserică. Unii, spre osânda lor, ies la o
țigară, alții să mai schimbe o vorbă cu
prietenii în curtea bisericii, alții ies că
s-au „plictisit” de atâta rugăciune, alții
trebuie să sune urgent să vadă lumea
ce ocupați sunt ei, alții chiar pleacă de
tot cu jumătate de oră înainte de sfârșit
– au de mers la ștrand sau la piață sau
merg să „pregătească masa” sau... Indiferent de pretext, cei care părăsesc
biserica înainte de otpust (sfârșit), se
aseamănă lui Iuda Iscarioteanul care,
plecând mai repede de la Cina cea de
Taină, l-a trădat pe Mântuitorul pentru treburi „importante” lumești.
Este adevărat că prezența la slujbă îți solicită atenția mai mult decât
o oră de școală, dar dacă nu înțelegi
semnificația Sfintei Liturghii și a momentelor ei importante, atunci ajungi
la acea plictiseală. Un alt adevăr este
că nu toți preoții au darul oratoriei, nu toți știu să vorbească frumos.
Unii vorbesc mult și prost, alții puțin
și frumos, deși se poate și invers. Dar
creștinul trebuie să fie ca albina: să știe
să culeagă ce e mai bun din toate cele
ce aude și să își sature sufletul.
La sfârșitul slujbei, preotul face întotdeauna anunțurile importante pentru
comunitate, de aceea este necesar a
mai avea puțină răbdare și a nu începe
să ne agităm făcând gălăgie. Fiecare
dintre noi trebuie să mergem să luăm
anafura și mai apoi, cu gandul la cele
auzite la slujbă să ne îndreptăm spre
casele noastre. La ieșirea din biserică
ne întâlnim toți și atunci putem să ne

salutăm, să ne întrebăm cele ce nu am
avut timp, să facem împreună planuri
pentru zilele următoare. La masă discutăm despre Evanghelia zilei aplicând cele ce am auzit, la viața noastră.
Seara ne întâlnim iar la vecernie pentru rugăciune.
Trebuie prima dată să ne hrănim pe
noi cu cuvântul lui Dumnezeu și apoi
pe alții dinprejurul nostru. Oamenii,
oricât de întunecați ar fi ei, când intră în biserică să asculte cuvântul lui
Dumnezeu și decid să-l păzească, se
luminează și devin fericiți nu vremelnic, ci veșnic. Bisericile sunt casa lui
Dumnezeu. De aceea ele trebuie și
îngrijite cum se cuvine. Cu atât mai
mult cu cât fiecare generație păstrează
aceste obiceiuri folositoare sufletelor.
Am scris toate acestea pentru a ne familiariza cu mersul la biserică, dar și
pentru a arăta că a merge la biserică nu
înseamnă a „semna condica”, o simplă
asistență la ritualul liturgic, ci înseamnă pregătire multă. Vă întrebați unii
de ce nu vă place la biserică?
Asta pentru că nu ați înțeles că
prezența voastră trebuie să fie activă
acolo. Să trăiți Sfânta Liturghie. Să
încercați să vorbiți cu Dumnezeu prin
rugăciune, să-I spuneți durerea, necazul.
Să ne ajute Dumnezeu să ne găsim
bisericile pline de adevărați creștini,
de oameni care chiar Îl caută pe Dumnezeu și care trebuie să audă: „Iată Eu
stau la ușă și bat. De va auzi cineva
glasul Meu și va deschide ușa, voi intra la el și voi cina cu el și el cu Mine”
Apoc. 3,20.
Per aspera ad astra!
Pr. Gabriel C. Mariș
Aparut in numarul din octombrie
2013 cu titlul Randuieli duminicale

puneau o batistă umedă pe cap. În
lunile de iarnă presiunea din roțile
bicicletelor se reducea și șezutul se
lăsa mai jos. Câte două sau chiar trei
perechi de șosete purtau oamenii iarna în bocanci sau cizme, iar unii mai
înveleau picioarele cu hârtie de ziar.
Cel mai important era să ai picioarele
calde. Mănușile din lână erau tricotate de cele mai multe ori în casă de către gospodine, iar în jurul gâtului se
înfășura un fular gros. În iernile reci
se purta „pufoiaca”, o jachetă din stofă groasă cu izolație din puf de gâscă
sau cu blană de oaie. Pe cap se purta o căciulă din blană, care se trăgea
peste urechi.
Se știe că cine pedalează, își întărește
corpul. Dacă ești activ, nu riști să te
îmbolnăvești, ba chiar îți poți prelungi viața. Ți se întărește musculatura și încheieturile sunt mai elastice.
Bicicliștii sunt oameni care fac economie, cel puțin nu consumă benzină și nu dau bani pe bilete de autobuz. Nu numai pentru corp este bună
mișcarea pe bicicletă, ci și pentru
suflet. La fel ca în alte sporturi, când

pedalezi, creierul eliberează endorfine și serotonină. Acești hormoni
de fericire produc bună dispoziție
și ajută contra depresiei, în special
în combinație cu soarele și cu aerul
curat. Se mai adaugă la aceasta și o
porție de vitamina D, care întărește
oasele și mușchii. Bicicliștii își protejează genunchii și spatele, pentru că
greutatea corpului este împărțită între șezut și ghidon.
Paisprezece kilometri de la locuința
lui din Comlăuș (Str. Zefirului cu
Poetului) până la locul de muncă, la
cărămidăria Sântana și înapoi, ăsta a
fost drumul pe care Andreas Weber,
un sântănean de al nostru, l-a făcut
zilnic. Într-o lună asta însuma 364
km, într-un an 4368 km și în 24 de
ani, cât timp a lucrat a lucrat la cărămidărie neîntrerupt, sunt exact
104.832 km. Deci, asta înseamnă de
două ori și jumătate lungimea ecuatorului și mai reprezintă și o impresionanată performanță sportivă. Nu
mai știe să spună câte cauciucuri a
ros pe drum, dar au fost multe.
Josef Lutz
SÂNTĂNEANUL
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Acțiune caritabilă realizată de Clubul Sportiv

SPORTIVII DE LA „CS UNIREA SÂNTANA” DĂRUIESC ȘI
MULȚUMESC CU ZÂMBETUL PE
FAȚĂ !!!
Cu zâmbetul pe față, 80 sportivii însoțiți de instructori, dar și de
părinții lor, au fost pentru câteva ore
„spiridușii lui MOȘ NICOLAE „ când
conform tradiției fiecare copil își
pregătește în seara de ajun a acestei
sărbători ghetuțele, asteptând cu nerăbdare zorii zilei, pentru a vedea ce a
pus „Moșul” în ele !!!
Poate mulți se întreabă de ce copii
oferă cadouri ?
Răspunsul de această dată vi-l ofer
eu, ca inspector al clubului sportiv mai
sus menționat, deoarece de doi ani îi
urmăresc pe acesti copii minunați ,
care în multele ore petrecute în sala
de dans, de antrenament sau pe terenul de fotbal, au învățat că pentru a
ajunge,
„CEL MAI BUN „ și pentru a obține ,

„ CELE MAI BUNE REZULTATE”
momente emoționante alături de co- o mare contribuție în organizarea părinților: „ÎNVĂȚAȚI COPII SĂ DĂRUeste nevoie de multă muncă, curaj și pii lor, care cu siguranță au fost foarte acestui eveniment: MONICA FARCAȘ, IASCĂ „, deoarece GENEROZITATEA
perseverență, dar în același timp și de încântați când au dăruit, dar și când ANCA SIMA și SIMONA BĂLAN !!!
“NU ȚINE CONT DE VÂRSTĂ” !!!
„bunătate sufletească”, pe care ei au au primit punga cu dulciuri din partea Alături de mesajul: „TRIMITEȚI COPII
SĂRBĂTORI FERICITE
dovedit încă odată că o au prin gestul „moșului” , care de această dată a ales
LA SPORT” acum în Postul CrăciunuAngela Giurgiu,Inspector
lor din acea zi, când au oferit „ghetuțe ca „ajutoarele sale” să fie:
pline cu dulciuri” din partea lor, ca doamna OLIMPIA TUNDERLIGHETI, lui voi mai adresa un mesaj tuturor Club Sportiv Unirea Sântana
„AJUTOARE A LUI MOȘ NICOLAE”, celor administrator al S.C. VICKY FAMILY
100 de copii din orașul Sântana și satul SRL, și domnul OVIDIU NADIU, admiaparținător Caporal Alexa, pe care i-au
nistrator al S.C. NADEMI STIL SRL, ca
vizitat împreună cu părinții lor, dar și
sponsori principali, cărora le transcu reprezentanții cei mai devotați ai
mit în numele sportivilor: UN MARE
acțiunilor caritabile organizate de C.S.
MULȚUMESC !!!
UNIREA SÂNTANA:
instructor coregraf CĂTĂLIN RUSU și Mulțumiri pentru toată susținerea
LORENA DULHAZ, cărora le mulțumesc în organizarea acestui eveniment le
si pe această cale, pentru implicarea și adresez si domnului primar DANIEL
SORIN TOMUȚA, domnului vicepridevotamentul lor !!!
O mare mulțumire sufletească mar DINOREL MUSCA, pentru ajutorul
am avut și eu, ca inițiator al acestei oferit, preotului de la Caporal-Alexa
acțiuni când am văzut numărul mare domnul, LIVIU PAMFILOIU, colegelor
de sportivi și părinți prezenți la aceas- de la Direcția Asistență Socială din
tă acțiune, care au cumpărat aceste cadrul Primăriei Sântana, împreună
ghetuțe, au lăsat deoparte „treburile cu doamna director VIOLETA BUȘTA,
casnice” pentru câteva ore și au trăit dar și celor trei mămici care au avut
locul 4, poziție care permite participarea în Play- lipsa de pregătire, dezinteresul și neimplicare în Roberto Olteanu. Pe lânga 5-6 jucători de peroff. Parcursul a fost destul de oscilant, cu victorii alte jocuri.
spectivă din componența grupei mai pot apărea
și înfrângeri, cu meciuri bune și mai puțin bune,
Per total se putea mai bine, mai ales că în une- și alții care să poată face diferența în meciuri,
cu speranțe și dezamăgiri, accidentări de lungă le jocuri se reușea o mobilizare bună, iar în altele care pot ajunge și ei “vârfuri” ale generației.
Despre juniorii cei mai mici “ F1” și “F2” grudurată ale unor sortivi, probleme de sănătate cu atitudinea a lăsat mult e dorit.
O altă grupă de juniori angrenată în campio- pa care încă nu are competiție la nivel județean
Și iată că ne apropiem cu pași repezi de ulti- noul COVID-19, dar câteodată și datorită lipsei de
implicare
și
neseriozitate
ale
anumitor
sportive.
natul
județean Arad a fost grupa de juniori “D” putem spune că s-a format un nucleu de jumele zile ale anului 2021, un an plin cu de toate
din punct de vedere social dar și sportiv, un an Per total, sezonul 2021-2022 a fost puțin sub formată din jucători cu câțiva ani de juniorat. cători, aici selecția fiind permanentă. Aici vin
atipic cu multe necunoscute și reguli noi, un an așteptăr,ile avute de către conducere și de către Aceasta a început și ea campionatul cu meciuri copiii, încearcă să se obișnuiască cu cerințele
cu plusuri și minusuri pentru toată lumea dar și iubitorii de fotbal din localitate ,un sezon care nu bune, altele mai puțin bune, având un parcursul sportului, cu ceea ce se cere la antrenamente,
cu activitățile specifice vârstei impuse de dl prof.
reflecta investițiile financiare din partea celor ce oscilant.
pentru clubul nostru.
Mai nou acestă grupă a fost inclusă în progra- Vlăduț Stanciu. Mulți renunță nefiind dispuși la
Un mare plus ar fi lucrările ce se desfășoară finanțează echipa de seniori.
Echipele de juniori, au păstrat parcă un echili- mul de promovare a fotbalului la nivel de copii efort nefiind obișnuiți cu disciplina, de aceea
la noua noastră bază sportive, care atunci când
va fi gata va fi una dintre cele mai moderne din bru pentru echipa de seniori, cel puțin la echipa și juniori, program inițiat de Sfinxfotbal, o firmă se spune că la aceste categorii se face o selecție
județul Arad. O lucrare vastă, care odată termi- de juniori mari. Aici s-a încercat formarea unei care se ocupă de promovarea cluburilor de fotbal permanentă, oscilația de forma a copiilor fiind
nată va aduce un plus în ceea ce privește calita- echipe doar cu jucători locali. S-a adus și un nou dar și a celor mai bunci jucători din fiecare ca- extrem de mare de la o zi la alta.
Important este faptul că avem copii dornici
tea sportului din Sântana din punct de vedere antrenor (domnul Adrian Drida) care a încercat tegorie de vârstă. Ca și perspectivă, clubul nosal infrastructurii față de cele finalizate recent și să luceze, să facă antrenamente, să pregătească tru își pune speranța în acești copii care vin din să practice fotbal în cadrul clubul nostru, avem
fiecare joc în parte dar din păcate trebuie să exis- spate, iar prin multă muncă, implicare și seriozi- în localitate copii care în timp, cu multa trudă și
date în folosință .
Având baza materială, să trecem la cealal- te dorința fotbalistului de a juca și de a se im- tate, cu mult efort și multă sudoare vor devenii efort pot fi schimbul de mâine.
Se confirmă faptul că Sântana are viitor în
tă componentă esențială a sportului,actorii plica 100%. Începutul de campionat a demarat schimbul de mâine la început pentru echipa de
fotbal, se confirmă faptul că se dorește fotbal
principali,sportivii.Clubul nostru sa bazat în se- promițător cu victorii pe linie, victorii care ne-au juniori mari apoi pentru echipa de seniori.
Juniorii “E” sunt cea mai mică categorie de în Sântana, prin reconstrucția bazei sportive. În
zonul 2021-2022 pe echipa de seniori, o echipă propulsat pe prima treaptă a podiumului. Întrade juniori mari A1, o echipă de juniori ”D”, o echi- devăr, este adevărată zicala “nu e greu să ajungi vârsta implicată în campionatul județean, grupă concluzie viitorul sună bine.
În încheiere C.S. Unirea Sântana dorește tutupă de juniori “E” și a început formarea și selecția sus, greu este să te menții”, spun acest lucru destul de bună, unde selecția este permanentă, a
unor grupe de juniori mici “F1” și “F2”, cei mai deoarece au urmat jocuri dezamăgitoare, antre- început campionatul cu meciuri bune și prestații ror sportivilor, părinților, antrenamente făcute cu un număr redus de jucători încurajatoare care ne dau speranța că se poate. norilor, principalului finanțator al clubului (Primici fiind pregătiți de prof. Vlăduț Stanciu.
Echipa de seniori a clubului nostru a trecut în ceea ce s-a văzut în rezultatele obținute cu ACS Ca și la celălalte grupe sunt copii care pun suflet, măria Sântana), colaboratorilor,
se pregătesc, nu lipsesc de la antrenamente, ei oamenilor din jurul echipei, stafului, să aibă
vară printr-o restructurare cu veniri și plecări în ACB Ineu și CS Socodor .
Aceste rezultate și jocurile slabe au coborât fiind și “vârfurile” grupei, dar sunt și sportivi care sărbători pline de sănătate, bucurii, iar noul an
cadrul echipei de fotbal dar și în staf. Cu toate
acestea, au reușit să se claseze pe un loc 4 în- echipa pe un locul III la sfârșitul anului calenda- deocamdată încearcă să se încadreze în cerințele să aducă la C.S. Unirea Sântana realizarea tutucadrându-se astfel în obiectivul impus de către ristic 2021. Dacă ar fi să facem o retrospectivă a sportului de performanță, ce presupune sacrifi- ror obiectivelor propuse.
conducerea clubului. La începutul primăverii parcursului secției de fotbal în anul 2021, ar ieși cii, seriozitate și multă muncă.
LA MULȚI ANI !
Manager secția fotbal
anului 2022, fotbaliștii vor avea 4 meciuri de foc în evidență un aspect important:
O grupa de sportivi destul de bună, cu care
Puia Silviu-Cătălin
în care aceștia trebuie să își păstreze măcar pe
-lipsa de la antrenamente ale unor jucători, trebuie depusă multă muncă din partea prof.

La ora
bilanțului
sportiv
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Sărbători fericite !
Suntem în pragul sărbătorilor de iarnă și a unui
nou an, sărbători care ne
ajută să reflectăm asupra
anului prezent și să privim
cu optimism și cu sufletul
deschis spre anul ce urmează. Întreaga echipă a
magazinului “Viky Family”,
vă mulțumește tuturor celor care i-ați trecut pragul
și vă urează sărbători fericite pline de bucurie, sănă-

tate și împlinirea tuturor
dorințelor.
Vă așteptăm în continuare cu numeroase oferte și
nu uitați de tombola lunii
decembrie, organizată în
magazinul care este situat
pe str. Muncii nr.88, unde
în data de 10.01.2022, 30 de
clienți norocoși se vor bucura de premiile noastre.
Victoria Supermarket
Sântana

Un nou magazin
de carne în Sântana
domiciliu, comenzile putând
fi făcute apelând numărul de
telefon 0740-666.089. De la
data de 27 decembrie 2021,
magazinul pune la dispoziția
cetățenilor, platouri reci cu
aperitive pentru masa de
revelion. Începând cu luna
februarie a anului 2022, Ambient Grup va amenaja o
S-a deschis un nou ma- locație cu bucătărie proprie,
gazin de carne în Sântana unde se vor putea servi atât
acesta putând fi găsit pe str. preparate tradiționale, cât și
Muncii nr. 84, în incinta fos- kebap, shaorma, pleșcavița,
tei clădiri a administrației hamburger, toate fiind prefinanciare. Este vorba des- gătite pe un grătar cu lemne.
pre Ambient Grup cu o
experiență de peste 15 ani în
domeniu, aprovizionânduși magazinele, exclusiv, din
carmangeria proprie.
Produsele sunt obținute
prin metoda tradițională,
sunt de calitate superioară și
au prețuri accesibile. În magazin veți găsi tot timpul carne proaspătă, precum și preparate de porc, pui, vită, rață,
gâscă și curcan. Magazinul
oferă și serviciul de livrare la
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La taifas cu Rusu Cătălin
instructor la secția de dans Sântana

- Vă rugăm să ne spuneti câteva cuvinte despre dumneavoastră.
- Bună ziua, mă numesc Rusu Cătălin, iar din anul 2020
sunt instructorul de dans la C.S. Unirea Sântana. Am urmat programul de inițiere pentru ocupația de instructor de
dans, acesta s-a desfășurat la Timișoara și este acreditat de
către Ministrul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice,
iar certificatul obţinut este recunoscut pe piaţa muncii din
România și Uniunea Europeană.
- De cât timp dansați? Și ce experiențe sau premii
v-au fost aduse de către acest sport?
- Dansez de aproximativ 12 ani și pot spune că pentru
mine, dansul, este mult mai mult decât un simplu hobby,
este pură pasiune, este un stil de viață.
Una din experiențele cele mai plăcute pe care le-am avut
de când dansez, a fost momentul în care am luat parte la
emisiunea televizată “La Măruța” , a fost o experiență unică, am avut ocazia să văd cum arată un platou de televiziune, să cunosc echipa din spatele camerelor de filmat, să
fac cunoștință cu Cătălin Măruța dar și să dansez alături de
Petrișor Ruge. Pe lângă această experiență unică, am participat și la preselecțile emisiunii „Românii au tale”, dar și
la emisiunile televizate din municipiul Arad. Spre bucuria
mea, dansul mi-a oferit ocazia să particip la numeroase
spectacole, să cunosc diferiți coregrafi, dar și să particip la
concursuri naționale și internaționale. Câteva dintre concursurile importante la care am participat sunt: Hip-hop
International, unde m-am calificat în Top 8 din peste 50
de concurenți care au participat la categoria mea, Bounce
International unde am câștigat locul III la categoria Break
Dance împreună cu doi prieteni cu care am dansat, iar la
categoria hip-hop solo am fost în semifinale, categorie care
a avut peste 60 de cocurenți înscriși și la Nymphea Dance
Competition.
- Știm că secția de dans a avut inaugurarea în luna
martie a anului 2020, nu după mult timp a început
pandemia. Cum v-ați descurcat în această situație?
Pandemia a fost o piedică pentru dansatorii din Sântana?
- Din păcate am avut un început destul de diferit și dificil
din acest punct de vedere, dar cu ajutorul domnului primar,
Daniel Sorin Tomuța, a doamnei inspector a C.S.Unirea Sântana, Angela Giurgiu, și bineînțeles, a părinților de la secția
de dans, am reușit să-mi desfășor activitatea în cele mai
bune condiții și cu respectarea tuturor regulilor și reglementărilor care erau în vigoare din cauza noului Coronavirus. Chiar dacă a trebuit să sistăm activitatea de mai multe
ori în acești doi ani, pot spune că am reușit să uni membrii
trupelor de dans și să ne cunoaștem suficient de bine încât

să comunicăm și să ne susținem reciproc ca o mare familie.
Din păcate, odată cu pandemia, am avut parte și de anularea a doua concursuri foarte importante, este vorba despre
un concurs care se desfășura la Deva iar celălalt la Oradea.
- Câți copiii aveți în acest moment la secția de dans și
ce planuri aveți pentru anul viitor?
- În acest moment am peste 60 de copiii, ei sunt împărțiți
în două grupe, trupa cea mică, unde sunt copiii cu vârstele
cuprinse între 4-8 ani numită “New Star Kids Crew” și trupa
cea mare unde sunt copiii cu vârstele cuprinse între 8-13
ani numită „ New Star Crew”.
Tot anul am muncit și ne-am antrenat din răsputeri pentru viitoarele competiții, ne dorim ca anul viitor lucrurile să
reintre pe un făgaș normal, ca să putem participa la diferite
concursuri atât naționale cât și internaționale și să aducem
numeroase medalii și cupe orașului Sântana.
- Ce doriţi să le transmiteţi sântănenilor?
- Doresc să le transmit tuturor copiilor că sportul este
esențial pentru dezvoltarea lor fizică, psihică și emoțională.
Este foarte important să practicăm un sport, oricare ar fi
acela. Sportul trebuie să devină un mod de viață, o pasiune
și pentru anumite persoane poate deveni chiar un țel. Iar
părinților doresc să le transmit să își susțină necondiționat
copilul atunci când vine vorba de sport și mișcare, sportul
este important pentru dezvoltarea lor, iar disciplina, responsabilitatea, comunicarea și tenacitatea se conturează
mult mai bine atunci când sportul devine un element de
bază din viața lor.
Totodată, doresc să menționez că secția de dans face înscieri în permanență, iar dacă cineva dorește să ni se alăture, îl așteptăm cu brațele deschise.
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Căsătoriile lunii NOIEMBRIE
2021
RĂDAC ABEL-SEBASTIAN și TRIF DENISA-IOANA

Luna precedentă a fost oficiată
la Primăria Orașului Sântana căsătoria
unei noi familiicare a 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
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Din activitatea Consiliului Local
Consiliul local al Orașului Sântana s-a întrunit în ședință extraordinară cu convocare de îndată în data de 19.11.2021, având pe
ordinea de zi următoarele:
1. Proiect de hotârâre privind actualizarea
devizului general, a indicatorilor tehnicoeconomici a obiectivului de investiţii „ Reabilitare şi modernizare şcoala generală Sfânta
Ana, corp str. Muncii nr. 56, Oraş Sântana, judeţul Arad „- inițiator Tomuța Daniel-Sorin,
comisia 1
2.Proiect de hotârâre privind aprobarea devizului general rest de executat al obiectivului de investiţii „ Reabilitare şi modernizare
şcoala generală Sfânta Ana”, corp str. Muncii
nr. 56, Oraş Sântana, judeţul Arad „ - inițiator
Tomuța Daniel-Sorin, comisia 1
3. Proiect de hotărâre privind modificarea
hotărârii nr. 192/31.10.2017 privind aprobarea metodologiei de acordare a prestațiilor financiare excepționale – în natură - inițiator
Tomuța Daniel-Sorin, comisia 2
4. Proiect de hotărâre privind modificarea
hotărârii nr. 17 din 21.01.2020 privind apro-

barea modificării hotărârii nr. 38/19.03.2019
privind acordarea ajutoarelor de urgentă din
bugetul local al Orașului Sântana- inițiator
Tomuța Daniel-Sorin, comisia 2
5. Proiect de hotărâre privind revocarea hotărârii nr. 83 din 29.05.2012 privind atribuirea în folosință gratuită a unei parcele de 400
mp către Grosu Ioan în vederea construirii
unei locuințe în condițiile legii nr. 15/2003 inițiator Tomuța Daniel-Sorin, comisia 3
6. DIVERSE
SUPLIMENTARE ORDINE DE ZI
1.
Proiect de hotârâre privind rectificarea bugetului local al Oraşului Sântana pentru anul 2021- inițiator Tomuța Daniel-Sorin, comisia 1
2.
Proiect de hotârâre privind aprobarea devizului general, a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “
Extindere canalizare în localitatea Sântana
jud.Arad, str. Plopului, Crişana, A.Ipătescu, 1
Mai, L.Rebreanu, T.Vladimirescu” - inițiator
Tomuța Daniel-Sorin, comisia 1
Primăria Orașului Sântana

Precizări- despre școala de pe strada Uniriri

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 alimentarea 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

COMEMORĂRI

FODOR MARIA
BORBIL MARIA
MOISEI ARADI-SANDU
VLAD MARIA
BÎTE TODOR
TOMUȚA VALERIA
STOICA ELISABETA

TIMIȘ IONEL
LIPOVAN LUCIAN-IOAN
AVRAM ZORIȚA
BERLAN SCUMPINA
NEAG GHEORGHE

Aducem un pios omagiu celor trecuți la cele veșnice
în luna precedentă. Dumnezeu să-i aibă în pază și să le
odihnească sufletele.
Primar, Daniel Tomuța

In Memoriam
Ardelean Gheorghe

În data de 8 decembrie 2021 s-a împlinit un an de la trecerea în neființă a
iubitului nostru tată, bunic și străbunic
Ardelean Gheorghe. Dumnezeu să-l
odihnească în pace!
SÂNTĂNEANUL

Au fost reluate lucrările
de reparație capitală a școlii
primare de pe strada Unirii. Renovarea acestei clădiri a început în luna august
2020 și a constat în desfacerea șarpantei, demontarea
tâmplăriei și decopertarea
pereților clădirii.
După executarea acestor
lucrări, constructorul a oprit
lucrul și a părăsit șantierul.
Primarul orașului a încercat să deblocheze situația și
în urma discuțiilor a primit
promisiunea că lucrările vor
continua și că termenul contractului va fi respectat. Din
cauză că lucrările nu s-au
reluat, iar firma constructoa-

re nu a răspuns la adrese, în
luna decembrie 2020, la expirarea termenului contractual,
Primăria Orașului Sântana a
reziliat contractul și a solicitat
executarea garanției de bună
execuție. Pentru continuarea
lucrărilor a fost organizată o
nouă procedură de licitație,
iar lucrările au fost reluate de
către o altă firmă.
În legătură cu această situație primarul Daniel
Tomuța a declarat „Îmi pare
rău că reparația s-a tărăgănat
și că elevii nu au putut folosi această școală de la începutul anului școlar. Vina nu
aparține primăriei, însă nu
pot acuza nici constructorul.

A trecut printr-o situație financiară dificilă și nu și-a mai
putut desfășura activitatea.
Îmi pun toate speranțele în
seriozitatea noului constructor, care a dus la capăt cu succes sala de sport din Comlăuș
și terenul sintetic de pe strada
Dunării. Lucrările au început
deja și sunt mari speranțe ca
școala să fie finalizată până în
vara anului viitor. Cu această
lucrare, o spun cu mândrie,
toate clădirile școlare de pe
raza orașului devin reabilitate.
De acum înainte ne putem îndrepta atenția spre alte obiective în domeniul educativ.
Primăria
Orașului Sântana

Lucrări
de sezon
în livadă

cele care s-au uscat, dar și de a ajuta la
formarea coroanei prin îndepărtarea
ramurilor care s-au intercalat. Cu toate acestea, prunii, cireșii, nectarinii și
piersicii nu ar trebui tunși acum, deoarece devin sensibili la ciuperca frunzei
de argint.
Tăierile de rodire se vor face în perioada repausului vegetal, după căderea
frunzelor, în zilele mai calde.
Fertilizarea pomilor fructiferi toamna presupune îngrășarea de bază a
solului odată cu arătura, frezarea, săparea, ocazie cu care se încorporează
în sol toate îngrășămintele organice
din norma anuală ( gunoi de grajd, de
pasăre și/sau compost ), îngrășăminte
cu fosfor și potasiu, precum și 1/3 din
norma anuală de azot. Pentru a ajuta
pomul să se hrăneasca mai bine, va
trebui să aplicăm îngrășământul la o
distanta de 40-50 cm de trunchi. Este
recomandat să se facă un cerc în jurul
trunchiului, iar apoi să se incorporeze

fertilizatorul în pământ.
După ce aproximativ 30-50 % din
frunze au căzut, la pomii fructiferi se
aplică un tratament cu sulfat de cupru 3% (300 gr / 10 lapă + uree 5 %
( 500 gr/10 l apă). Acest tratament are
o importanță deosebită având un caracter obligatoriu pentru menținerea
stării de sănătate a pomilor fructiferi.
La speciile piersic, nectarin și migdal,
dar și la vița de vie, concentrațiile la
stropirile din iarnă se reduc astfel: sulfat de cupru 1,5% (150 gr/10 l apă) +
uree 2% ( 200 gr/10 l apă).
Informaţii culese
din Agrointeligența –
AGROINTEL.RO.

În primul rând, se elimină fructele
mumificate. Cele rămase în pomi sunt
un pericol de îmbolnăvire pentru anul
următor, întrucât sunt deja afectate de
monilioză, o boală specifică sâmburoaselor. Curățarea frunzelor și a resturilor trebuie să fie o altă preocupare a
pomicultorilor în sezonul de toamnă.
Eliminați patul de frunze căzute, dar
și crengile căzute pe jos. Toate resturile rămase pe pământ pot reprezenta
focare de boli și locul unde dăunătorii
își fac culcuș pentru ca în primăvară să
atace pomii roditori.
Tăierile sunt esențiale pentru o
producție ridicată în sezonul următor.
Tăierile de curățare și formare au rolul
de a elimina ramurile bolnave sau pe
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I n t e G R E AT i n g s t o r i e s l a L i c e u l T e h n o l o g i c , , S t e f a n H e l l ’ ’

În perioada 6-10 decembrie 2021, Liceul Tehnologic ,,Stefan Hell’’ din Sântana fost gazda
celei de-a doua întâlniri de lucru din cadrul
proiectului Erasmus + K229 cu titlul ,,inteGREATing stories’’, KA2 Cooperation for Innovation
and Exchange of Good Practices, Key Action 229
School Exchange Partnership, cu numărul de
referință 2020-1-DK01-K A229-075085_4. Totodată, aceasta a fost și prima mobilitate la care
au participat și elevi, în cadrul LTT 1- LearningTeaching-TrainingActivity 1. Școlile partenere
ale Liceului Tehnologic ,,Stefan Hell’’ din Sântana, România sunt: Køge Business College din
Danemarca, Agrupamento de Escolas Alberto
Sampaio din Portugalia, Özel Çağdaş Okullari din
Turcia și ITCG Deffenu din Italia, care din cauza
contextului pandemic în care ne aflăm a participat la sesiunile de lucru online. Din fiecare țară
parteneră a participat un număr de opt persoane, respectiv șase elevi însoțiți de câte doi profesori îndrumători. Elevii de la Liceul Tehnologic
,,Stefan Hell’’ din Sântana, participanți la această
sesiune de lucru au fost: Pantea Patricia din clasa
a IX-a B, Lazăr Alexandra din clasa a X-a A, Lup
Tudor din clasa a X-a B, Marincat Alessia din clasa
a X-a B, Orlețchi Denisa din clasa a X-a B, Figel
Andreea din clasa a X-a B, Nedelcu Mădălina din
clasa a XI-a A, Rădac Ioana din clasa a XII-a B, Miu
Sorin din clasa a XII-a B, Slavita Oana din clasa
a XII-a B, Popa Alexandros din clasa a XII-a B și
Borteș Patricia din clasa a XII-a B. Aceștia au fost
coordonați de către doamna profesoară Pătrăuță

Ioana Lucia, coordonatorul național al proiectului, doamna profesoară Belei Camelia și domnul
profesor Claiciu Liviu. Din echipa națională de
proiect au făcut parte și domnul profesor Căruntu Mircea, director al Liceului Tehnologic ,,Stefan
Hell’’ din Sântana, doamna profesor doctor Ana
Höniges, director adjunct, doamna profesoară
Tarce Mihaela, doamna Alina Igreț (contabil) și
domnul Dudaș Attila (informatician).
În cadrul acestei mobilități, elevii și profesorii
străini au avut ocazia de a se familiariza cu patrimoniul cultural național românesc, prin spectacolul artistic oferit de dansatorii ansamblului
folcloric ,,Busuiocul’’ din Sântana, sub coordonarea doamnei Rozalia Pașca precum și prin organizarea unor vizite de studiu cultural în orașele
Arad și Timișoara.
Înainte de această activitate propriu-zisă,
fiecare țară a realizat o serie de activități de
pregătire precum: interviuri cu colegii și adulții
refugiați din școli sau din comunitate sau care au
avut statutul de imigrant, transcrierea și analiza
acestor interviuri, selectarea celor mai importante idei, studierea unor cărți pentru copii și
realizarea recenziilor filmate ale acestora, mese
rotunde și seminarii oferite de către experții în
domeniu, cum ar fi un autor de cărți pentru copii
și/sau profesorii de literatură din fiecare școală
participantă, ședințe de informare cu părinții.
Elevilor și profesorilor din fiecare țară le-a fost
prezentat sistemul educațional din România,
au fost introduși în lumea poveștilor prin jocuri

Lansarea proiectului Erasmus+
“VIITORUL – ÎNVĂȚARE ÎN PROGRES” (VIP)
Școala Gimnazială “Sfânta Ana”, structură a Liceului Tehnologic Stefan Hell Sântana a primit
acreditare pentru desfășurarea de proiecte în
domeniul educaţiei şcolare prin programul Erasmus+, finanțat de Uniunea Europeană, pentru
perioada 01.03.2021 – 31.12.2027.
Proiectul Erasmus+ cu numărul 2021-1-RO01KA121-SCH-000005141, aprobat de Agenţia Naţională pentru Proiecte Comunitare în Domeniul
Educaţiei şi Formării Profesionale, inițiat de cadre didactice ale școlii, a fost lansat în data de 2
XII 2021, în sala de festivități a liceului.
Doamna inspector Adina Avacovici, care răspunde de programele educaționale europene,
ne-a transmis un mesaj de felicitare pentru acre-

ditarea primită și ne-a urat succes pentru derularea în bune condiții a proiectului.
Obiectivele acestui proiect sunt: asigurarea
unor servicii educaționale de calitate pentru
elevii școlii, cu utilizarea echilibrată a TIC în predare; îmbunătăţirea competenţelor de comunicare, lingvistice, TIC la elevi și cadre didactice;,
creșterea interesului elevilor pentru școală și
creșterea promovabilității.
Prin planul Erasmus al școlii sunt stabilite
proiecte pentru următorii 5 ani, ceea ce este o
excelentă oportunitate de dezvoltare a dimensiunii europene a educaţiei. În anul întâi și al
cincilea al acreditării, vor fi câte 6 mobilități la
cursuri de formare, în anul al doilea, 6 de job-

educative, după care li s-a oferit posibilitatea
de a prezenta analizele interviurilor realizate
anterior, astfel încât toți partcipanții să se familiarizeze cu noile concepte și situații. În cadrul
atelierului destinat scrierii poveștilor, elevilor li
s-au prezentat structura poveștilor, elementele,
instrumentele și caracteristicile acestui gen literar, modurile de expunere, tipurile de personaje,
rolul timpului și al spațiului în care se desfașoară
povestea, punctul de vederea al naratorului,
martor și/sau participant la evenimentul povestit. După această pregătire preliminară, s-au format zece grupuri mixte multinaționale de elevi
care au scris împreună 10 povești pentru copii,
bazate pe interviurile realizate, utilizând astfel
abilitățile de limba engleză la nivel înalt. Lucrul
în cadrul acestor echipe a implicat schimbul de
cunoștințe, idei și experiențe personale între
elevi, permițându-le să-și asume responsabilitatea și oportunitatea de comunicare. Într-o primă
fază, fiecare grupă a realizat schița poveștilor și
a prezentat-o celorlalți participanți la activitate
precum și profesorilor implicați, după care au
realizat poveștile propriu-zise.
Elevii din toate țările partenere urmează să colaboreze cu o școală primară din Turcia pentru a
vedea dacă cele zece povești au efectul așteptat
asupra percepțiilor copiilor, colegii lor mai mici,
de școală primară. Ei vor efectua un test preliminar pentru a defini percepțiile copiilor asupra
„conceptului de refugiați/imigranți”, după care
în cadrul întâlnirilor viitoare din Portugalia, în

perioada 2-6 mai 2022 și Italia, în perioada 1923 septembrie 2022, să se realizeze desingul și
ilustrările grafice ale acestor povești. În cadrul
ultimei întâlniri de lucru din Danemarca, în perioada 8-12 mai 2023, se vor analiza rezultatele,
se vor elebora posterele academice, vor avea loc
seminarii și discuții referitoare la activitățile de
diseminare ale proiectului la nivel național și
internațional.
Coordonator național al proiectului,
Prof. Pătrăuță Ioana-Lucia,
prof. limba engleză.
Material realizat cu sprijinul financiar al
Comisiei Europene. Conţinutul prezentului
material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională
şi Comisia Europeană nu sunt responsabile
pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei.

shadowing de la nivelurile preșcolar, primar și
gimnazial, în instituții de învățământ din spațiul
european. În anul al treilea și al patrulea al acreditării se urmărește implementarea unui proiect
interșcolar cu școli europene, punându-se accent
pe schimburi fizice și cooperare virtuală prin
eTwinnig, pe creativitate în domeniul artelor, la
care, alături de cadre didactice, vor participa la
mobiltăți și elevi .
Bugetul acordat de ANPCDEFP, pentru primul
an de proiect, este de 19320 Euro, ce va acoperi
cheltuielile de pregătire, administrare, transport
și subzistență acordată cadrelor didactice participante la cursuri de formare.
În urma cursului, participanții vor utiliza
cunoștințele, priceperile și deprinderile nou
însușite în activitatea la clasă și vor susține
activități în cadrul comisiei metodice, a cercului
pedagogic zonal și județean. Vor scrie articole în

reviste de specialitate, pe site-ul școlii precum
și în Anuarul Metodic de Bune Practici care este
produsul intelectual al proiectului.
Prin proiectul “Viitorul – învățare în progres”
(VIP) urmărim creşterea nivelului motivaţiei şi
implicării elevilor în activităţile şcolare, modernizarea şi adaptarea designului instrucţional la
nevoile şi specificul de învăţare al acestora. Pentru a putea oferi servicii educaţionale de înaltă
calitate este necesar ca profesorii să fie cât mai
deschişi la utilizarea metodelor de gândire critică, a tehnologiei moderne în demersurile didactice şi la dezvoltarea unor competenţe de comunicare şi relaţionare, care să asigure nu doar
succesul şcolar, ci şi capacitatea de adaptare şi
integrare în comunitate a elevilor.
Responsabil proiect Erasmus+
Daniela Chandler
SÂNTĂNEANUL
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Un nou proiect european- Parcul Europa
Ideea acestui proiect a fost lansată
pentru prima dată
în urmă cu un deceniu, însă din cauză că prioritățile bugetului local au fost
mereu altele, iar din
exterior nu s-a găsit
o sursă de finanțare,
proiectul a fost mereu amânat. Între
timp, ca urmare a
diverselor propuneri -una venită de
la tinerii care își doreau un parc pentru
skateboard- proiectul a suferit mai
multe îmbunătățiri.
Primăria orașului
a reușit să obțină
anul acesta, de la
Uniunea Europeană, banii necesari
pentru construția

parcului. Viitoarea
zonă de recreere și
agrement va fi situată pe locul fostei
gropi de la Boroș,
în vecinătatea cartierului pentru tineri,
și se va întinde pe
o suprafață de 1,5
hectare. Lucrările
vor demara la începutul anului următor și vor dura cel
mult 12 luni.
Parcul va cuprinde un ansamblu de
elemente care poate fi încadrat sub
expresia „de toate
pentru toți”: spații
verzi, alei pavate,
fântână arteziană,
mese pentru șah sau
table, două terenuri
de sport pentru tineri și mai puțin
tineri, structuri și

elemente pentru
skateboard, mese
pentru tenis de
masă, echipamente
pentru gimnastică
și fitness, zonă de
joacă pentru copii,
cu leagăne, balansoare și trambuline,
bănci, arbori și alte
amenajări. Parcul
va avea sistem de
iluminat inteligent,
zone de wi-fi gra-

tuit, sistem de supraveghere video,
sistem de irigație
propriu și va fi dotat
cutoalete.
Costul total al
acestui proiect este
de aproape 4,5 milioane de lei fără
TVA..
Primăria
Orașului Sântana

Din activitatea Prest Com
Societatea de gospodărire
comunală aflată sub autoritatea Consiliului Local
Sântana a realizat în luna
decembrie
următoarele
lucrări:
- Curățenia de toamnă în
toate parcurile din Orașul
Sântana.

A fost finalizată amenajarea
curții interioare a școlii
generale de pe strada
Tudor Vladimirescu

A fost refăcut
gardul în jurul
curții și înălțarea
lui la 6m în zona
pregătită pentru
jocuri sportive, a
fost amenajata o
alee cu lungimea
de 165 mp și un
acces auto cu pavaj, zona de cursuri în aer liber a
fost amenajată cu
o terasă cu bănci
și podea de lemn,
în zona de joacă
au fost amplasate

două balansoare
și un mic caste de
lemn cu topogan
în jurul cărora au
fost amplasate 78
mp de pavaj cauciucat pentru evitarea producerii
de accidente, totodată, a fost amenajat și un acces
secundar pentru

folosirea sălii de
sport înafara orelor de program.
Pe timpul verii,
elevii se vor putea
bucura și de zone
umbrite deoarece au fost plantați
trei mesteceni și
trei brazi.
Primăria
Sântana

- Lucrări de reparații și
igienizare la sala de sport
a liceului Ștefan Hell.
- Întreținere spații verzi
în centrul orașului și în
toate parcurile orașului inclusiv parcul din Caporal
Alexa.
Primăria Sântana

De vorbă cu doamna Uncruț Maria
o adevărată artizană sântăneană

- Vă rugăm să ne spuneţi câteva cuvinte despre dumneavoastră!
- Mă numesc Uncruţ Maria. M-am
născut în localitatea Galşa, judeţul
Arad, în anul 1933. M-am căsătorit în
anul 1952, cu Uncruţ Simion şi am venit în Sântana. Am doi copii, Simion şi
Viorica .
- De când faceți lucru de mână?
- Încă din tinereţe făceam ,,cipci”, broderii de mână şi am cusut pentru mine

haine, nu m-am dus la ,,săbăiţă” să îmi
cose. De când am venit în Comlăuş, am
început să fac şi fire pentru fetele de la
dansuri populare şi primă cu ,,bulbuci”
la taleri.
- Ce ne puteţi spune despre acest
meşteşug?
- Acest meşteşug este foarte migălos
şi e nevoie de multă răbdare. Pentru fir
este nevoie de trei metri de panglică
îngustă pentru făgurei şi un metru ju-

SÂNTĂNEANUL

CMYK

mătate de primă lată . Pentru ,,bulbucii” de la taleri, este nevoie de trei metri
de primă lată. Firul şi bulbucii erau de
culoare roz, vânăt şi alb, dar se făceau şi
în alte culori.
- Ce alte pasiuni mai aveţi?
- Îmi place să fac tăiţei, gârteni, cornuleţe şi o bună perioadă am fost ,,prescurăriţă” pentru Biserica din Comlăuş
- Vă rog să ne spuneţi ce vârstă aveţi?
- Peste două luni împlinesc optzeci
şi nouă de ani şi mă bucur că pot arăta acest meşteşug fetelor mai tinere şi
celor care mai vor să înveţe să facă fire
pentru dansuri populare.
- Ce doriţi să le transmiteţi sântănenilor?
- Vreau să le transmit ,,sănătate că-i
mai bună decât toate” !

