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Apare lunar și se distribuie gratuit în Sântana și Caporal Alexa

 Am fost părtași la PANAHI-
DA de pomenire a doi corifei ai 
învățământului dn Comlăuș. Este 
vorba de:

Ștefan Muscă – director școlar la 
Școala din Comlăuș între anii 1919 
– 1940, soția Marta a ridicat Monu-
mentul Funerar, pe care l-am găsit 
căzut. Nu au urmași. 

Gheorghe Listeș – profesor de ma-
tematică la Școala din Comlăuș, di-
rector 1944 – 1945, o bună perioadă 
a îndeplinit funcția de subinspector 
școlar.

Axioma paralelelor sau Postulatul 
lui Euclid: Printr-un punct exterior 
unei drepte se poate duce o singură 
paralelă la acea dreaptă.

Euclid a trăit între anii 325 și 265 
î.Hr. și a predat în Egipt, în timpul 
domniei lui Ptolomeu I. Într-o anec-
dotă scrisă la 800 de ani de la moar-
tea sa, se povestește că Ptolomeu I 
l-ar �  rugat pe Euclid să-i arate o 
cale mai ușoară ca să înțeleagă ge-
ometria, iar Euclid ar �  răspuns: “În 
geometrie nu există drumuri specia-
le pentru regi.”

Profesor de matematică Gheor-
ghe Listeș, a folosit în carieră cele 
mai potrivite metode, reușind să-și 
motiveze elevii. La locuința sa de pe 
strada N. Bălcescu, ușa era deschisă, 
și elevii erau îndrumați la matema-
tică, fără pretenții materiale. Atunci 
elevii din Comlăuș nu erau meditați 
în particular, dar ocupau primele lo-
curi la cele mai bune licee.

“ Cimitirele ortodoxe românești 
sunt locuri de reculegere și de pele-
rinaj; în ele a� ăm mormintele stră-
bunilor noștri, ale înaintașilor, pre-
cum și morminte sau monumente 
funerare ale marilor personalități 
naționale, oameni de cultură, de 
artă, oameni de știință, personalități 

politice sau religioase, morminte 
și monumente ale eroilor care s-au 
jert� t pentru unitatea, libertatea și 
demnitatea poporului român, ale 
eroilor revoluției române din de-
cembnrie 1989, precum și mormin-
te ale martirilor mărturisitori ai lui 
Hristos Domnul din închisorile re-
gimului comunist totalitar; pomeni-
rea lor, cu recunoștință este nu doar 
o datorie morală a noastră, ci come-
morarea este relație vie mai tare de-
cât moartea � zică a persoanei.” 

Preafericitul Părinte Patriarh Da-
niel de Ziua Culturii Naționale

Îndemnați de cuvântul Patri-
arhului Daniel în legătură cu ci-
mitirele, Dumnezeu ne-a aju-
tat să recondiționăm mormintele 
a doi foști DASCĂLI ai Școlii din 
Comlăuș, mentionați mai sus. Co-
munitatea din Comlăuș privește cu 

atenție spre Cimitirul din Comlăuș 
și unită va încerca să rezolve proble-
mele de acolo, mormintele și nu în 
ultimul rând împrejmuirea cimiti-
rului.

“ Un gând frumos poate �  ca o bi-
serică, în care omul își odihnește su-
� etul.”

Regina Maria
Gândurile noastre bune se îndreap-

tă spre dumneavoastră și nu numai; 
vă dorim sănătate că-i mai bună de-
cât toate, un an mai bun cu pace.

Ne bucurăm că am făcut o fap-
tă bună cu ocazia Aniversării a 250 
de ani de la atestarea documentară a 
Școlii din Comlăuș.

Vă mulțumim!
Prof. Florica Selegean

Prof. Cornelia Scărlătescu
Prof. Livius Mișcoi 
Prof. Vasile Roșu 

PANAHIDA de pomenire a doi corifei 
ai învățământului dn Comlăuș

Amelia Paven 
din nou campioană națională

Amelia Paven, elevă a Liceu-
lui Tehnologic „Stefan Hell” și 
sportivă a Clubului Sportiv Uni-
rea Sântana, a reușit să-și păs-
treze locul în elita judo-ului ro-
mânesc câștigând titlul national 
pentru sportive sub 15 ani la ca-
tegoria 57 kg.

„DUPĂ PLOAIE VINE SOA-
RE”, a spus președinta secției de 
judo, doamna Angela Giurgiu, 
referindu-se la succesul sportivei 
noastre care și-a spulberat toate 
adversarele, reușind să urce din 
nou pe cea mai înaltă treaptă a 
podiumului national. „Mă bucur 

că am reușit să arătăm tuturor că 
la Sântana se nasc în continua-
re campioni, care duc faima clu-
bului sportiv și al orașului Sân-
tana. Un gând de recunoștință 
și mulțumire se îndreaptă și că-
tre antrenorul SEBASTIAN RUS, 
care a reușit în cei patru ani de 
când este  antrenor la „CS UNI-
REA SÂNTANA” să-si urce spor-
tivii pe PODIUMUL NAȚIONAL 
la � ecare competiție !!!” 

Bravo, AMELIA PAVEN!  
Ai obținut un AUR 

cât două medalii !!!
Primăria Orașului Sântana

Emoții, lacrimi și succes 
la Campionatele Naționale de Judo
Cu multe emotii dar 

dornice de a� rmare, două 
sportive ale CS Unirea 
Sântana, însoțite de antre-
norul Sebastian Rus, au 
pornit vineri dimineața 
spre Sibiu, în vederea par-
ticipării la CAMPIONA-
TUL NAȚIONAL  U15 !!!  

După ce au trecut de  
proba  eliminatorie cu 
primul adversar de temut 
–cântarul,  a urmat ziua 
de  sâmbătă, când prima 
sportivă a clubului, Mi-
runa Cotu-13 ani, a intrat 
in concurs la categoria de 
vârstă U15 și 52 kg. Chiar 
dacă a luptat foarte bine 
și a dominat lupta pe sal-
tea timp de 6 minute, ad-
versara Mirunei a simulat 
o accidentare, a plâns, iar 
reprezentanta noastră a 

fost descali� cată pe motiv 
de „atac nesportiv”. Arbi-
trii nu au vrut să țină cont 
de contestațiile antreno-
rului și nu au fost de acord 
cu propunerea acestuia 
de a revedea înregistrarea 
video a meciului pentru 
a� area adevărului. O de-
cizie nedreaptă care mi-a 
umplut su� etul de amă-
răciune atât ca președintă 
a secției de judo cât și ca 
mamă a sportivei. 

„Capul sus Miruna, nu 
ai de ce să plangi, ai lup-
tat foarte bine! Pentru 
mine, dar și pentru sen-
sei Sebastian Rus, ești o 
învingătoare și sunt sigu-
ră că vei reuși să depășești 
chiar și nedreptatea care 
ți s-a făcut  azi.”

Cea de a doua sporti-

vă a clubului prezentă la 
„Naționale”, Amelia Pa-
ven, a reușit să învingă toți 
adversarii și, așa cum ne 
așteptam cu toții, a urcat 
pe cea mai înaltă treaptă a 
podiumului de premiere. 
Felicitări Amelia!  

Ține-o tot așa si cu 
siguranță vom mai auzi 
atât de tine cât și de „CS 
UNIREA SÂNTANA „ !!!

Respect și mii de apreci-
eri, sensei Sebastian Rus  !

Președinte secția Judo,
Angela Giurgiu
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Omagierea operei și personalității 
poetului Ștefan Augustin Doinaș s-a 
făcut în acest an, vineri 6 mai, la Că-
minul Cultural din Caporal Alexa, 
după doi ani în care această sărbătoa-
re nu s-a ținut din cauza pandemiei 
de Covid 19. La aniversarea a 100 de 
ani de la nașterea poetului au parti-

cipat elevii școlii și părinții acestora, 
cadrele didactice de la Școala Gim-
nazială „Ștefan Augustin Doinaș”, 
actuale și foste cadre didactice de la 
școlile din Sântana, membri ai Con-
siliului Local al Orașului Sântana 
și  bineînțeles conducerea orașului, 
prin domnul primar Daniel Tomuța 

și domnul viceprimar Dinorel Mus-
ca. Activitatea a fost deschisă de către 
părintele paroh Liviu Pam� loiu cu 
un moment de rugăciune, după care 
eleva Jessica Budișan a prezentat pe 
scurt povestea acestei întâlniri, poves-
te ce a început în urmă cu 100 de ani, 
atunci când în Caporal Alexa (la acea 

vreme satul se numea Cherechiu) s-a 
născut copilul pe nume Ștefan Popa, 
copil care a învățat la școala din satul 
natal, apoi după o vreme, matur � ind, 
a schimbat rolul și timp de doi ani a 
fost profesor de limba și literatura ro-
mână la aceeași școala, care din anul 
2001 îi poartă numele. 

Elevii au recitat poezii și au cân-
tat cântece pe versurile poetului � -
ind acompaniați de chitările mânui-
te de Damaris Cotu și Elias Budișan. 
Activitatea s-a încheiat cu discursul 
domnului primar Daniel Tomuța, 
care a vorbit despre activitatea ca 
poet a lui Ștefan Augustin Doinaș, 
apoi a înmânat diplome de partici-
pare la expoziția de desene create de 
elevi – expoziție dedicată poetului cu 
ocazia centenarului. 

Prof. Mirco Garjitzky

CENTENAR DOINAȘ - 2022  la Caporal Alexa  

Elevii Liceului Tehnologic „Ștefan Hell”
 alături de elevii din Caporal Alexa 

în cadrul Festivalului
 „Zile şi seri de literatură Doinaş ”– SAD 100  

Festivalul Zile și Seri de Literatură Ștefan 
Aug. Doinaș - SAD, ajuns la cea de-a opta 
ediție, s-a desfășurat anul acesta într-o at-
mosferă deosebită, asta în primul rând 
pentru că a marcat împlinirea a o sută de 
ani de la nașterea marelui poet. Cea care 
de ani buni organizează la Arad acest eve-
niment de excepție, scriitoarea Lia Faur, 
a reușit să-l apropie pe Doinaș de public 
prin vocea unor personalități cultura-
le arădene de excepție, actori ai Teatrului 
Clasic Ioan Slavici, scriitori și critici lite-
rari cunoscuți, personalități universitare ( 
prorector UVVG Arad, Cristian Bențe), 
reprezentanți ai autorităților locale (pri-
marul Municipiului Arad, Călin Bibarț și 
cel al orașului Sântana, Daniel Tomuța), 
preoți (părintele Tiberiu Ardelean), pro-
fesori din învățământul preuniversitar și 
chiar elevi. 

Joi, 28 aprilie, festivalul a fost găzduit în 
sala Ferdinand a Primăriei Municipiu-
lui Arad care a fost arhiplină, seara des-
chizându-se printr-un recital poetic al 
elevilor Liceului Tehnologic Stefan Hell 
din Sântana și cei din Caporal Alexa, 
coordonați de doamna profesoară Belei 
Elena Camelia. Cei treisprezece elevi au 
cules ropote de aplauze și asta pentru că 
au recitat cu emoție și dăruire, purtând 
publicul printr-o mică parte a vastei ope-
re poetice a autorului: poezia de dragoste, 
psalmii, raportul societate - om superi-

or. Se cuvine să îi felicităm pe elevii: Be-
tea Roxana, Sima Melisa, Gurban Flavia, 
Mihai Ramona, Todoruţ Cătălin, Maxim 
Denisa, Miu Sorin, Slavita Andrei, Slavita 
Oana, Candale Ana Maria, Rădac Ioana 
Elena, Sârb Andrada, Popa Denisa. Fes-
tivalul a continuat cu lansarea celor două 
volume (editate de Casa de Pariuri Litera-
re), Album Ion Cucu: Ștefan Aug. Doinaș 
și Sad – biogra� e gra� că (Lia Faur și Vali 
Ivan), încheindu-se cu un inedit concert 
de pian marca Teo Milea. Șansa ca acești 
elevi minunaţi să ia parte la festival a fost 
posibilă ca urmare a faptului că doam-
na Alina Ledeanu, directoarea fundaţiei 
și revistei Secolul 21, cea care de ani buni 
organizează la Sântana concursul de re-
citare Cunoașteţi opera lui Ștefan Aug. 
Doinaș?, i-a propus doamnei Lia Faur, 
principalul organizator al evenimentului, 
să aducă Sântana și Caporal Alexa mai 
aproape de festival. Tot datorită doamnei 
Alina Ledeanu, prin Fundaţia Culturală 
Secolul 21, cinsprezece elevi din Sântana 
și Caporal Alexa vor performa în luna iu-
nie și la București, în cadrul Centenarului 
Doinaș, la Muzeului Naţional al Ţăranu-
lui Român și Muzeul Naţional al Literatu-
rii Române.

Profesor Camelia Belei

Elevii Liceului Tehnologic
 ,,Ștefan Hell’’ din Sântana 
au participat la proiectul

 Erasmus+ 
Proiectele europene Erasmus+ reprezintă o oportunitate deosebită și unică atât pentru 

dascălii cât și pentru elevii școlilor partenere în proiecte, de a lua contact cu participanții la 
educație din alte sisteme educaționale europene, de a realiza schimburi e� ciente de bune 
practici și de a participa activ la dialog intercultural. De asemenea, acest gen de partene-
riate educaționale oferă șansa unică de a lucra în echipă într-un context internațional, de 
a vizita și de a privi lumea prin ochii celorlalți.

În perioada 2 – 6 mai 2022, un număr de șase elevi și trei cadre didactice de la Lice-
ul Tehnologic ,,Stefan Hell’’ din Sântana au participat la a treia întâlnire de lucru, respec-
tiv LTT2-Learning-Teaching-Training 2 (a doua mobilitate la care au participat și elevi) în 
Portugalia, la Agrupamento de Escolas Alberto Sampaio, din frumosul oraș portughez 
Braga. Elevii noștri au fost: Lup Tudor din clasa a X-a B, Marincat Alessia din clasa a X-a B,  
Chesa David Alexandru din clasa a X-a B, Figel Andreea din clasa a X-a B, Rădac Ioana din 
clasa a XII-a B și Popa Alexandros din clasa a XII-a B, iar carele didactice însoțitoare pe în-
treaga durată a activității au fost: prof. Pătrăuță Ioana-Lucia, coordonator național al pro-
iectului, prof. Belei Elena Camelia, membru în echipa de proiect și prof. Gabăr Cornelia. 
Această activitate de mobilitate de scurta durată în scop educațional, face parte din pro-
iectului Erasmus + K229 cu titlul ,,inteGREATing stories’’, KA2 Cooperation for Innovation 
and Exchange of Good Practices, Key Action 229 School Exchange Partnership, cu numă-
rul de referință 2020-1-DK01-K A229-075085_4. Ospitalitatea și buna dispoziție au ca-
racterizat această activitate, în care prin prisma temei proiectului, cei șase elevi din Ro-
mânia au lucrat în cadrul unor echipe de lucru internaționale alături de colegii lor din 
Portugalia,Turcia, Italia și Danemarca, ilustrand cele zece povești scrise de ei în cadrul 
mobilității din România, care a avut loc în luna decembrie a anului trecut.

Elevii au avut șansa unică de a lua contact direct cu realitățile cotidiene și cultural-is-
torice ale orașului-municipiu Braga, aflat în nord-vestul Portugaliei, în provincia Min-
ho, în valea rîului Cávado, unul dintre cele mai mari și mai vechi orașe ale țării și tot-
odată din Europa. Orașul a fost înființat în timpul dominației romane sub numele de 
Bracara Augusta și a fost capitala provinciei romane Galaecia. Braga ne-a surprins de-
osebit de plăcut prin diversitatea arhitectonică a clădirilor istorice, prin numărul im-
presionat de biserici, parcuri și piețe publice.supranumele de „Oraș al Arhiepiscopilor” 
și de „Roma Portugaliei”. 
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Activități extracuriculare la 
Școala Gimnazială Sântana

La Școala Gimnazială Sântana s-au derulat activități cu tema 
,,Prevenirea incidentelor care  pot afecta siguranța stradală în 
rândul minorilor,, inițiate de CJRAE Arad în parteneriat de 
colaborare cu școala noastră.

 În cadrul programului, elevii au fost sfătuiți ce conduită să 
adopte și cum să se comporte pe traseul pe care îl parcurg 
de acasă până la unitatea de învațământ,precum și cu privi-
re la respectarea regulilor de circulație rutieră în calitate de 
bicicliști, pasageri, călători în mijloacele de transport sau pie-
toni în mediul stradal. A fost vizionat un documentar pentru 
ca elevii să conștientizeze care sunt riscurile și repercursiu-
nile nerespectării regulilor de circulație rutieră, ajungându-
se, ulterior, la o dezbatere prin conversație între mediatori și 
elevi.

   La activități au participat elevii claselor:  pregătitoare A 
(înv.Gavriloaie Diana),  I - A (înv.Stefea Florentina), a II-a 
B(inv.Anches Ioana), a III-a B (inv.Lazea Delia) și mediato-
rii școlari de la CJRAE Arad: Gendelon Carmen si Dreghici 
Florin.

Învățător, Ștefea Florentina

Campioni județeni 

Recent s-au desfășurat la Monea-
sa etapele județene ale concursurilor 
„Cu viața mea apăr viața” și „Priete-
nii pompierilor”, concursuri organi-
zate de Inspectoratul  Școlar Județean 
în colaborare cu Inspectoratul pentru 
Situații de Urgență Arad. 

La concursul  „Cu viața mea apăr viața” 
echipajele din ciclurile gimnazial și lice-
al ale Liceului Tehnologic „S. Hell” s-au 
clasat � ecare pe locul al II-lea.

La concursul „Prietenii pompieri-
lor”, organizat doar pentru ciclul gim-
nazial, echipajul de fete a ocupat lo-
cul I câștigând titlul de campioană 
județeană, iar echipajul mixt fete-
băieți a ocupat locul al II-lea.

Prof. Emil Arsa

„Aradul ieri, astăzi, mâine” Concurs județean 
de promovare a valorilor, tradițiilor,

 obiceiurilor, istoriei și specificului zonei
La concursul județean 

„Aradul ieri, astăzi, 
mâine”, proba zonală, 
ce a avut loc la Curtici, 
în data de 11.V.2022, 
concurs  coordonat și 
organizat de Inspecto-
ratul Școlar Județean 
Arad, în cadrul unui 
amplu protocol de co-
laborare cu Asociația 
Club Rotary Arad-Ce-
tate, la inițiativa clubu-
lui, proiect județean de 
promovare a tradițiilor 
și valorilor locale, au 
participat aproxima-
tiv 140 elevi organizați 
în echipaje de câte 3, 
din peste 20 de unități 
de învățământ, cen-
tre de concurs � ind Li-
ceul Tehnologic „Ion 

Creangă” Curtici, Li-
ceul Teoretic Sebiș și 
Școala Gimnazială 
Andrei Șaguna. 

În cadrul concursu-
lui au evoluat și elevi 
ai Liceului Tehnologic 
„Stefan Hell” – Sânta-
na. Echipajul înscris 
la categoria „Teza-
ur”, echipaj format 
din: Giurgiu Sebasti-
an, Palcu-Socaciu Ka-
rina și Trif Sergiu, toți 
elevi în clasa a VI-a G, 

a obținut premiul al 
II-lea, iar echipajul în-
scris la proba „Sănăta-
te”, format din: Neag 
Iulia, Tamaș Bianca 
(clasa a V-a G) și Trif 
Sergiu (clasa a VI-a G), 
a obținut mențiune. 
Echipajele au fost pre-
gătite și coordonate de 
prof. Costea Georgi-
ana, prof. dr. Höniges 
Ana și prof. Raab Me-
lania.

 Elevii au susținut 

prezentări în cadrul 
secțiunilor amintite, 
subliniind speci� cul 
zonei din care provin. 
Ca urmare a jurizării 
realizate, au fost acor-
date câte un premiu I, 
II, III și mențiune per 
nivel de învățământ 
(primar, gimnazial) și 
per secțiune. 

Mulțumim conduce-
rii școlii pentru spri-
jinul acordat, cole-
gilor dascăli pentru 
înțelegere, iar perso-
nalului nedidactic și 
didactic auxiliar pen-
tru ajutor!

Autori:
 COSTEA Georgiana

 și RAAB Melania

Elevii Liceului Tehno-
logic ,,Ștefan Hell’’ din 

Sântana au participat la 
proiectul Erasmus+ 

 Calitatea sa de centru religios și teologic de frunte al Bisericii Ro-
mano-Catolice și de sediu al Arhiepiscopului Primat al Portugali-
ei i-a adus  supranumele de „Oraș al Arhiepiscopilor” și de „Roma 
Portugaliei”. Pe parcursul celor cinci zile lucrătoare elevii au bene-
� ciat de instruire specializată în ceea ce privește tehnicile de ilus-
trare a poveștilor pentru copii, au realizat ilustrările poveștilor des-
pre refugiați scrise în România, în cadrul unor echipe mixte de elevi 
din toate țările partenere, au gustat preparate tradiționale din Por-
tugalia, Turcia, Danemarca și Italia, în cadrul activității Internati-
onal Cuisine Day, au fost întâmpinați de primarul și o� cialitățile 
din Braga. De asemenea, au avut parte de un tur cultural-istoric al 
orașului gazdă, Braga, au participat la activitățile recreative de la 
Picoto Park, Sanctuarele Sanctuary of Bom Jesus do Monte, splen-
didele gradini ale acestuia, Sameiro. Elevii și profesorii au vizitat și 
minunatul oraș Porto. 

Prin proiectul Erasmus+ inteGREATing stories, elevilor și profeso-
rilor de la liceul nostru li s-a oferit posibilitatea de a bene� cia de 
experiențe profesionale, educaționale și multiculturale deosebite.  
Ne-am întors din Portugalia mai motivați în activitatea didactică 
și bucuroși să împărtășim experiența cu elevii și colegii profesori, 
în speranța că rezultatul proiectelor Erasmus+ este bene� c pentru 
formarea noastră ca cetățeni europeni activi. 

 Coordonator național al proiectului, 
Prof. Pătrăuță Ioana-Lucia, prof. limba engleză.

Material realizat cu sprijinul � nanciar al Comisiei 
Europene. Conţinutul prezentului material reprezin-
tă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia 
Naţională și Comisia Europeană nu sunt responsabi-
le pentru modul în care va �  folosit conţinutul infor-
maţiei
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Anul acesta, calendarul evenimen-
telor culturale organizate de că-
tre Primăria Orașului Sântana, s-a 
îmbogățit cu un nou concurs de 
dans. Astfel, sâmbătă, 30 aprilie 
2022, a avut loc la Sântana, în sala 
de sport a Școlii Sfânta Ana, pri-
ma ediție a Concursului Național de 
Dans “Art of Dance”. Evenimentul s-a 
bucurat de participarea a 11 trupe 
de dans (New Star Mini-Kids Crew 
Sântana, New Star Kids Crew Sân-
tana, New Star Crew Sântana, Rok 
Dance Timișoara, Mini-Mini Re� ex 
Timișoara, Fit Dance Oradea, Ritmic 
Art Oradea, ACS Dynamic Angels 
Oradea, Get Out Sântana, Chic Dan-
ce Timișoara, Sweet Angels Deva). 
Participanții în număr de peste 300, 
la categoriile de vârstă 4-6, 7-9, 10-
12, 13-15, 16+ ani, au evoluat cu ur-
mătoarele stiluri de dans: hip hop, 
acrobatic dance show, ballroom dan-
ce, balet clasic, dans contemporan, 
dans de caracter – etno, artistic dan-
ce show, � lm & musical, încântând 
audiența vreme de șapte ore, cât a du-
rat concursul.

Evaluarea concurenților a fost rea-
lizată de către juriul format din d-na 
Adela Scorobete – jurat național, 
deținătoarea a numeroase premii în 
calitate de balerin profesionist, d-na 

Emanuela Stamatin – jurat național 
și internațional, deținătoarea a nu-
meroase premii în calitate de dan-
sator profesionist de hip hop și d-na 
Angela Giurgiu, inspector în cadrul 
Clubului Sportiv “Unirea Sântana” și 
coorodonator al secțiilor sportive din 
cadrul clubului.

Trupa de dans din Sântana, “New 
Star Crew”, s-a în� ințat în cadrul 
Clubului Sportiv “Unirea Sântana”, 
acum trei ani și încă de la primele 
competiții, au reușit să obțină meda-
lii importante, atât ca și trupă, cât și 
cu evoluțiile solo. Acest lucru a fost 
posibil datorită instructorului lor de 
dans, Cătălin Rusu, un tânar inimos, 
implicat și dornic să atingă un înalt 
nivel de performanță sportivă și ar-
tistică. Cătălin a participat la nume-
roase concursuri de dans, a fost pre-
zent în numeroase emisiuni TV și 
demonstrații de dans și dorește să 
le insu� e elevilor săi mentalitatea de 
sportiv, de învingător, de fairplay și 
de respect față de competiție și com-
petitori.  Munca remarcabilă a 
instructorului s-a împletit armoni-
os cu munca și talentul elevilor săi, 
fapt ce a condus la câștigarea, anul 
acesta, a importante premii la diferi-
te competiții la care au participat. 

Concursul de dans “Art of Dance” 

a fost organizat de către cu Primă-
ria Orașului Sântana, în parteneriat 
cu Clubul Sportiv “Unirea Sântana”, 
bene� ciind de importanta susținere 
și implicare a domnului Daniel Sorin 
Tomuța, primar al Orașului Sântana, 
a domnului viceprimar, Musca Ioan 
Dinorel, a sponsorilor dupa cum ur-
mează Primăria Sântana, Viky Fami-
ly, Shop Construct, Starsky Caporal 
Alexa, S.C. Fulger SRL, Florăria “La 
Cristi”, Florica Giurgiu cake, Boema, 
Hanul Vânătorilor, Magazin Deea, 
Tractări  Auto Non – Stop Deyu, Asi-
gurări și înmatriculări auto Matins, 
Pizzeria Ristorante Sântana, S.C. 
Agrodep SRL,Ardeu Aurel, Simona 
Bob Photography, Dumitru Bogdan 
Video. Acest eveniment nu ar �  pu-
tut avea loc fără implicarea și ajuto-
rul acordat de către părinții trupei de 
dans New Star Crew Mini-Kids, New 
Star Crew Kids și New Star Crew, 

pe care dorim să îi felicităm și să le 
mulțumim pentru implicarea și de-
votamentul lor. Totodată, dorim să 
mulțumim domnului primar și vice-
primar, juriului și nu în ultimul rând 
sponsorilor, fără de care acest eveni-
ment nu ar �  putut avea loc.

Primăria Orașului Sântana

Concurs de dans la Sântana

Trupa de dans NEW STAR CREW
 a participat la concursul 

European Grand Prix

În data 15.05.2022, am participat la 
concursul de dans “European Grand 
Prix”, concurs marca Rok Art care s-a 
desfășurat în Timișoara și care a avut 
ca protagoniști atât dansatori din 
toată țara cât și din Ungaria și Serbia. 
Un concurs care a durat trei zile, cu o 
scena pe care au pășit 1.700 de dan-
satori, cel mai mare concurs la care 
am participat până în momentul de 
față. 

Chiar dacă emoțiile au fost mult 
mai mari, am reușit să le depășim și 
să ne reîntoarcem acasă cu premii și 
cu mai multă experiență și determi-
nare.

Am obținut premiile după cum ur-
mează: 

Locul I - Rania Tunderligeti, cate-
goria solo 7-9 ani 

Locul II - CREW Street Dance 
Show, categoria 10-12 ani 

Locul II – CREW  Hip – Hop, cate-
goria 10 -12 ani 

Locul II - Bob Arianna,  categoria 
solo 10-12 ani

Locul IV -  Suciu Daiana, categoria 
solo 9-10 ani

Locul V - Pîrva Alessia,  categoria 
solo 9-10 ani 

Competiția a fost foarte strânsă, dar 
cu toate acestea, am reușit să ne întoar-
cem acasă cu rezultate bune, motivați 
și dornici de a muncii mai mult.

Instructor – coregraf,
Rusu Cătălin 

 De vorbă cu doamna Şerban Victoria,
 meşter-împletitul  nuielelor 

 de răchită
- Doamna Victoria, vă rog să ne 

spuneţi câteva cuvinte despre dum-
neavoastră și despre acest vechi meș-
teșug. 

- Sunt născută în localitatea  Între-
galde,  judeţul Alba. Am venit în Sân-
tana în anul 1990 și din anul 1993, 
lucrez la secţia de împletituri,  din 
Sântana. Soţul meu Șerban Gheor-
ghe, lucrează și el la această secţie, el 
pregătește răchita pentru a �  împleti-
tă. Am un � u, Șerban Marius. Secţia 
de împletituri nuele, S.C. Romimplet, 
este coordonată de doamna Galu Ma-
ricuţa,  iar piaţa de desfacere este în 
toată ţara și în străinătate, produsele 
� ind foarte apreciate!Produsele noas-
tre  pot �  comandate și la noi, pe stra-

da Aradului la numărul 73.
- Ce articole confecţionaţi ?
- Facem coșuri și mobilier pentru  

grădină, articole casnice și orice ar-
ticol doresc clienţii noștri. Din nuele 
de răchită, se pot face foarte multe ar-
ticole, necesare unei gospodării.

- Cât de vechi este acest meșteșug în 
Sântana?

- Din câte știu este foarte vechi, di-
nainte de 1970, era o îndeletnicire a 
șvabilor.  Eu lucrez de aproape trei-
zeci de ani acest meșteșug la Sântana.

- Ce le transmiteţi cititorilor noștri?
- Multă sănătate le doresc, să ne cau-

te  și să folosescă cu drag minunatele 
noastre împletituri!

Inspector cultură,
Rozalia Pașca
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J U D E Ț U L  A R A D  

În urmă cu câteva luni, ne-am 
propus să formăm o echipă a cam-
pionilor judoka,  din județului 
Arad numită HERACLES, sub co-
ordonarea directă a fraților Rus, 
doi antrenori care prin rezultate-
le obținute de judoka pregătiți de 
ei, au adus multe medalii cluburi-
lor sportive la care sunt legitimați, 
atat la competiții naționale cât și 
Internaționale, fapt care ne-a de-
terminat să ii pregătim împreună 
dar și să participăm împreună la 
Competiții, pentru a aduce mân-
drie județului Arad și in această ra-
mură sportivă  !!!

Sprijiniți � nanciar de câțiva spon-
sori proveniți din mediul privat 
din județ, am reușit să ne clasăm la 
� ecare competiție la care am parti-
cipat, atât in țară cât și in străinăta-
te, pe locuri fruntașe, la fel putem 
spune că ne-am clasat și la CAM-

PIONATUL NAȚIONAL U 15, 
când nu mai puțin de 8 sportivi ai 
acestei echipe au urcat pe podium 
și  cred că ne-a clasat din nou...pe 
primul loc din județ  !!!

Suntem foarte mulțumiți că intr-
un timp relativ scurt acest PRO-
IECT dă roade și dorim ca prin 
intermediul ziarului local să trans-
mitem MII DE MULȚUMIRI,  
sponsorilor care au crezut in noi și 
care susțin performanța:  

- SC HAMMERER ALUMI-
NIUM INDUSTRIES SANTANA 
SRL 

- SC MONDO TRANS SRL 
 - SC WEISSMAN INT. TRANS. 

COMPANY SRL 
- SC AR. METAL TECHNOLIGY 

SRL
- SC PROFI BETON SRL  
- SC POLACH IMPEX SRL
- SC TEHNODOMUS SRL.  

Împreună 
pentru o echipă puternică !

Se spune că „unde-s mulți pute-
rea creste” de aceea transmit si pe 
această cale,  o invitație tuturor oa-
menilor de afaceri din Arad și iubi-
tori de sport, să  se alăture echipei 
ca împreună să facem cât mai cu-
noscut numele județului Arad  

Președinte secția Judo, 
Angela Giurgiu

D u p ă  6 4  d e  a n i . . .

După aproape 64 de ani o echipă 
de handbal din Sântana participă 
din nou la o � nală pe țară.

În anul 1958 echipa de tineret  a 
C.S. Unirea Sântana a  ocupat lo-
cul II.

Astazi, echipa de handbal gim-
naziu băieți a Liceului Tehnologic 

„Stefan Hell” Sântana a plecat la 
Cumpăna, județul Constanța, pen-
tru a participa la faza națională, 
unde alături de alte 7 echipe va 
lupta pentru titlul de campioană 
pe țară.

La competiție participă urmă-
torii jucatori: Harabula Nicholas, 
Dobra Ioan, Covaci Mateo-Rober-
to,  Rusu Paul-Laurentiu, Dehelean 
Sebastian, Rusti Dragos-George, 
Ilisie Razvan, Petruse Darius, Pe-
truse Flavius, Trif Mihail, Grad 
Casian-Vlad, Trif Sergiu, jucători 
antrenați de profesorul Josef Höni-
ges.

 Profesor, Höniges Josef                                                                                 
Tehnoredactare, 

bibliotecar Bradean Valentina

Dezvelirea bustului poetului
 Ștefan Augustin Doinaș

Primăria Orașului Sântana a 
desfășurat o serie de activităţi dedica-
te comemorării a 100 de ani de la naș-
terea poetului Ștefan Aug. Doinaș. De-
butul a fost marcat printr-o expoziţie 
cu operele literare ale marelui nostru 
poet, alături de fotogra� i inedite din 
viaţa personală și desene realizate de 
către elevii Școlii Gimnaziale din Ca-
poral Alexa, expoziţie intitulată „Ope-
ra lui Doinaș în culori”, sub îndruma-
rea profesorului Mirco Garjitzky. 

La acest eveniment, au fost prezenți 
Primarul Orașului Sântana, Daniel - 
Sorin Tomuţa, care a prezentat bio-
gra� a poetului Ștefan Aug. Doinaș, 
viceprimarul Ioan Dinorel Musca, 
personalul primăriei precum și consi-
lierii locali. 

În data de 8 mai, la biblioteca orășe-
nească, ce poartă numele marelui poet, 
a avut loc dezvelirea unei plăci come-
morative, iar apoi, la Caporal Alexa, 
în fața școlii în care a învățat poetul, a 
fost dezvelit bustul acestuia. 

Ceremonia s-a făcut după Liturghia 
Arhierească o� ciată în biserica orto-
doxă din sat de către Arhiepiscopul 
Aradului, IPS. Timotei Seviciu. 

Realizarea bustului lui Ștefan Au-
gustin Doinaș este un omagiu pe care 
Consiliul Județean, prin Centrul Cul-
tural Județean, în parteneriat cu Pri-
măria Orașului Sântana, prin prima-

rul Tomuța Daniel și consiliul local, 
îl aduce, în numele comunității, une-
ia dintre marile personalități arădene. 

Bustul a fost realizat de regretatul 
prof. Mihai Păcurar, și este ultima lu-
crare a sculptorului arădean. 

Compartiment cultură,
Rozalia Pașca

Primăria Orașului Sântana, a organi-
zat în data de 30 aprilie o seară de teatru 
unde a fost interpretată  piesa ,,Guno-
ierul”, de Mimi Brănescu. Din distribu-
ţie au făcut parte actorii Richard Balint, 
Sebastian Lupu și îndrăgita actriţă sân-
tăneană Mirela Niţă Lupu .  Piesa ,,Gu-
noierul”, o super comedie a binedispus  
publicul prezent, deși ne-am �  dorit să 
avem un public mai numeros. Cu spe-

ranţa că și publicul sântănean iubește 
teatrul clasic, vom mai organiza astfel 
de seri! 

Compariment cultură,
Rozalia Pașca

Piesă de teatru
 în orașul Sântana

În data de 05 mai 2022, a avut loc 
o nouă acțiune de donare de sânge 
care s-a desfășurat în incita Primări-
ei Orașului Sântana. 
Spre bucuria noastră, numărul de 

donatori a crescut, astfel au  donat 
aproximativ 30 de persoane. 
Îndemnăm toți cetățenii Orașului 
Sântana și satului aparținător Ca-
poral Alexa, să se alăture tuturor 
acțiunilor de donare de sânge.  

Primăria Orașului Sântana

Donare sânge
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Căsătoriile lunii APRILIE 
 2022

BOHLER RALF și  GIURGIU ADRIANA – DANIELA
POPESCU ANDREI-DANIEL și   TĂUT CORINA

DOROȚ ISAC-EMANUEL și   BABOS MARINELA
BUDEA DANIEL-VALENTIN și   ANGHELINA LORENA

MENGULLUOGLU SERKAN și  TOMA C ĂTĂLINA-NICOLETA 

Luna precedentă au fost o� ciate la Primăria Orașului Sân-
tana 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

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 ali-
mentarea cu energie elec-

trică 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

EGRI IOAN
NECHITA ION

NADIU FLOARE
AILOAIE PARASCHIVA

GURBAN FLORIȚA
MIHUȚ GHEORGHE

IGREȚ TEODOR
FLUERAȘ GHEORGHE

COSTEA NICOLAE
FARCAȘ FLOAREA 

COMEMORĂRI

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

Primar, Daniel Tomuța

Î N  AT E N Ț I A  C ET Ă Ț E N I LO R  B E N E F I C I A R I
  D E  V E N I T  M I N I M  G A R A N TAT  Ș I  A LO C A Ț I E

 P E N T R U  S U S Ț I N E R E A  FA M I L I E I
Vă informăm că, începând cu data  

19.05.2022 va începe distribuția pachetelor 
conținând produse alimentare primite în ca-
drul Programului Operțional Ajutorarea Per-
soanelor Dezavantajate – POAD- TRANȘA 
IV  PRODUSE ALIMENTARE.

  Categoriile de persoane cele mai de-
favorizate care bene� ciază de aceste  ajutoare 
alimentare sunt cele  stabilite prin art 3 alin 
1 lit a) si b) din OUG nr 84/21.05.2020 pri-
vind stabilirea unor măsuri necesare în ve-
derea implementarii Programului operatio-
nal Ajutorarea persoanelor dezavantajate, și 
anume bene� ciarii  a� ați în plată a venitu-
lui minim garantat și familiile bene� ciare de 
alocație pentru susținerea familiei.

 Fiecare persoană a� ată pe lista inițială va 
primi o cutie sigilată care conține următoa-
rele produse:

- Făină albă de grâu- 5 kg
- Mălai- 4 kg
- Paste făinoase- 800 g
- Ulei- 4l
- Zahăr -2 kg
- Orez -4 kg
- Conserva carne de vită- 5 cutii x 300g
- Conserva carne de porc- 3 cutii x 300g
- Conseva pateu de � cat de porc 5 cutii x 

200g
- Compot de fructe  (2 cutii metalice de 

720ml sau borcane sticlă) -1,44 l
- Gem de fructe-360 g
- Gem de fructe dietetic- 360 g.
Precizăm că, pentru ridicarea acestor pa-

chete, bene� ciarii a� ati pe lista inițială ( cei 
a� ati în plata ajutorului social și a alocati-
ei pentru susținerea familiei sunt rugați să 
se prezinte cu actele de identitate la sediul 
Direcției de asistenta sociala – str M Viteazu 
nr 24, pentru identi� care în liste și semnă-
turi, ulterior � ind directionați spre punctul 
de livrare din str Muncii nr 89. 

Referitor la categoria persoanelor eligibi-
le pentru acordarea de produse pe lista su-
plimentară, prevazute la litera c) a art 3 alin 
1 din OUG nr 84/2020, textul actului nor-
mativ prevede urmatoarele: ”c)persoane-
le/familiile a� ate temporar în situaţii critice 
de viaţă, respectiv victime ale calamităţilor, 
persoane dependente, de� nite conform pre-
zentei ordonanţe de urgenţă, și în alte situaţii 
asemănătoare stabilite prin anchetele sociale 
și care se a� ă în situaţii deosebite de vulne-
rabilitate, precum și persoanele care locuiesc 
în așezările informale.”

Informăm persoanele care se pot încadra 
pe lista suplimentară- potrivit actului nor-
mativ citat mai sus, că pot depune cereri cu 
documente justi� cative la Registratura Pri-
mariei Santana, aceste cereri vor �  însă ono-
rate după � nalizarea distribuției pe listele 
inițiale, in limita pachetelor ramase de dis-
tribuit, în ordinea depunerii cererii, dacă so-
licitările vor îndeplini condițiile de eligibili-
tate.

DIRECȚIA DE 
ASISTENȚĂ SOCIALĂ SÂNTANA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SÂNTANA - 250 DE ANI –
Începând cu anul 1772 își deschidea porțile Şcoala Gimnazială Sântana. 
Acum, la împlinirea a 250 de ani de la înfi ințare, avem deosebita onoare 

de a vă invita să luați parte la programul organizat cu acest prilej, care va 
avea loc sâmbătă, 28.05.2022, la sala de sport al Școlii Gimnaziale Sântana, 

clădirea de pe strada Tudor Vladimirescu nr 25, începând cu ora 10.00.
Director, Director adjunct, prof. Mihali Raluca prof. Creț Nicolae

P r o i e c t u l  „ F o r m a r e a  d u a l ă  c a 
o p o r t u n i t a t e ”  s a u  S i s t e m u l  d u a l
 o  ș a n s ă  î n  p l u s  î n  j u d e ț u l  A r a d !

Un proiect al bursei Baden-Württemberg 
a Fundației Baden-Württemberg ca parte a 
programului Walter Hallstein.

În formarea duală, combinația dintre te-
orie și practică îi pregătește pe elevi foar-
te bine pentru ceea ce companiile așteaptă 
de la ei: nu doar cunoștințe de specialitate, 
ci și experiență practică în aplicarea acestor 
cunoștințe.

Proiectul ajută la dezvoltarea carierei, astfel 
încât tinerii bine formați să aibă un viitor bun 
în România

Părinții își doresc ca, copiii lor să își conti-
nue studiile – dar mulți tineri care au studiat 
nu își găsesc un loc de muncă bun și lucrează 
în alte domenii.

Tinerii care au absolvit o pregătire de speci-

alitate, profesională pot lucra în profesia lor 
și pot câștiga bani, deoarece este nevoie de 
muncitori cali� cați.

Informaţii despre înscrieri:
Liceul Tenologic luliu Moldovan Arad

Calea Timisorii, nr. 29 - 31
Telefon: 0257 - 287 238

E-ma i I: I iceu lforestier@g ma i I .corn
Facebook:

/liceuliuliumoldovanarad..arad
Elevii din sistemul dual primesc:

• cazare și masă gratuită în internatul școlii
• bursă 200 lei/ lună din partea statului

• școlarizare și practică în înteprinderi• șco-
larizare cu profesori specializaţi în Germania

•garanţia unui loc de muncă bine plătit
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M A I N B A U M F E S T  S A N K TA N N A

Avem deosebita onoare de a vă invi-
ta să participaţi la sărbătoarea „Maiha-
umfest”, care va avea loc duminică, 29 
Mai 2022, în parcul Katharina Acker-
mann.

Program:
- 16:00 - întâlnirea perechilor;
de dansatori, întâmpinarea oaspeţi-

lor;
- 16:15 - de� larea prin oraș;
- 17:00 - dans tradiţional în jurul po-

mului;
- 18:00 - licitaţia mieilor;
- 20:00 - alaiul conduce câștigătorii 

licitaţiei.
Primăria Orașului Sântana

Wir haben die Ehre Sie zum Maibaumfest, am Sonntag, de 2,9 Mai 2022, herz-
lich einzuladen. Die Feier� ndet im Katharina Ackermann Park statt.

Programm:
- 16:00 - Tre� en der Tanzpaare und Empfang der Gäste;
- 16:15 - Festzug durch die Gemeinde;
- 17:00 -Tanzum den Maibaum;
- 18:00 - Versteigerung der Lämmer;
- 20,00 - der Trachtenzug begleitet die Gewinner nach Hause.

Primăria Orașului Sântana

Mulţumim tuturor celor care au spri-
jinit școala de-a lungul timpului, iar 
pentru acest eveniment, celor, care au 
contribuit la realizarea lui, în special pă-
rinţilor, elevilor și cadrelor didactice 
care duc mai departe spiritul intercultu-
ral și dragostea de învăţătură.

Wir bedanken uns herzlich bei allen 

die unsere Schule im Laufe der Zeit un-
terstützt haben. Für die heutige Veran-
staltung danken wir allen, die mitge-
wirkt haben, insbesondere den Eltern 
und Kindern, die den interkulturellen 
Geist und die Liebe für das Lernen wei-
terführen und weiterleben lassen.

Liceul Tehnologic „Stefan Hell” 

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

na s-a întrunit în ședință extraor-
dinară cu convocare de îndată în 
data de 05.04.2022, având pe ordi-
nea de zi următoarele:

1.Proiect de hotărâre privind pre-
darea către Ministerul Dezvoltării 
Lucrărilor Publice și Administrației 
prin Compania Naţională de Inves-
tiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamen-
tului și asigurarea condițiilor în ve-
derea executării obiectivului de 
investiţii : proiect tip - “Constru-
ire și dotare creșă în Oraș Sântana, 
jud. Arad”, din Oraș Sântana judeţul 
Arad- initiator Tomuța Daniel So-
rin, comisia 1;

2.Proiect de hotărâre privind rec-
ti� carea bugetului local al Orașului 
Sântana pentru anul 2022- initiator 
Tomuța Daniel Sorin, comisia 1;

3.Proiect de hotărâre privind alipi-
rea a 3 loturi a imobilului situat în 
intravilanul Orașului Sântana, str. 
Ghioceilor nr. 6, înscris în CF NR. 
303998, CF NR. 305735, CF NR. 
305740 - initiator Tomuța Daniel 
Sorin, comisia 1.

Consiliul local al Orașului Sânta-
na s-a întrunit în ședință extraor-
dinară cu convocare de îndată în 
data de 26.04.2022, având pe ordi-
nea de zi următoarele:

1.Proiect de hotârâre privind re-
vocarea hotărârii NR. 33 din 
16.03.2022 privind  aprobarea cere-
rii de � nantare și a devizului general 
estimativ pentru depunerea la Mi-
nisterul Dezvoltării, Lucrărilor Pu-
blice și Administraţiei a proiectu-
lui privind obiectivul “Alimentare cu 
gaze naturale a loc. Caporal alexa, 
Oraș Sântana, jud. Arad”- inițiator 
Tomuța Daniel Sorin, comisia 3.

2.Proiect de hotârâre privind apro-
barea cererii de � nanțare și a devi-
zului general estimativ pentru de-
punerea la Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administraţi-
ei a proiectului privind obiectivul 
“Alimentarea cu gaze naturale a loc. 
Caporal alexa, Oras Sântana, jud. 
Arad”- inițiator Tomuța Daniel So-
rin, comisia 1.

Consiliul local al Orașului Sânta-
na s-a întrunit în ședință ordinară 
cu convocare de îndată în data de 
26.04.2022, având pe ordinea de zi 
următoarele:

1.Proiect de hotârâre privind acor-
darea unui mandat special reprezen-
tantului consiliului local al Orașului 
Sântana în Adunarea Generală a 
Asociaţilor Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară de Transport Pu-
blic Arad privind modi� carea sta-
tutului asociației de dezvoltare in-
tercomunitară de Transport Public 
Arad- initiator Tomuța Daniel So-
rin, comisia 3

2.Proiect de hotărâre  privind apro-
barea regulamentului propriu de or-
ganizare și funcţionare – prezentat 

strict pentru activitățile de colectare 
și transport - al serviciului public de 
salubrizare al „Asociaţiei de Dezvol-
tare Intercomunitară sistem integrat 
de gestionare a deșeurilor judeţul 
Arad” și avizarea studiul de opor-
tunitate/fundamentare a deciziei de 
delegare a gestiunii serviciului de 
colectare și transport  al deșeurilor 
municipale în județul Arad și de 
operare a stațiilor de transfer, sortare 
și compostare în județul Arad- initi-
ator Tomuța Daniel Sorin, comisia 1

3.Proiect de hotărâre privind dez-
membrarea în 2 loturi a imobilului 
situat în intravilanul Orașului Sân-
tana, str. Mihai viteazul, nr. 1, bl. 
ANL, înscris în CF NR.316984, în 
suprafață totală de 84 mp- initiator 
Tomuța Daniel Sorin, comisia 1

4.Proiect de hotărâre privind ali-
pirea a 2 loturi a imobilului situ-
at în intravilanul Orașului Sântana, 
str. 1 Decembrie nr.36, înscris în CF 
NR. 300476 și CF NR. 300378, în 
suprafață totală de 5.826- initiator 
Tomuța Daniel Sorin, comisia 1

5.Proiect de hotărâre privind apro-
barea Amenajamentului Pastoral 
pentru suprafețe de pajiȘti perma-
nente din extravilanu Orașului Sân-
tana, județul Arad- initiator Tomuța 
Daniel Sorin, comisia 2

6.Proiect de hotărâre privind trece-
rea în proprietate privată a Orașului 
Sântana a terenului intravilan situ-
at în Oraș Sântana, str.Mureșului, 
nr. 2a, evidențiat în CF NR. 304456 
în suprafață de 774 mp- initiator 
Tomuța Daniel Sorin, comisia 1

7.Proiect de hotârâre privind acor-
darea unui mandat special reprezen-
tantului Orașului Sântana în Aduna-
rea Generală a Asociaţilor Asociației 
de Dezvoltare Intercomunitară de 
Transport Public Arad în vede-
rea aprobării modi� cării contrac-
tului de delegare a gestiunii servi-
ciului de transport public local nr. 
704/02.12.2019- initiator Tomuța 
Daniel Sorin, comisia 3

8.Proiect de hotărâre privind pro-
punerea de indexare a impozitelor 
și taxelor locale care constau într-
o anumită sumă în lei sau care sunt 
stabilite pe baza unei anumite sume 
în lei, precum și limitele amenzi-
lor care se fac venit la bugetul local, 
care se indexează anual pe baza ra-
tei in� ației, aplicabile în anul � scal 
2023- initiator Tomuța Daniel So-
rin, comisia 1

9. Proiect de hotărâre pri-
vind aprobarea actelor adiționale 
pentru prelungirea contractelor de 
concesiune NR.1/01.11.2006, NR. 
2/01.11.2006, NR. 3/01.11.2006 și 
NR. 4/01.11.2006 a spațiilor din Sân-
tana înscrise în CF NR .303635-CL-
U4, CF NR. 303635-CL-U23 și CF 
NR. 303635-CL-U12, Sântana, str. 
Muncii, nr. 53a - initiator Tomuța 
Daniel Sorin, comisia 1
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Puternica credință romano-catoli-
că din localitatea din Sântana (jud. 
Arad) este motivul pentru care în 
această comunitate parohială au exis-
tat Copile ale Mariei (Marienmäd-
chen) chiar înainte de 1920. Din 
1971 până în 1981, părintele Andre-
as Straub a fost preot-paroh în Sânta-
na. În această perioadă, prin munca 
și pregătirea părintelui, șase bărbați 
din sat au urmat vocația sacerdotală: 
Andreas Reinholz, Franz Markstei-
ner, Josef Hell, Karl Zirmer, Michael 
Henger și Josef Tänzler. Ei au activat 
și răspândit credința în patru limbi: 
germană, română, maghiară și latină.

Această credință în Dumnezeu, 
profunda încredere în Sfânta Năs-
cătoare de Dumnezeu, Fecioara Ma-
ria și ajutorul ei au determinat multe 
familii să-și trimită copiii la Sfân-
ta Liturghie, unde au participat sub 

denumirea de Copile ale Mariei. 
Aceste fete mariane poartă costumul 
tradițional german din Sântana, pen-
tru copii între 3 și 14 ani. În sat, fe-
tele mariane sunt numite pur și sim-
plu „Fraupildsmadlâ“. Îngrijitoarele 
Copilelor Mariei sunt numite „Frau-
pildsmuttâ”. Ele adesea se îngrijesc de 
fetițe atunci cand cele mici sunt obo-
site, plictisite sau nu se simt bine. Tot 
aceste purtătoare de grijă sunt aco-
lo pentru a le �  de ajutor fetelor, când 
rochițele nu sta bine, când coronițele 
sunt prea strânse pe cap, dar și pentru 
a le îngriji și pentru a se ruga cu ele.

Paștele este prima zi de sărbătoa-
re din an când Copilele Mariei sunt 
îmbrăcate în veșmintele lor speci� -
ce, albe. O săptămână mai târziu, în 
Duminica Albă, copilele participă la 
Prima Sfântă Împărtășanie, când co-
pii îl primesc pe Cristos, pentru pri-

ma oară, în sf. Euharistie. Se depune 
mult efort, muncă, timp și dragos-
te în pregătirea hainelor speci� ce, 
dar și în purtarea lor. Vederea atâ-
tor perechi de copii, așezați pe două 
rânduri, în biserică este o sărbătoa-
re pentru ochi și su� et. Anul aces-
ta sunt aproximativ 20 de Copile ale 
Mariei în parohie. În cursul anului, 
participarea lor la diverse momente a 
devenit o tradiție, mai ales la anumi-
te slujbe: în luna mai la numeroasele 
devoțiuni și sărbători mariane, apoi 
la Rusalii, la Trupul și Sângele Dom-
nului (Corpus Christi), la „Preasfân-
ta Inimă a lui Isus“ hramul din Sânta-
na Veche/ Comlăuș și la sărbătoarea 
hramului bisericii parohiale Sfânta 
Ana, în data de 26 mai, la pelerinajele 
de la Maria Radna și la Altötting, dar 
și la alte Liturghii de-a lungul anu-
lui. Multe dintre mamele de acum ale 

Copilelor Mariei au fost ele însele co-
pile ale Mariei, în copilărie, iar aceas-
ta a devenit o tradiție în comunitate.

Înainte de sf. Liturghie, Copile-
le Mariei se întâlnesc în curtea bise-
ricii și sunt așezate în perechi după 
mărime/ înălțime. În fruntea coloa-
nei, una dintre fete poartă o coroa-
nă turnată în ceară, cu o fundă al-
bastru – ca – cerul, ale cărei două 
panglici sunt ținute de ambele cape-
te de fete mai mici. Capătul din spate 
al coloanei este format din fetele cele 
mai mari, care poartă pe rând o sta-
tuie a Sf. Maria, în picioare, � xată pe 
o măsuță, în jurul căreia este așezată, 
mai ales în pelerinaje, o coroană de 
� ori proaspete. Toate Copilele Mari-
ei poartă fanioane mărginite cu pan-
glici aurii și franjuri, fanioane care 
pe mijloc redau litera M, monogra-
ma Mariei. Când statueta sf. Fecioa-
re Maria intră în biserică, la Litur-
ghie, propria ei rugăciune este rostită 
cu voce tare, cu o voce duioasă. La 
sfârșit, Copilele Mariei cântă o stro-
fă din cântecul „Maria zu lieben“ (A 
iubi pe Maria), se roagă în germa-
nă și în română – Bucură-te Maria -, 
iar la � nal cântă o strofă din cântecul 
„Maria-i dulce Mamă“.

Copilele noastre mariane de diferi-
te etnii – germane, maghiare și ro-
mâne – sunt prietene si asa vor ramâ-
ne. Ne respectăm unii pe alții atât în 
credință, cât și ca oameni.

 Melita Palcu-Socaciu, 
Marianne Hellstern

Copile ale Mariei la Sântana

Lucrări de reabilitare a acoperișului
 Bisericii Catolice din Comlăus

Au trecut multi ani, mai 
exact 86 de la construirea bi-
sericii catolice din Comlăus, 
care pe timpul acela, a fost 
un vis al doamnei Katharina 
Ackermann. Katharina Acker-
mann, � ind o binefăcătoare a 
localității noastre, a lăsat prin 
testament cea mai mare parte a 
averii sale bisericii catolice din 
Sântana, cu scopul de a se con-
strui și în Comlăus o biserică 
catolică.  

Din păcate Katharina Acker-
mann nu și-a mai văzut acest 
vis împlinit, ea decedând în 
19.07.1926 la vârsta de numai 
45 de ani. Prin urmare, abia 
dupa 10 ani de la decesul ei, în 
anul 1936, au început lucrări-
le de construcție a actualei bi-
serici din Comlăus, ridicată 

pe locul fostei școli „Prinzin-
ger Schule”, care a fost demo-
lată în acest scop. Semnarea 
contractului a avut loc pe data 
de 09.09.1935, iar lucrarea de 
construire a bisericii a fost pre-
dată către inginerul Arthur 
Zimmermann. Valoarea tota-
la a constructiei � ind atunci 
984.810 lei.

De la constructia bisericii și 
până în prezent s-au efectu-
at doar reparații, mai mici sau 

mai mari, în funcție de proble-
mele apărute în timp. În pre-
zent schimbarea acoperisului a 
devenit o necesitate, pentru că 
de câțiva ani apa de ploaie a în-
ceput să se in� ltreze prin aces-
ta, distrugând părți din tava-
nul bisericii.

Pe data de 12 mai 2022 s-a 
semnat cu � rma „S.C. Con-
struct Natanael & Luca S.R.L” 
din Ineu un contract pentru 
înlocuirea țiglei, leațurilor, 
jgheaburilor și îndreptarea că-
priorilor la acoperișul bisericii 
catolice din Comlăus.

Este o lucrare de mari dimen-
siuni, absolut necesară și spe-
răm să � e o lucrare bună și fru-
moasă, cu care să ne mândrim 
și noi acum, dar și urmașii 
noștri. 

Din activitatea PREST COM

Societatea de gospodărire 
orășe-nească  a� ată sub au-
toritatea Consiliului Local 
Sântana a realizat în luna 
mai următoarele lucrări:

- Lucrări de renovare pla-
toul din fața  bibliotecii 
Orașului Sântana.

- Lucrări de reparații tro-
tuare: str. Bucegi colț cu str. 
Muncii, str. Zărandului colț 

cu str. Muncii, str. Crișului 
colț cu str. Muncii. 

- Lucrări de renovare sală 
și  fântânile arteziene în 
parcurile din Orașul Sânta-
na.

- Lucrări de reparații 
instalație irigat în parcul 
Katharina Ackermann.

Primăria
 Orașului Sântana


