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Apare lunar și se distribuie gratuit în Sântana și Caporal Alexa

Sărbătoarea localității
Caporal Alexa

Primăria Orașului Sântana și Centrul Cultural Judeţean Arad, au organizat în
data de 2 iunie în localitatea Caporal Alexa, ,,Tradiţii
și obiceiuri în Câmpia de
vest”.
Sărbătoarea satului Caporal Alexa a adunat și în acest
an prin cântec și joc, ansambluri și interpreţi dragi
nouă, atat locali cât și invitaţi speciali. >>> pag. 8

Un nou proiect european
câștigat
pentru Orașul Sântana

Luni, 10. 06. 2019, la Timișoara,
domnul primar Daniel Tomuța și
domnul Sorin Maxim, directorul general al ADR Vest, au semnat contractul de finanțare pentru proiectul
”Creșterea eficienței energetice la clădirile rezidențiale în orașul Sântana
județul Arad”, proiect depus în cadrul
Programului Operațional Regional
2014-2020, Axa prioritară 3.
Prin acest proiect, vor fi reabilitate
și modernizate blocurile B1 și B2 din
centrul orașului Santana, str. Mihai
Viteazul. Valoarea totală a proiectului
este 2.341.558, 55 lei.
Primăria continuă astfel strategia

de dezvoltarea a orașului, folosindu-se ori de câte ori este posibil de
oportunitățile de finanțare oferită de
către Uniunea Europeană sau de către
guvernul României. În momentul de
față alte cinci proiecte sunt în implementare și peste 10 proiecte se află în
diferite stadii de aplicare. Indiferent că
este vorba despre construcția pistei de
biciclete, de construcția casei de cultură, a sălii de sport de la Comlăuș sau
de reabilitarea monumentului istoric
Urbarial Haus, toate aceste proiecte
sunt importante pentru comunitate.
La urma urmei, orice ban adus în
oraș este bine venit.

Strada Bicazului- asfaltată!
Cea mai mare parte din strada Bicazului a fost asfaltată în anii 2014-2017
în cadrul primei etape a Programului
Național de Dezvoltare Locală, program prin care primăria a reușit să
asfalteze 8,1 km de străzi. Banii nu au
ajuns pentru asfaltarea străzii pe toată
lungimea ei și prin urmare s-a decis ca
tronsoanele aflate la extremități să fie
asfaltate ulterior.

Altfel de Valori
Interviu cu d-na Camelia Oprea,
președinte al asociației persoanelor
cu dizabilități mentale “Integra” Arad
“Fă ca pe unde ai trecut tu, să fie mai bine ca
înainte!”
Nicolae Iorga
-Ne bucură faptul că
avem ocazia să aflăm
mai multe despre activitatea unei asociații cu
notorietate, nu numai la
nivelul județului Arad,
ci și la nivel național și
internațional. Pentru

început însă, aș dori să
ne spui, pentru cititorii
care nu cunosc acest lucru, care este legătura
ta cu orașul Sântana?
-Mă bucură gândul
vostru îndreptat către
mine prin materializarea acestui interviu.
Sunt onorată să răspund întrebărilor voas>>> pag. 2
tre.

Sală de sport la Comlăuș!
Au demarat lucrările de construcție a
unei noi săli de sport. Spre bucuria elevilor și a profesorilor de la școala Gimnazială din Comlăuș, aceasta va fi ridicată pe terenul din curtea clădirii de pe
strada T. Vladimirescu, cunoscută sub
numele ”la Cioranu”. Noua sală de sport
a orașului va fi dotată cu o mica tribună
pentru ca spectatorii să poată urmări în
voie diversele activități sportive sau culturale ce se vor desfășura aici.
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Interviu cu d-na Camelia Oprea, președinte al asociației
persoanelor cu dizabilități mentale “Integra” Arad

>>> pag. 1 Legătura mea cu orașul vedind că diversitatea chiar contează, indiferent
Sântana este una a rădăcinilor adânc înfipte
în pământ. Aici, mai precis în Comlăuș, s-au
născut și au trăit părinții, bunicii și străbunicii
mei. În Sântana m-am născut, am crescut, am
învățat și m-am format cu ajutorul profesorilor
excepționali de la Școala Generală nr.2, loc de
unde mi-am luat zborul către alte dimensiuni
urbane. Interesant e că medicul care m-a adus
pe lume era soțul celei care avea să devină
învățătoarea mea, căile destinului fiind atent
și deloc întâmplător împletite. În Sântana
locuiește mama mea, Selegean Floare, și odihnesc tatăl și toți ai mei trecuți la cele veșnice.
Deci legăturile mele cu orașul acesta sunt trainice și de apartenență.
- Cum a luat ființă asociația Integra și ce
evoluție a avut în timp?
- Asociația INTEGRA a luat naștere în anul 2010
din dorința a trei mame, printre care sunt și eu,
fiecare având copil cu sindrom Down, dorință de
a face ceva pentru copiii lor și cei asemenea lor,
de a crea un grup pentru părinți, de a lupta pentru informare și conștientizare asupra problematicii dizabilității intelectuale. Toate trei veneam
cumva ”fără bagaj”, fără experiență în profilulul
ONG, doar cu copilul de mână și cu dorința de a
face bine. Am început de la zero. Cei care ne-au
ajutat primii au fost soții noștri, frații și părinții,
prietenii și colegii. Am căutat, inclusiv prin
anunțuri în ziare, familii cu nevoi asemănătoare
cu ale noastre. În foarte scurt timp ne-au găsit
familii care aveau copii cu sindrom Down, familii
care au copii cu autism, dar și familii care au copii cu dizabilitate fizică și asociată dizabilitatea
mentală. Dacă la început am funcționat într-un
spațiu mic pus la dispoziție de părinții uneia
dintre fondatoare, s-a conturat nevoia unui alt
spațiu în care să ne putem desfășura optim activitatea. Pas cu pas, cu ajutorul unei instituții și al
unei organizații din Germania, ne-am mutat în
chirie într-un spațiu adecvat, în care am reușit să
înființăm tot cu ajutorul lor un Centru de informare și consiliere (adresat familiilor beneficiarilor și nu numai) și un Centru de terapie timpurie.
Am luat contact cu instituții și asociații de profil
din Arad, din țară și din străinătate. Ne-am inspirat din activitățile lor, dar ne-am și adaptat
nevoilor beneficiarilor noștri. Am inițiat colaborări și parteneriate cu școli, licee și universitățile
din Arad, cu ONG din țară și nu numai. Prin articole în presă și reportaje și emisiuni radio și
tv am reușit să informăm, să atragem atenția
asupra noastră ca parte a societății, am scos în
evidență abilitățile, am dărâmat bariere, dar mai
avem mult de lucru pe tema aceasta, pentru că
populația este parțial receptivă. Am organizat în
spații diverse activități în care beneficiarii noștri,
alături de voluntari erau și sunt parte activă, do-
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din ce parte privești. Am crescut enorm în acești
ani, simțind sprijin și apreciere din partea multor
persoane, instituții de profil și nu numai.
- În ce constă activitatea curentă a
asociației ?
În mod curent la INTEGRA se desfășoară
activități de terapie unde se lucrează individual
logopedie, kinetoterapie, terapie comportamentală, terapie prin joc. De asemenea organizăm săptămânal, pe două grupe de vârstă (copii
și adulți), activități de socializare atât de necesare persoanelor speciale care vin la INTEGRA,
activități de terapie ocupațională, terapie asistată de animale (cai, câine labrador dresați în acest
scop), terapie prin artă (teatru muzică, dans,
pictură), activități sportive. Mergem în excursii
și tabere, am vizionat spectacole, dar și am creat
un spectacol de teatru integrativ în care alături
de beneficiarii noștri joacă actori și dansatori
profesioniști, corul de copii Acord al Colegiului
Național Preparandia Dimitrie Țichindeal Arad.
Luptăm pentru integrarea copiilor și adulților
noștri într-o societate care să îi respecte și să
îi aprecieze pentru ceea ce ei pot să facă. Deschidem căi spre integrarea în grădinițe, școli, și
de ce nu, în locuri de muncă adaptate, în care
fiecare persoană să fie apreciată și să se simtă
acceptată și utilă.
- Știm că, an de an, membrii asociației
participă la multe competiții naționale și
internaționale și se întorc mereu cu premii. Care sunt cele mai recente reușite în
competiții?
- Prin legături strânse cu Fundația Special Olympics participăm cu tinerii noștri la
competiții sportive adresate persoanelor cu
dizabilități mentale, concursuri în care se încurajează practicarea sportului, se apreciază determinarea, ambiția și curajul bravilor sportivi speciali. În anul 2016 Aradul a fost gazdă a Jocurilor
Naționale Special Olympics, fiind una dintre cele
mai reușite ediții și având ca finanțatori principali
Consiliul Județean prin Centrul Cultural Județean
Arad și Primăria Municipiului prin Centrul Municipal de Cultură Arad. Ne vom aminti cu drag și
cu mândrie de acea ediție. La Jocurile regionale
și naționale toți sportivii noștri au câștigat medalii, dar și prieteni din toată țara. Am participat
la probe de atletism, înot, bocce, tenis de câmp.
Emoțiile și eforturile sportivilor sunt răsplătite
cu medalii, aplauze, laude. În cadrul acestor jocuri se selectează sportivii remarcabili care, pe
lângă abilități sportive au abilități de viață independentă, răbdare, ambiție și perseverență. Astfel s-au remarcat în mod special sportivii Ovidiu
Botaș (participant la Jocurile Naționale de Înot
Special Olympics Ungaria, 2016) și Mara Oprea
care a participat la competiții internațioanale
astfel: Jocurile De Natație Pricesse Caroline,
Monaco 2014 (medalie de argint și loc 4), Jocurile Națioanle de Înot Special Olympics, Ungaria
2016 (3 medalii de aur), Jocurile Mondiale de
Iarnă Special Olympics, Austria 2017 (medalie de
bronz și loc 5) , Jocurile Mondiale de Vară Special
Olympics, Abu Dhabi 2019 (medalie de bronz și
loc 4).
- Fiica ta, Mara, se bucură de cel puțin
aceeași notorietate ca și asociația Integra.
Ne poți vorbi puțin despre ea?
Familia noastră are 2 fete de care suntem tare

mândri. Anca are 20 de ani, este studentă la
Facultatea de Psihologie a Universității BabeșBolyai Cluj Napoca. Este un tânăr excepțional
care a muncit în permanență pentru împlinirea
visului și care ne-a adus momente valoroase de
bucurie.
Mara are 17 ani, este cel de-al doilea copil,
care a venit la noi ca un cadou provocator, fără
”instrucțiuni de utilizare”. Imediat după naștere
ni s-a comunicat că ea are sindrom down si
puține șanse în dezvoltare, pentru că trisomia
21, afecțiunea genetică pe care ea o poartă, este
asociată retardurilor, în special mentale. Noi am
ales să o iubim, să o tratăm ca pe un copil tipic, să
îi oferim provocări, să muncim zi de zi alături de
ea și să o apreciem enorm pentru cine este și câte
poate să ofere. Mara a intrat în grădinița cu program prelungit PP13 Arad alături de copii tipici,
s-a integrat comportamental foarte repede și a
primit abordări educaționale adaptate nevoilor
ei. Cel mai important pentru noi, părinții ei a fost
acceptarea de care ea a avut parte pe tot parcursul traseului școlar din partea copiilor, părinților
acestora, personalului didactic și auxiliar. Mara a
avut norocul imens de a avea o învățătoare despre care noi spunem că este îngerul ei. Doamna
Ana Curetean, învățătoare la Școala Gimnazială
Iosif Moldovan Arad este Omul care a învățat-o
pe fata noastră să scrie și să citească, timp în care
s-au îmbunătățit capacitățile de comunicare pe
parte de limbaj. În ciclul gimnazial a avut parte
de profesori care au muncit cu ea adaptat, ajutați
fiind de profesorul itinerant și de sprijin. În prezent Mara este elevă în clasa a-IX-a profil textil
a Liceului Tehnologic Francisc Neuman Arad.
Mara înoată, face teatru și pictură, dansează,
fiind un copil curios, muncitor, ambițios, perseverent, deschis, bucuros. Mara cere, dar mai
ales oferă iubire. La dezvoltarea ei au avut mare
contribuție bunicii, terapeuții, cadrele didactice,
antrenorii, artiștii, toți cei care i-au stat aproape și au adus profesionalismul în egală măsură
cu iubirea în munca dăruită pentru recuperarea ei la capacitățile personale maxime. Mara
este o lecție de viață pentru mulți, un model
inspirațional .
- În mod evident, o astfel de activitate are
nevoie de susținere, atât morală, cât și materială. Aveți parte de susținerea sau implicarea autorităților locale?
- În timp cercul nostru de susținători s-a
lărgit pentru că am oferit transparență tuturor activităților și deciziilor noastre în ceea ce
privește activitățile și folosirea fondurilor primite. INTEGRA trăiește din cotizații, donații și sponsorizări. Am avut de-a lungul anilor campanii de
strângere a formularelor de 2% din impozitul pe
salarii, la care au participat activ și mulți sântă-

neni. Am organizat sau au fost organizate pentru INTEGRA evenimente caritabile diverse, unde
atât organizatorii cât și participanții donatori au
oferit din suflet timp și bani în scopul continuării activităților noastre sau susținerii unor cauze
propuse de noi. De asemenea am scris proiecte
la CMCA și CCJA pentru organizarea unor festivaluri și competiții, proiecte în care au fot implicate
sute de persoane cu și fără dizabilități, voluntari,
elevi, studenți, publicul larg. Am implementat
prin fonduri europene un proiect de dezvoltare
profesională a terapeuților. Un ajutor imens l-am
primit din partea Consiliului Local Arad care, in
2017, printr-o hotărâre a alocat prin închiriere modică Asociației Integra un spațiu aflat în
Arad, Bulevardul Decebal nr.24, loc în care ne
desfășurăm cu mare drag activitățile.
- Care sunt proiectele de viitor ale
asociației?
- Dorim să construim un Centru în care să se
regăsească multiple activități adresate nevoilor
tuturor beneficiarilor care vin înspre noi, tuturor
vârstelor, începând cu informarea și consilierea,
terapia timpurie pe toate palierele, ateliere
ocupaționale adaptate, locuri de muncă deschise, având ca vis final locuințe protejate în care
persoanele cu dizabilități intelectuale să trăiască
demn și după ce părinții lor nu vor mai fi.
- Dacă ai un mesaj pentru locuitorii
orașului nostru sau pentru cititorii ziarului
“Sântăneanul”?
- Am simțit dintotdeauna că Sântana este
spațiul multicultural care oferă locuitorilor
lui multiple căi de dezvoltare. Deși drumurile
vieții m-au purtat prin Cluj Napoca și Dej, am
ales să mă întorc cu familia mea la Arad pentru
a fi aproape de Sântana, locul și oamenii dragi
care sunt rădăcinile din care mi-am tras seva
spre dezvoltarea mea ca om. Mă mândresc și
sper ca toți sântănenii se mândresc cu ceea ce
a fost, este și va deveni Sântana, prin munca și
dăruirea atâtor generații. De asemenea, doresc
să le transmit oamenilor să fie deschiși la nou,
să nu discrimineze, să accepte diversitatea, să
ofere ajutor celor aflați în nevoi, pentru că nu se
știe niciodată când raporturile se schimbă și fix
cel care nu a crezut vreodată că va avea nevoie
poate fi în situația de a cere ajutor. Diversitatea
e valoroasă! Fiți sănătoși și bucurați-vă de viață,
pentru că avem una singură și depinde de noi
cum o privim. Putem trece prin ea cu tristețe
și critici sau cu zâmbete desenate pe chipuri.
Zâmbiți, vă rog!!!!!!
Îți mulțumim foarte mult pentru amabilitate și
pentru confirmarea faptului că…”două calități
pe lume nu pot fi nici simulate, nici înlocuite:
inteligența și bunătatea.”
Anca Butar
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consider că este aptă pentru a
deschide noi orizonturi și pot
spune că va fi generația de
aur , deoarece este plină de
creativitate, iar pentru România propun să investească în
educație și să aprecieze valorile .
- Ce planuri de viitor ai?
Perspectivele legate de viitorul meu sunt : absolvirea unei
facultăți, autoperfecționarea în
domeniul profesional și ,nu în
ultimul rând intemeierea unei
familii.
- Ce transmiți colegilor tăi?
- Mesajul pe care il pot transmite colegilor mei este de a
școală?
- Fiecare zi petrecută la școală
rămâne o frumoasă amintire
întipărită în minte,dar două
dintre acestea de care îmi voi
aduce cu drag aminte sunt prima zi de școală și ultima zi de
clasa a VI - a, atunci când împreună cu colegii mei am avut
parte de o “bătaie cu apă“ .
- La ce liceu vei merge și ce
planuri de viitor ai?
Eu am speranța că voi urma
Colegiul Național “Moise Nicoară“, profil științe ale naturii.
Am ales acest profil,deoarece
mă atrag științele, în special

matematica. Pe viitor, îmi doresc să descopăr această lume
minunată și să obțin o carieră
în medicină sau aviație.

pentru noul drum pe care îl
voi urma.
- Este greu să ajungi șef de
promoție?
- Nu este chiar atat de greu să
ajungi șef de promoție, dacă
înveți conștiincios și dacă ești extraordinari și foarte bine
îndrumat de profesori, ca cei pregătiți profesional.
de la Școala Gimnazială Sân- - Ai vreo amintire legată de
tana, care sunt niște oameni școală?
- Amintirile legate de cei pa-

tru ani de gimnaziu sunt nenumărate ,unele cu bucurii, altele cu năzdrăvănii. S-au legat
multe prietenii frumoase între
noi și sunt convins că aceste
relații nu se termină odată cu
absolvirea clasei a Vlll- a, ci
vor fi de lungă durată.
- La ce liceu vei merge și ce
planuri de viitor ai?
- Eu vreau să merg la Liceul
Vasile Goldiș, la profil Matematică-Informatică ,deoarece
îmi doresc să fac o carieră în
Tehnologia Informației.

cu opera, înainte de a părăsi
cuibul și a ne lua zborul care
încotro. Așa că, aflând că la
Teatrul de Stat „Ioan Slavici”
din Arad se va pune în scenă
celebra operă „Bărbierul din
Sevilla”, interpretată de artiști
celebri din țară și străinătate,
am fost încântați să participăm. Am fost la un spectacol
de operă unic. Fiind prima
noastra experienta de acest
gen, ora destul de târzie și
oboseala acumulată de peste
zi, de peste săptămână (fiind
implicați în o grămadă de
proiecte și activități școlare și
extrașcolare), aproape că am
adormit cu toții pe la jumătatea spectacolului.
- La ce liceu vei merge și ce

planuri de viitor ai?
- Colegiu National „Preparandia-Dimitrie Țichindeal”
din Arad este opțiunea mea.
Îmi doresc să mă implic în
proiecte unde pot să îmi
împărtășesc cunoștințele și
să-i ajut pe cei care au nevoie de o părere sau de un sfat.
Consider că astfel voi progresa
și eu.

Interviu cu Pașca Nicoleta
şef de promoţie- Liceul Tehnologic ,,Stefan Hell”
- Ce înseamnă pentru tine sa
fii șef de promoție?
- Pentru mine, șef de
promoție înseamnă toată
munca pe care am depus-o în
acești patru ani, dar,totodată
cunoștințele acumulate pe
parcursul anilor de liceu.
- Care este secretul reușitei
tale?
- Secretul reușitei mele constă
în faptul că am conștientizat
că trebuie să am așteptări de
la mine spre a-mi clădi viito-

rul. Aici nu pot spune că este
un secret , ci faptul că depinde
de fiecare persoană ceea ce
își dorește de la viață și cât de
mult este dispusă sa muncească.
- Ce ne poți spune despre
tine, cum te-ai caracteriza în
câteva cuvinte?
- Dacă ar fi să mă caracterizez , aș putea să fac acest lucru
prin doar trei cuvinte : modestie , empatie și noblețe.
- Ce amintiri frumoase păs-

trezi din scoală ?
- Școala, pentru mine, reprezintă un album al amintirilor
,pentru că aici am petrecut
cele mai frumoase momente
din viața mea alături de colegii mei și, nu in ultimul rand,
alături de cei mai dedicați profesori .
- .Cum vezi generația din
care faci parte si ce vă doriți
pentru voi și pentru Romania?
- Generația din care fac parte

Eleva Roxana Betea -şef de promoţie
de la Şcoala Gimnazială Caporal Alexa
- Spune-ne câteva cuvinte
despre tine.
- Mă numesc Betea Roxana
Maria. În timpul liber, citesc
cărți, mă plimb cu bicicleta,
cânt la chitară și uneori pictez.
Dintotdeauna am fost interesată să descopăr lucruri noi,
astfel încât îmi place să vizitez
diferite locuri și să vizionez
documentare. O mare pasiune
a mea,destul de ciudată pentru
o fată, este aviația. Sunt pasio-

nată de avioane , deoarece mă
atrage în mod deosebit aspectul lor aerodinamic și ‘’magia’’
pe care o folosesc pentru a se
ridica de la sol.
- Cu ce impresii închei acest
ciclu de studii?
- Acești opt ani de școală au
fost cei mai frumoși opt ani
din viața mea. Am încheiat
acest ciclu de studii prin a deveni mult mai optimistă, încrezătoare și sigură pe mine.

Sunt sigură că informațiile dobândite pe parcursul acestor
ani mă vor ajuta în viață.
- Este greu să ajungi șef de
promoție?
- Nu, nu este greu. Întotdeauna, am mers pe acest principiu: “Dacă înveți,nimic nu
este greu”. Dacă îți dorești cu
adevărat să faci ceva în viață,
ai nevoie de multă muncă și
multă încredere în tine.
- Ai vreo amintire legată de

Elevul Bureta Bogdan, şef de promoţie
Şcoala Gimnazială Sântana
- Felicitări pentru rezultatele
deosebite obținute la finalul
clasei a Vlll-a. Spune-ne câteva cuvinte despre tine.
- Numele meu este Bureța Eric
Bogdan, am 14 ani și am absolvit Școala Gimnazială Sântana
ca șef de promoție. Îmi place
mult matematica, informatica
și sportul, în special Judo.Eu

practic această artă marțială de
aproximativ 3 ani.
- Cu ce impresii închei acest
ciclu de studii?
- La încheierea acestui ciclu
de studii,sunt recunoscător
față de cadrele didactice, care
m-au susținut și m-au încurajat în toți acești ani și datorită
cărora mă simt acum pregătit

Interviu cu Sonia Korom
şef de promoţie Şcoala „Sf. Ana” Sântana
- Spune-ne câteva cuvinte
despre tine!
- Mă numesc Szonja Korom
și am 14 ani. Mă caracterizează ambiția și sinceritatea.
Perfecționismul este motivul pentru care, deseori, mă
stresez ca să fac totul bine.
Pasiunile mele sunt cultura
și limbile, îmi place să citesc,
să călătoresc și să colecționez
obiecte din călătoriile mele.
- Cu ce impresii închei acest
ciclu școlar?
Școala mea este cel mai important loc. Este locul unde
am întâlnit oameni buni,

frumoși și valoroși.
Profesorii mi-au atins inima, m-au înțeles, iar pasiunea lor pentru activitatea ce o
desfășoară, a fost de-a dreptul contagioasă în ceea ce mă
privește, determinându-mă să
îndrăgesc germana, engleza,
româna, fizica, matematica și
alte obiecte studiate la școală.
Dascăli minunați mi-au dat
puterea de a continua, de a
persevera.
- Este greu să ajungi „șef de
promoție”?
- Am făcut parte dintr-un
colectiv de elevi exceptionali,

iar supertehnologia m-a ajutat
în ascensiune prin rapiditatea
obținerii informațiilor, telefonul „deștept” fiind un „instrument” foarte eficient.
- Ai vreo amintire speciala
legată de școală?
- În școală am petrecute momente unice, amintiri frumoase din excursii, pauze și ore.
Cea mai hazlie întâmplare,
trăită împreună cu unii dintre colegii mei de clasă, a fost
înainte de Crăciun, în acest
an școlar. Fiind an terminal,
doamna dirigintă s-a gândit că
ar fi bine să facem cunoștință

pune cât mai mult accentul pe
invățătură și de a conștientiza
că nu există perspective pentru viitor fără determinare,
voință și sacrificiu.

Pagină realizată cu sprijinul diriginților și a conducerii școlilor
SÂNTĂNEANUL
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Prima Sfântă Împărtășanie pentru tinerii
din parohia catolică Sântana

Duminică, 2 iunie 2019, un grup de
nouă fete și patru băieți din parohia
catolică Sântana, au primit Prima
Sfântă Împărtășanie în biserica Sf.
Ana, avându-l în mijlocul lor pe pr.

Ioan Ciurar, paroh de Pâncota, administrator parohial și la Sântana. Copiii
au început să se pregătească temeinic
pentru acest important eveniment începând din luna februarie a anului în

curs și au așteptat cu nerăbdare sărbătoarea acestui moment spiritual.
Sfintele Liturghii cu conferirea Primei Sfintei Împărtășanii sunt marcate profund de clipe festive, care nu

ZIUA PORŢILOR DESCHISE
LA LICEUL TEHNOLOGIC ,,STEFAN HELL”
„Nu e destul să știi, trebuie să și
aplici, nu e destul să vrei, trebuie să și
faci” (J.W.Goethe)
Ca la fiecare sfârșit de an școlar joi,
30 aprilie 2019, Liceul Tehnologic
“Stefan Hell” din Sântana și-a deschis larg porțile pentru a primi cu
drag în vizită oficialitățile orașului,
reprezentanții instituțiilor din localitate și elevii claselor a VIII-a din Sântana, Caporal Alexa și Olari însoțiți de
diriginți, directori și părinți. Aceștia
au fost întâmpinați de către cadrele
didactice ale liceului, li s-a oferit un
program artistic realizat în cadrul Zilei
Absolventului, li s-au prezentat profilele și oferta educațională pentru anul
școlar 2019-2020, proiectele în derulare, școala, sălile de clasă, cabinetele
și laboratoarele liceului, sala de sport,
biblioteca, internatul și cantina școlii.
Din partea Primăriei orașului Sân-

tana, căreia îi mulțumim pentru tot
sprijinul acordat în tot ceea ce facem,
ne-au onorat cu prezența domnul viceprimar Gligor Cornel și doamna secretar Sas Viorica iar din partea Poliției
orașului Sântana domnul agent șef
principal Găluți Costinel Tudor. Într-o
atmosferă ceremonială elevii claselor
a XII-a și-au încheiat una dintre cele
mai frumoase etape ale vieții – liceul,
luându-și rămas bun de la diriginți,
profesori, liceu, colegii mai mici, fiind
totodată premiați pentru rezultatele
bune pe care le-au avut la învățătură
în acest an școlar. Șefa de promoție a
liceului nostru a fost în acest an eleva
Pașca Nicoleta, de la profilul servicii,
calificarea profesională Tehnician în
activități economice (contabilitate)
care a obținut media 9,69 în toți cei
patru de liceu.
Elevii claselor a XI-a Dinescu Maria
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rostite atunci de părinți și nași. Însă
punctul culminant al acestei sărbători, esența acestei Sfintei Liturghii,
este primirea, pentru prima dată, a lui
Hristos în Sfânta Împărtășanie.
Dorim să le mulțumim din suflet tuturor celor care s-au îngrijit de copii și
de pregătirea lor în această perioadă
de timp, respectiv tuturor celor care
au contribuit la înfrumusețarea Sfintei
Liturghii, prin faptul că au ministrat,
au realizat fotografiile, au cântat, au
împodobit cu flori biserica, transformând celebrarea euharistică într-un
moment de neuitat pentru cei mai
mici dintre noi. După Sfânta Liturghie,
sunt parte componentă a celebrărilor copiii care au primit Prima Sfânta
euharistice „normale”, din duminicile Împărtășanie, au făcut împreună o
obișnuite ale anului. Astfel, la Prima fotografie de grup în fața monumenSfântă Împărtășanie, copiii își reînno- tului Preasfintei Treimi, în Parcul Kaiesc promisiunile de la Sfântul Botez, tharina-Ackermann din Sântana.
Marianne Hellstern

Lorena și Gălan
Daniel au prezentat
oferta
educațională
pentru
anul

școlar 2019-2020.
Liceu – clasa a IX-a frecvență zi:
Filiera tehnologică, profil servicii –
Calificare profesională: Tehnician în
activități economice (contabilitate) –
1 clasă – 28 locuri.
Filiera tehnologică, profil tehnic
– Domeniul pregătirii de bază mecanică: Tehnician mecanic pentru
întreținere și reparații – 1 clasă – 28
locuri.
Școală profesională – anul I,
frecvență zi
Domeniul mecanică - Calificarea
profesională: Mecanic auto – 1 clasă
– 28 locuri.
Invitaților li s-au prezentat proiectele
în derulare ale Liceului Tehnologic “Stefan Hell” din Sântana. Astfel, doamna
profesoară Creț Viorica a prezentat proiectul ROSE, doamna profesoară Tarce
Mihaela și domnul profesor Maralescu

Mihai au prezentat proiectul european
Erasmus+ ,,Enriching the Sântana
Tradition by European Vocational Education and Training” – ,,Îmbogățirea
Tradiției Sântănene prin Formare
Profesională Europeană”, proiect nr.
2018-1-RO01-KA102-408146 precum
și cele două experiențe de mobilitate în
cadrul stagiului de formare din Wales,
Marea Britanie, din localitatea Rhos on
Sea, Colwyn Bay, urmând ca anul școlar
viitor alte două fluxuri de elevi să participe la aceste mobilități. Publicul s-a
lăsat purtat în lumea emoției, a poeziei

și a folclorului tradițional autentic prin
programul artistic oferit de elevii școlii
noastre îndrumați de doamnele profesoare Belei Camelia și Pătrăuță Ioana
Lucia și domnul profesor Claiciu Liviu.
Noi, conducerea și cadrele didactice
ale Liceului Tehnologic “Stefan Hell” le
dorim absolvenților o viață frumoasă
și le urăm mult succes la examenul
de Bacalaureat, vacanță plăcută tuturor elevilor noștri iar în toamnă ne
așteptăm cu drag viitorii boboci.
Prof.
Pătrăuță Ioana-Lucia

”Multumim pentru onoarea pe care ne-ati făcut-o,
participând la a 20-a întâlnire a sântănenilor la Nürtingen.”
Jozef Lutz, președinte de onoare al HOG Sântana
În data de 1 iunie 2019, în sala mare a casei de cultură a orașului Nurtingen-Germania, s-a desfășurat cea de-a 20-a întâlnire
a ”nemților sântăneni”, adică a germanilor
plecați din Sântana și stabiliți în Germania.
Peste 400 de persoane care în urmă cu zeci
de de ani populau străzile orașului nostru
unii care care încă vin frecvent la Sântana,
iar alții care nu au mai fost în Sântana de zeci
de ani. Primăria Orașului Sântana a dat curs
invitației de participare și a fost reprezentată de către primarul și viceprimarul orașului.
A fost o atmosferă festivă, distracție, muzică, socializare dar și nostalgie.
SÂNTĂNEANUL
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Judo: din nou campioni!

participante).
În Cupa Europeana desfășurată
în perioada 1-2.06.2019 la Györ
(Ungaria), Dobra Claudiu a cucerit
medalia de bronz.
Sebastian Rus
-antrenor secție judo

Prima participare
la Balcaniada de judo

Claudiu Dobra, locul 7 și Raul
Găman, locul 5, au luptat pentru
Așa cum ne-au obișnuit în ultimii România la Balcaniadă ,făcând
ani, judoka de la clubul ”Unirea” cinste Clubului Unirea Santana și
câștigă tot mai multe medalii și ti- totodată orașului, care trimite pentluri de campioni naționali.
tru prima dată doi sportivi judoka
Între 24-26 mai 2019, în loca- la un concurs de asemenea nivel.
litatea Dumbrăvița din județul Felicitări tuturor sportivilor și anTimiș, s-a desfășurat campionatul trenorului Sebastian Rus! Celor
național de judo la categoriile de care nu au reușit să urce la aceste
vârstă sub 13 și sub 15 ani. Compe- concursuri pe podium le transmitiţia a reunit la start 650 de concu- tem că pentru noi și ei sunt camrenţi de la cluburi din întreaga ţară. pioni!
Campionii noștri au reușit urmăAngela Giurgiu
toarele rezultate:
-președinte secție judo
Paven Amelia locul I (campioană
națională) 44 Kg
Găman Raul locul I (campioană
națională) 55 Kg
Dobra Claudiu Loc II 34 Kg
Margarit Roxana Loc III 57 Kg
În clasamentul cluburilor pe medalii la U15 Unirea Sântana a reușit
un onorant loc 2 (din26 de cluburi
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Cântec, joc și voie bună,
la Festivalul de Folclor
“Busuioc purtat la joc” - editia II 2019

Ziua de Rusalii a adunat frumuseţea
portului și a cântecului popular, în cea
de-a doua ediţie a festivalului de folclor
,,Busuioc purtat la joc” 2019. Festivalul a
început cu o paradă a portului popular,
cu plecare de la Primăria Orașului Sântana, până în Parcul Katharina Ackermann, aici desfășurându-se evenimentul.
Au participat în festival unsprezece
ansambluri folclorice: Sorocul din Secusigiu, Șiriana, Junii Șimăndani, Bujorii
Grăniceriului, Crăișorii Moţilor din Tisa
Nouă, Junii Socodorului, Colo Arad,
Tancegyuttes Elek-Ungaria, Făgeţeana
din Timiș, Brădean din Alba și Busuiocul din Sântana.
La concursul de interpretare vocală și
instrumentală au participat opt concurenţi din patru judeţe: Arad, Alba, Bihor
și Timiș.
Juriul a fost format din persoane de
specialitate, după cum urmează: coregraf Andrei Șandru, profesor Vasile Rus,
profesor Amalia Leucuţa, realizator TV
Ioan Gheorghe Oltean și Mărioara Miclea.
Concurenţii au fost premiaţi după cum
urmează:
La secţiunea interpretare vocală: mentiune - Ababei Cătălina, loc III - Medelean Bogdan și locul II - Georgiana
Sabău.
La secţiunea interpretare instrumentală: locul III - Bârlog Ciprian, locul II
- George Sabău, locul I - Silviu Bonţea

și trofeul festivalului a fost câștigat de interpreta Gligor Ana Maria.
Invitaţi în festival au fost interpreţii
Paula Pașca și Mircea Cârtișorean, care
a și prezentat spectacolul. Invitaţii speciali și concurenţii au fost acompaniati de
orchestra Rapsodia, condusă de Vasile
Rus. Toţi participanţii au fost răsplătiţi
cu aplauze, diplome, flori și distincţii.
Domnul primar Daniel Tomuţa și
domnul viceprimar Cornel Gligor,
mulțumesc tuturor pentru participarea
la festival.
Inspector cultură,
Rozalia Pașca

Atenție
la ambrozie!
Ambrozia este o plantă invazivă de până
la un metru înălțime care în perioada înfloritului provoacă alergii grave la 15 %
dintre oameni. Se înmulțește excesiv pe
terenuri aflate în construcție, terenuri aride etc.
Fiind extrem de nocivă pentru sănătate
combaterea ei este obligatorie în mai multe state din Europa, inclusiv în România.
Legea 62/2018 obligă deținătorii și administratorii de terenuri să ia măsuri pentru combaterea ambroziei, în caz contrar
amenzile pentru persoane fizice se ridică
la 5 000 de lei, iar pentru persoane juridice

la 20 000 lei.
Primăria Orașului Sântana a efectuat și
anul acesta operațiuni de tăiere și erbicidare în zonele care aparțin domeniului
public, însă pentru binele tuturor, rugăm
cetățenii să-și întrețină terenul aferent
locuințelor și să împiedice răspândirea
acestei plante.
Cabinet Primar
SÂNTĂNEANUL
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Căsătoriile lunii MAI 2019

JOL D E Ș A D R IAN MARCEL și ANC A PAUL A FLORINA
D U MI T R U S AMUEL şi FAR C AȘ SO RINA BERNA DET TE
DA NCIU DANIEL şi PRAȚA CRISTINA
BOT I Ș MA R IUS VASILE și G UD IN DAN IEL A GA BRIEL A
P OPA CL AUD IU și LUP AD EL A CRISTIA NA
HR I Ț U C MARIUS și G URAN AND RA DA DA IA NA
MUSC A OC TAVIAN VALERIU și MUREȘAN CRINA COSMINA
T U D OR IO N MARCEL și CO LO MPA R A NA
Luna precedentă au fost oficiate
la Primăria Orașului Sântana căsătoriile unor noi
cupluri sântănene care au hotărât să își unească destinele.
Îi felicit pentru decizia luată, dorindu-le din inimă acestor
noi familii să aibă parte doar de zile fericite, pline de bucurie.
CASĂ DE PIATRĂ!
Primar, Daniel Tomuța

CARICATURA LUNII

Din activitatea
Consiliului Local

Consiliul local al Orașului Sântana s-a
întrunit în ședință ordinară în data de
21.05.2019, având pe ordinea de zi următoarele:
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea
planului de analiză și acoperire a riscurilor
localității Sântana și satului aparținător Caporal Alexa pe anul 2019.
2.Proiect de hotârâre privind îndreptarea
erorii materiale din hotărârea consiliului
local nr.115/17.07.2018, privind aprobarea
concesionării directe a lotului de teren 1
în suprfață de 20 mp, evidențiat în CF nr.
308360 în favoarea doamnei Gherman Ecaterina și lotului de teren 2 în suprafață de 20
mp, evidențiat în CF nr. 308359 în favoarea doamnei Sârb Olimpia Ionela căsătorită
Tunderligeti, situate în intravilanul orașului
Sântana, proprietate privată a orașului Sântana.
3.Proiect de hotârâre privind actualizarea
devizului general, a indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul
de investiții “Extindere rețea canalizare
menajeră în Oras Sântana, județul Arad”.
4.Proiect de hotârâre privind aprobarea
”Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul
2019” al SC PRIMVEST CONSULT SRL.
5.Proiect de hotârâre privind aprobarea
”Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul

Despre...
câinii vagabonzi
În caz de avarie,
mai jos veţi regăsi o listă
cu telefoane utile!
Uzina de Apă Sântana și pentru probleme
legate de canalizare:
0257 - 462138
Compania de Apă Arad:
0372-782686
Enel Distribuţie Banat,
-pentru avarii curent
0257-929
-pentru becuri arse:
0357-100 074

COMEMORĂRI
MARTIN IOAN
BERLAN PAVEL

E-ON Gaz
0800 800 928
Primărie
0357-100 074
Fax Primărie
0357-100 075
Stare Civilă
0357-100 077
Pompieri
0357-100 076
Asistență Socială
0357-100 078
BELDEA VIOREL
IERCAN ECATERINA
CÂRJA AURELIA
TODORUȚ MARIA

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

NEGRAU SIMION
- tractări auto -

tel: 0724947194

SÂNTĂNEANUL
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2019” al SC PREST COM SANTANA PAVAJ SRL.
6.Proiect de hotârâre privind aprobarea
contului anual de execuţie si a situaţiilor financiare anuale, inclusiv anexele la acestea,
la 31.12.2018.
7.Proiect de hotârâre privind însușirea și
aprobarea inventarului bunurilor receptionate de SC Compania de Apă Arad SA
în anul 2018, care fac parte din domeniul
public al orașului Sântana și aprobarea concesionării către SC Compania de Apă Arad
SA.
8.Proiect de hotârâre privind însușirea și
aprobarea inventarului bunurilor din domeniul public al orașului Sântana, aferent
anului 2018.
9.Proiect de hotârâre privind aprobarea
scoaterii din funcțiune a mijloacelor fixe
și de declasare a unor bunuri materiale
aparținând patrimoniului orasului Sântana.
10.Decizia nr.11/15.04.2019 emisă de către Curtea de Conturi a României–Camera de Conturi Arad, în urma deficiențelor
consemnate în raportul de audit și procesul verbal de constatare nr. 550/01.04.2019
(5599/29.03.2019), încheiate în urma misiunii de ”Audit financiar al conturilor anuale
de execuție bugetară ale orașelor”, efectuat
la unitatea administrativ –teritorială Orașul
Sântana.
11.Diverse.
Întocmit, Anca Butar
orașului, însă haitele de câini se deplasează
dintr-un loc în altul, astfel că, de multe ori,
în zonele reclamate nu se mai află nici un
câine la venirea echipajului.
S-a hotărât ca acțiunile de prindere a câinilor vagabonzi să se efectueze joia, pentru
că în zilele de piață aceștia se strâng în zona
centru-piață. Vă rugăm să luați în considerare faptul că dintr-o haită de câini se
pot prinde doar 1-2 câini, pentru că restul
se sperie și se împrăștie, cu mari șanse ca
a doua zi să revină în aceleași locuri și să
dea impresia că nici nu a fost prins vreunul,
cum este cazul zonei centrale.
Primăria Orașului Sântana

SÂNTĂNEANUL

Joi, 23 mai 2019, s-a desfășurat o nouă
acțiune de prindere a câinilor fără stăpân
din oraș. Au fost prinși 15 câini din următoarele zone: 5 în centru; 4 la piață; 2 la
școala ”Sf. Ana”; 2 pe strada Unirii (Birtul
Moților); 1 pe strada Bicazului; 1 pe strada
Câmpului. Vineri 7 iunie, primăria a solicitat o intervenție de urgență pentru prinderea unui câine agresiv din centrul orașului.
Facem precizarea că echipajul de ecarisaj
al Gospodăriei Comunale Arad trece de fiecare dată prin toate zonele cu probleme ale

DEZINSECȚIE ÎN ORAȘUL SÂNTANA
ȘI CAPORAL ALEXA
muștelor, căpușelor și a țânțarilor. Insecticidul a fost pulverizat prin termonebulizare,
cu ajutorul unui echipament care pulverizează soluția de lucru sub formă de particule foarte fine (la nivelul micronilor). Fiind
încălzite și foarte ușoare acestea „plutesc”
foarte mult în aer și se răspândesc în tot
spațiul aflat la dispoziție.
S-a folosit insecticidul Biotrin Plus, substanţă ecologică, omologată de Ministerul
În 12 și 26 iunie, în intervalul orar 22:00 Sănătății, care nu este periculoasă pentru
– 02:00, pe întreg teritoriul orașului s-au oameni și animalele domestice.
desfășurat acțiuni de dezinsecție împotriva
Primăria Orașului Sântana
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Din nou...despre curățenia orașului
Pet-uri pe pășune
Un grup de voluntari, care participau la o acțiune
de curățenie, a găsit zeci de PET-uri aruncate pe
pășunea din marginea drumului județean către
Curtici. Un gest a cărui logică e greu de înțeles în
condițiile în care sticlele de plastic se pot colecta
în tomberoanele galbene sau se pot depozita în
țarcurile de la colțurile străzilor.

ANUNȚ
privind distribuirea pubelelor (maro si galbene)
Pentru facilitarea procesului de preluare a
pubelelor mai sus menționate, vă aducem la
cunoștință că aveti obligația de a prezenta:
- actul de identitate al titularului contractului încheiat cu RETIM SA;
- contractul încheiat cu SC RETIM SA sau
factura emisă de aceștia;
PERSOANA DE CONTACT:
BLIDAR LAURENȚIU
(TEL. 0733/037.830)
Stimați cetățeni, vă aducem la cunoștință
că începând cu data de 14.02.2019, vă *Acest anunț face referire doar la acele
așteptăm la sediul Primăriei Orașului Sân- persoane care au încheiat un contract cu
tana, compartiment Protecția Mediului, în RETIM și nu au primit pubele.
fiecare marți și joi, intervalul orar 9 – 13, în **Transportul pubelelor nu este asigurat
vederea preluării pubelelor aferente servi- de Primăria Sântana.
ciului de salubritate.

ANUNȚ- puncte de colectare sticle carton
Stimați cetățeni,
Vă reamintim că în oraș sunt amplasate 16
de containere de culoare albastră pentru
hârtie/carton și 16 containere de culoare
verde pentru sticlă.
Containerele au fost amplasate în următoarele intersecții:
1. str. Căprioarei cu str. Zărandului;
2.str.Căprioarei cu str. Bicazului;
3. str. Bicazului cu str. Bistriței;
4. str.Bistriței cu str. Zărandului;
5. str. Banatului cu str. Viorelelor;
6. str. Banatului cu str. Olteniei;
7. str. Vasile Alecsandri;

Așa nu!
Se spune că o fotografie face
cât o mie de cuvinte. Așa arăta marți, 30 aprilie, la două
zile după Paști, zona din jurul
containerului de colectare a
cartonului amplasat pe strada
Oituz, colț cu Micșunelelor.
Cel care a procedat în acest
mod ori nu a înțeles rostul
containerului ori i-a fost lene
să rupă cartoanele și să le
pună în interior. Trebuie să
spunem încă odată: așa nu!

Programul depozitului de moloz
Luni – Joi,
orele 08:00 – 16:00,
Vineri, orele 08:00 – 14:00,
Tel. 0733/037.830
sau 0357 100 074

Luni – Joi, orele 16:00 – 20:00
Vineri, orele 14:00 – 20:00
Sâmbătă, orele 08:00 – 20:00
Tel. 0742 838 455 sau
0735 981 481

Deopozitul de moloz este destinat strict pentru folosința locuitorilor orașului Sântana.
Poarta de la depozitul de moloz se deschide doar la solicitarea cetățenilor. Este permisă depozitarea deșeurilor din
construcții, a pământului și a deșeurilor vegetale. Verificarea
fiecărui transport se face la poartă.

Iarba la stradă trebuie tunsă
Întreținerea curățeniei în jurul casei este oglinda bunului gospodar, a omului care se respectă pe el însuși și pe
concetățenii săi și nu ar trebui reglementată prin lege. Totuși,
guvernul prin Ordinul 21/2002 a stabilit obligațiile cetățenilor
în ce privește îngrijirea spațiului din jurul propriilor locuințe.
Consiliul local a stabilit în baza acestuia, prin HCL nr. 181 din
20.11.2018, normele de bună gospodărire a localității, precum
și regimul juridic al contravențiilor. Prin urmare, fiecare proprietar are obligația de a-și tunde iarba la stradă, în caz contrar primăria este obligată să aplice sancțiuni.

8. str. C.D.Gherea cu str. Zefirului;
9. str. Micșunelelor cu str. N. Bălcescu;
10. str. Micșunelelor cu str. Oituz;
11. str. Oituz cu str. Trandafirilor;
12. str. Trandafirilor cu str. N. Bălcescu;
13 - 16 . Caporal Alexa;
Pentru ca procesul de colectare al acestor
tipuri de deșeuri să decurgă în bune condiții
vă rugăm să păstrați curățenia în jurul acestor puncte de colectare, evitând depozitarea …Cartonul, caietele, cărțile, ziarele și revistele se depozideșeurilor care nu fac obiectul colectării:
tează în containerele albastre sau în tomberoanele galbene de
deșeuri menajere, moloz, deșeuri vegetale,
240 l pe care ar trebui să le aibă fiecare gospodărie.
frunze, crengi, haine, deșeuri electrice etc.
…Plasticul și metalul se colectează în tomberoanele galbene
Inspector mediuLaurențiu Blidar
sau în țarcurile pentru PET-uri din colțul străzilor.
…Sticlele de bere, vin etc. și borcanele se colectează în containerele verzi de 1,1 mc amplasate în cele 12 locații de pe raza
Deși e greu de crezut, unii dintre concetățenii teriale nedegradabile, care odată ajunse în orașului.
…Mobilier, obiecte de uz-casnic și sanitar, saltele, covoare,
noștri, fără să se gândească la consecințe, sistemul de canalizare determină blocarea
etc. se colectează în containerul din interiorul gropii de moaruncă în wc-uri pampers-uri, pungi de plas- pompelor din stațiile de pompare, fapt care loz.
poate avea consecințe extrem de neplăcute
tic, șervețele umede și bețișoare de urechi.

Unde aruncăm...

Șervețelele umede -marele pericol
pentru canalizare

Toate aceste obiecte sunt fabricate din ma-

pentru fiecare dintre noi.

Deseuri voluminoase- anunț important

Începând din 12 iunie 2019, Primăria Orașului Sântana a pus la dispoziția
cetățenilor din Sântana și din Caporal
Alexa un container pentru colectarea
deșeurilor voluminoase. Containerul este
amplasat în incinta depozitului de moloz
aflat pe strada Ghioceilor, vizavi de Liceul
Tehnologic ”Stefan Hell”.
Sunt acceptate următoarele tipuri de
deșeuri: mobilier si saltele, obiecte sanitare, covoare și mochete.

Presare
PET-uri

Pentru a ușura
procesul de colectare
a pet-urilor
vă rugăm să presați
sticlele de plastic s
au să le depozitați
fără capac,
pentru a putea fi presate de către
mașina colectoare.
SÂNTĂNEANUL

IUNIE 2019

Noi trotuare amenajate
673 m de trotuar au fost reabilitați de către firma consiliului local pe strada Ghioceilor. În perioada imediat următoare a fost refăcută prin
pavare suprafața de 223 mp din jurul bisericii
ortodoxe Comlăuș. Concomitent s-a extins trotuarul pe tronsonul de pe strada Rodnei, în drept
cu magazinul Penny.

Primaria Sântana
vă invită la
ZILELE ORAȘULUI SÂNTANA
05-06-08 IULIE 2019

Sărbătoarea
localității
Caporal Alexa
>>> pag. 1

Sub egida ,,Tradiţii și obiceiuri în Câmpia de
Vest”, s-a desfășurat duminică 2
iunie 2019, ,,Ziua satului Caporal Alexa“. O zi de vară superbă și
o prestație artistică pe masură, au
făcut ca spectacolul organizat cu
această ocazie, să fie unul foarte
reușit. Au participat: formaţia de
instrumentiști tineri a ansamblului
Busuiocul din Sântana și formaţia
de tineret a Palatului Copiilor Arad,
un grup de dans sportiv, ansamblul
folcloric Busuiocul din Sântana cu
cele trei grupe de dansatori: boboci,
juniori și seniori, precum și tinerii
interpreti, Florina Dărău, Leonard
Stoian, Mădălina Hoza, Ciprian

„Ziua Eroilor”

nat cântece în memoria eroilor noștri. La finalul
programului, reprezentanții primăriei, consiliului
local, poliţia, școlile, partidele politice, Asociaţia
agricolă “Romgera” Sântana, Asociația “Agromec”
Comlăuș și familia Bej au depus coroane.
Primăria Sântana

Orele 12:00 – Primăria Sântana

SÂMBĂTĂ - 06 IULIE 2019

Orele 10:00 - Platoul din fața sălii de sport
Întreceri sportive: fotbal pe teren redus, handbal
și tenis de masă
Orele 19:00 - Platoul din fața sălii de sport
Majorete, aerobic zumba, demonstrații sportive,
dans modern cu trupa Angels
Miss Sântana 2019
Muzica pop-dance: Mara Vlad și formația Daniels Broders, Arthur in Nederland – rock
-Invitat special: AMI

DUMINICĂ - 07 IULIE 2019
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Lipovan, Mihaela Boda, Formația
Autentic cu interpreţii Viorica
Mănăstire și Radu Vand, Orchestra Rapsodia cu interpreţii Paula
Pașca, Vlad Șerban, Roxana Suciu,
Ion Surdu, Ioana Luguzan Roxin,
Daniela Han și invitata specială Polina Gheorghe. Prestaţia acestor interpreţi, dansatori și instrumentiști,
a fost răsplătită cu aplauze, diplome
și flori. Organizatorii mulţumesc
tuturor pentru participarea la eveniment.
Inspector Cultură
Rozalia Pașca

VINERI - 05 IULIE 2019
Fanfara Lambert Steiner din Sântana
(coordonator Dan Miculiț)
Expoziție de broderie
Premierea cuplurilor care sărbătoresc
50 de ani de căsătorie
Lansare de carte
Mic spectacol artistic
cu Ansamblul „Busuiocul” boboci

SÂNTĂNEANUL

Joi, 6 iunie 2019, la sărbătoarea Înălțării Domnului, după Sfânta Liturghie, în bisericile din oraș au
fost oficiate slujbe de pomenire a eroilor, ostașilor
si luptătorilor români din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă,
în lagăre și în închisori pentru apărarea patriei și a
credinței strămoșesti, pentru întregirea neamului,
libertatea si demnitatea poporului român. Sfântul
Sinod al Bisericii noastre a hotărât, în anul 1920, ca
sărbătoarea Înălțării Domnului să fie și Ziua Eroilor, sărbatoare națională a poporului român.
La monumentul eroilor din Comlăuș, festivitatea
de comemorare a eroilor a început după oficierea
Sfintei Liturghii a Înălțării Domnului. Preotul a
ținut o scurtă slujbă, iar după aceea, copiii de la
școlile din localitate au recitat poezii și au into-

Orele 10:00 – Piața de animale
Expoziția de animale și păsări
Expoziție canină
pii bucuroși, însoțiți de dascăli și părinți, au fost
Orele 18:30 - Platoul din fața sălii de sport
animați de bună dispoziție.
Spectacol de folclor: formațiile și interpreții locali
La mulți ani tuturor!
Sorin Mocan, Adina Lup, Liliana Cozma, Pavel
Primăria Sântana
Cighirean, Lucian Crișan, Diana Georgiana Miheț,
Daniel Toma, Andreea Vand, Viorica Mănăstire,
Radu Vand, Ansamblul „Busuiocul”, Ansamblul
„Cununița”, Ansamblul „Mărginimea” din Sibiu,
formația Ilie și Paul Pașca, cu interpreții Florin
Budău, Simona Boncuț, Paula Pașca,
Ca în fiecare an, copiii de la școlile din Sântana
Invitați speciali: Andreea Voica și Dean Galetin
s-au
bucurat de o plimbare de poveste cu trenuSpectacol artificii
leţul turistic de agrement. Îmbarcarea s-a făcut
de pe platoul din fața sălii de sport. Sute de co-

„Ziua copilului”- sărbătorită la Sântana

Toată lumea este invitată!

SÂNTĂNEANUL

CMYK

