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

Început de primăvară pozitiv
pentru administrația locală
Începutul acestei primăveri a fost unul de bun augur pentru orașul Sântana, adminstrația locală având deja în derulare o serie de lucrări utile pentru comunitatea locală din
Sântana și Caporal Alexa. Putem vorbi despre ample lucrări
de curățenie, noi luicrări la canalizarea orașului, investiții în
dispensarul din Comlăuș, trotuare în amenajare, noi evenimente culturale organizate, noi proiecte pe fonduri europene câștigate!
Concluzia? Avem o administrație locală eficiente la Sântana cu realizări concrete în modernizarea orașului nostru!

Noi trotuare în amenajare

mp; pe strada Păcii, în jurul
dispensarului din Comlăuș
-60,6 mp, iar în prezent se
lucrează la refacerea trotuarului pe strada I. L. Caragiale
pe o lungime de aproximativ
150 mp.

Odată cu încălzirea vremii a
fost reluat procesul de reabilitare a trotuarelor din oraș.
S-a intervenit pe stada Ghioceilor colț cu Bistriței -75,6

Proiectele europene-un obiectiv al administrației

Prezentarea publică a proiectului
”Improve cross-border cooperation
between public institutions
of Nădlac-Sântana-Elek-Doboz”

Fiecare din cei patru reprezentanții legali ai
instituțiilor partenere au vorbit despre principalele rezultate așteptate ale proiectului și
au făcut o scurtă descriere a localităților.
În data de 20.03.2019, ora 11:00, a avut loc Cele patru instituții publice își vor intenprimul eveniment din cadrul proiectului sifica implicarea în activități comune în
”Improve cross-border cooperation betwe- domeniile administrativ, cultural și sporen public institutions of Nădlac-Sântana- tiv, prin investiții în reparații și achiziții de
Elek-Doboz”. Evenimentul a constat într-o echipamente de înaltă performanță, care vor
conferință de presă de deschidere și fost fi utilizate în toate activitățile și întâlnirile
organizată de către liderul de proiect, Oraș viitoare.
Nădlac. În cadrul evenimentului s-a făcut Evenimentul s-a încheiat cu o masă, întro scurtă prezentare a proiectului și au fost o atmosferă destinsă, alături de partenerii
proiectului.
prezentați partenerii.

Dispensarul din Comlăuș
în renovare

Grupul sanitar de la dispensarul din Comlăuș a fost
modernizat. Printre lucrările făcute se numără: recompartimentarea, schimbarea
instalației de alimentare cu
apă, racordarea la canalizare, înlocuirea obiectelor
bugetului local s-au executat
sanitare, a ușilor și a geaextinderi succesive pe strămurilor, placare cu gresie și
zile Micșunelelor, Libertății,
faianță, zugrăveală.
Bicazului și 1 Decembrie.
Anul acesta sunt în curs de
finalizare lucrările pe străzile
M. Sadoveanul, Ciocărliei și
Lacul Roșu.
Au mai rămas puține străzi Interviu cu domnul Narcis Nadiu, administrasau tronsoane de străzi care
torul zonei de agrement “Cărămidărie”
anul 1920 s-a lucrat manual
nu au încă sistem de evacuiar apoi mecanizat. În 1997
are a apelor uzate, însă prifabrica și-a închis activitatea.
măria orașului îi asigură pe
În anul 2002 am cumpărat-o
cetățeni că proiectul de exde la statul roman și am contindere a canalizării va conservat-o. Clădirile degradate
tinua pe toate străzile.
care au aparţinut de fabrică
au fost demolate iar restul s-a
velul pânzei de apa freatică și
-Domnule Nadiu, toată lu- refăcut.
mea a auzit de fabrica de că- - De unde a apărut ideea aceste gropi s-au umplut de
rămidă, mulţi au lucrat aici, de a înfiinţa o zonă de agre- apa, suprafaţa lacului s-a măment?
care este istoricul ei?
rit. Atunci am hotărât să fac
- S-a înfiinţat în anul 1907 și - În urma excavării argilei
a produs de-a lungul timpului folosite în producţie au rămas în jurul lacului câteva căsuţe,
cărămidă și ţigle pentru Sân- niște gropi mari. În urmă cu locuri de joacă, de pescuit si
tana și pentru export. Până în 15 ani a început să crească ni- de picknic.
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Lucrări la Canalizarea Orașului

ALTFEL DE VALORI: oameni, locuri și fapte!

Prima parte a sistemului
de canalizare, inclusiv stația
de epurare veche au fost
construite între anii 1982
și 1985. Avea aproape 8 km
lungime și deservea 136 de
abonați. Între anii 20132015, în cadrul unui proiect
european, rețeaua de canalizare s-a modernizat și s-a
extins pe o lungime de 49
km, acoperind 80% din lungimea străzilor orașului. În
anii următori, din fondurile
SÂNTĂNEANUL
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Rezultate bune la Olimpiadele școlare
Școala Generală Nr 2- Comlăuș
Olimpiada de Limba și Literatura Română

Școala Gimnazială Sântana se mândrește cu cei doi elevi merituoși ai săi.
Să îi lăsăm să se prezinte:
nă, etapa județeană, unde am obținut locul
I. În urma acestui rezultat, m-am calificat la
Olimpiada Națională de Limba și literatura
română , care va avea loc în luna aprilie , la
Iași. Acest lucru este o mare onoare pentru
mine și vreau să-i mulțumesc, încă o dată,
doamnei mele profesoare de Limba și literatura română, Toma Mihaela, pentru ajutorul
acordat în pregătirea mea.
Mă numesc BĂTRÎN SERGIU-GEORGE și Cititul este o pasiune pentru mine. Astfel,
sunt elev în clasa a VI-a A, la Școala Gim- iau parte, alături de personaje, la cele mai innazială Sântana. Sunt o persoană modestă și teresante peripeții/călătorii, descopăr lucruri
noi, tărâmuri de vis, peisaje superbe, oameni
ambițioasă în același timp.
Îmi place mult Limba și literatura româ- celebri etc. Scriitorul meu preferat este Jules
nă, Istoria, Matematica, Limba engleză, dar Verne. Cred că această pasiune m-a ajutat să
și celelalte materii. Consider că sunt un elev obțin acest rezultat la olimpiadă.
conștiincios. Hobby-ul meu cel mai însem- Un autor american spunea că ,, un cititor
trăiește o mie de vieți”
nat este să scriu poezii și povești.
În luna aceasta ( 02.03.2019) am participat (George Raymond Richard Martin). Cu
la Olimpiada de Limba și literatura româ- siguranță are mare dreptate!
Mă numesc MOLDVANU particip la Olimpiada de Lim- ce, lumi mai bune în care perMARIȘ ROMIANA și am 12 ba și literatura română, unde sonajele sunt fericite.
ani. Sunt elevă în clasa a VI-a am obținut locul III la faza Aș dori, să mulțumesc penA la Școala Gimnazială Sânta- județeană. Încă din clasele tru susținere, în special dnei
na. Printre pasiunile mele se mici am participat la concur- profesor MIHAELA TOMA
enumeră cititul și compuneri- suri de limba română, pentru și nu în ultimul rând tuturor
le, în special cele narative.
că am o afinitate pentru aceas- profesorilor de la Școala GimFiind motivată și susținută tă materie. Îmi place să creez, nazială Sântana. Sunt mândră
de dna profesor, am ales să să îmi imaginez lumi fantasti- că sunt eleva acestei școli!

Rezultatele la Olimpiada de Limba Engleză,
etapa județeană 2019

Promovând ideile de competiţie
corectă și performanţă, olimpiadele
școlare sunt adevărate concursuri de
excelenţă adresate elevilor cu aptitudini, înclinaţii și interese deosebite.
Olimpiadele nu pot fi concursuri de
masă.Elevul olimpic este elevul care,
având premisele menţionate mai
sus, are șansa de a fi descoperit și
pregătit de către un profesor dedicat
meseriei sale. Chiar dacă elevul are
predispoziţia genetică spre studiu
și este curios să știe cât mai multe,
îi place competiţia și dorește să-și
testeze limitele, are nevoie și de profesorul care știe și poate să-l îndrume spre descoperirea informaţiilor
necesare, spre stimularea aptitudinilor intelectuale și a competenţelor
cerute pentru rezolvarea probelor de
concurs.
SÂNTĂNEANUL

La etapa județeană a Olimpiadei de
Limba Engleză, desfășurata la data
de 9 martie 2019, la Școala Gimnazială „Aron Cotruș” – Arad, elevii Liceului Tehnologic „Stefan Hell” Sântana
au obținut următoarele premii:
•Premiul I:
FERICIAN DEMIS,
clasa a 7-a E
•Premiul al II-lea:
BATRAN DENIS,
clasa a 7-a E
Lotul olimpic al elevilor Liceului
Tehnologic „Stefan Hell”Sântana,
calificati pentru etapa judeteana,
pregătiți și îndrumați de prof. Toma
Adriana, a fost compus din următorii
elevi: Oretchi Denisa, Morar Patrick,
Jidoi Denis, Fericean Demis, Bătrân
Denis din clasa a VII-a E, Popa Alexandra si Ana Otilia din clasa a VIII-

a E, elevi care au obținut rezultate
meritorii, insa nu toti au reusit sa se
claseze printre premianti.
În cadrul concursului scolar adresat
doar elevilor din clasele 7 si 8, la nivel gimnazial, la primele două etape
– pe școală și locală, calificarea la
etapa superioară se face prin acumularea a minimum 85 de puncte
(etapa pe școală) și respectiv 90 de
puncte (etapa locală), la proba scrisă
a fiecărei etape. Fiind vorba despre o
limbă străină, concursul este structurat în funcție de nivelul lingvistic al
ciclului de studiu din care face parte
elevul, după Cadrul European Comun
de Referință pentru Limbi: Învățare,
Predare, Evaluare (CECRL), document
publicat de Consiliul Europei, în
anul 2001, care definește nivelurile
de stăpânire a unei limbi străine, în
funcție de „ce știi să faci”, în diferite
domenii de competență.
Aceste niveluri constituie, în prezent, referința în domeniul învățării și
al predării limbilor.
Inovația principală a CECRL constă
într-o scară de evaluare a stăpânirii
unei limbi, independent de organismul evaluator, și transpozabil indiferent cărei limbi, contrar altor sisteme
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Rezultate la Olimpiada de Limba
Germană Modernă, respectiv Olimpiada de Limba Germană Maternă

La Olimpiada de Limba
Germană Modernă, etapa
județeană, ce s-a desfășurat
la data de 2.III.2019, la Liceul Teoretic „Adam Mülle
Guttenbrunn” – Arad, eleva
noastră, Gabriela Schintee
din clasa a XII-a A, îndrumată de prof. Cîrciu Lartisa și
prof. Raab Melania, a obținut
mențiune. Concursul a constat în trei probe: înțelegerea
textului citit, înțelegerea textului audiat și compunerea
unui text pe o temă dată. Lucrările scrise au fost scanate
și corectate de evaluatori neutri, din alte județe, stabiliți
de minister. La cel mai înalt
nivel lingvistic din concurs,
C1, Gabriela a concurat cu
elevi de la cele mai bune licee
din județ: Colegiul Național
„Moise Nicoară”, Colegiul
Național „Preparandia – Dimitrie Țichindeal”, Colegiul
Național „Elena Ghiba Birta”, Colegiul Național „Vasile Goldiș”, Liceul Teoretic
„Adam Müller Guttenbrunn”,
toate din Arad. Deoarece niciun candidat nu a îndeplinit
punctajul pentru locurile de
pe podium, cele mai bune
rezultate au fost mențiunile,
obținute de Balița Andrada Gabriela, de la Colegiul
de evaluare care sunt de multe ori
specifice unei țări și în general aplicabile unei singure limbi. Din aceste motive, din ce în ce mai multe organisme
evaluatoare își aliniază scările de
evaluare pe nivelurile CECRL, sau, cel
puțin, furnizează o grilă de conversie.
Cadrul European Comun de Referință
pentru Limbi definește 6 niveluri de
referință: A1, A2, B1, B2, C1, C2, în
funcție de achizițiile lingvistice proprii
fiecărui nivel în parte. Corespondența
dintre anii de studiu și nivelurile CECRL pentru olimpiada de limba engleză, nivel gimnazial, indiferent de
regimul de predare, este următoarea:
clasa a 7 –a – nivelul A2, iar clasa a 8
–a – nivelul A2+
Elevul olimpic își asumă mai multe
responsabilităţi decât colegii săi de

Național „Moise Nicoară” –
Arad, și Schintee Gabriela, de
la Liceul Tehnologic „Stefan
Hell” – Sântana.
Etapa județeană a Olimpiadei de Limba Germană Maternă s-a desfășurat pe data de
23.III.2019, la Liceul Teoretic
„Adam Mülle Guttenbrunn”
– Arad, în cadrul căreia, eleva
noastră, Hecico Elisabeta din
clasa a V-a G, îndrumată de
prof. Raab Melania, a obținut
premiul al II-lea. Lotul olimpic al Liceului Tehnologic
„Stefan Hell” – Sântana a fost
compus din următorii elevi:
Hecico Elisabeta și Zdrendea
Filip din clasa a V-a G, Moise Rucsandra din clasa a VI-a
G, Höniges Sonya și Korom
Szonja din clasa a VIII-a G.
Toți elevii au obținut rezultate
meritorii.
Autor: Raab Melania
generaţie pentru că se reprezintă atât
pe sine, cât și profesorul, școala, comunitatea. Pentru aceasta muncește
suplimentar, își reorganizează timpul
zilnic, renunţă la multe alte activităţi
cu riscul afectării relaţiilor sale sociale, învaţă să-și dozeze efortul, își
dezvoltă disciplina învăţării, pune accent pe răbdare, voinţă, perseverenţă,
profunzime, reflecţie, creativitate. El
trece dincolo de cultura de suprafaţă, înlocuind conformismul mental și
comportamental cu efortul cognitiv.
Foarte important este sprijinul din
partea familiei. Încrederea în sine,
spiritul competitiv, motivaţia, gândul că munca sa va fi apreciată și
răsplătită onest sunt factori care pot
accelera performanţa intelectuală a
elevului olimpic.

pag. 3

SÂNTĂNEANUL

MARTIE 2019

Bilanțul echipelor de handbal băieți si fete ale
Liceului Tehnologic ”Stefan Hell” Sântana

Locul deșeurilor nu este în preajma ta

Campania de Mediu „Locul deșeurilor nu este în preajma ta”, a fost organizată în parteneriat cu Asociaţia
Română pentru Reciclare RoRec, pe
data de 23 martie 2019, bucurânduse și de această dată de un real succes.
Transportul de la domiciliu, cât și
cele trei puncte de colectare din oraș
au favorizat colectarea unei cantități
însemnate de deșeuri de echipamente
electrice și electronice.
Mulțumim cetățenilor Orașului
Sântana și ai satului aparținător Caporal Alexa, care s-au implicat în
această acțiune, predând pentru reciclare peste 4000 kg de echipamente

electrice și electronice scoase din uz,
reducând astfel, semnificativ impactul negativ asupra mediului.
În cele din urmă dorim să vă prezentăm lista cu persoanele care au
caștigat la tombola organizată în cadrul campaniei:
Fier de călcat:
1. BELEI CAMELIA;
2. HOANCĂ IULIAN;
Cafetieră:
1. BALINT FLORICA;
2. ILAȘCU MARIANA;
Mixer:
1. HELL GERLINDE;
2. TODEA MARIA;

SÂNTĂNEANUL
Ziar local al orașului Sântana

În luna marie 2019 a avut
loc Olimpiada Națională a
Sportului Școlar la toate categoriile de handbal școlar.
Rezultatele au fost următoarele:
Echipa de handbal gimnaziu fete a obținut locul III –
la grupa B de la Arad
Componența echipei:
Darau Naiana, Sarb Andrada, Neag Andreea, Purda
Mihaela, Muntean Larisa,
Bortes Georgiana, Pamfiloiu
Lorena, Briciu Antonia, Figel
Andreea, Pascu Larisa, Petruse Andrada, Ilisie Iasmina, Neag Ioana
Echipa de handbal liceu
băieți a obținut locul III pe
județ
Componența echipei:
Mateș Bogdan, Pașca Gabriel, Recalo Alex, Bobrea
Ionuț, Nicula Dănuț, Drăgoi
Claudiu, Ardelean Randu,
Todea Claudiu
Echipa de mini- handbal
liceu mixt primar a obținut
locul IV pe județ

Componența echipei:
Mocan Selena, Niculai Marian, Pop Jasmina, Babolan
Marc, Bălan Cristian, Ilisie
Răzvan, Tabără Florin, Negrea Florin, Budea Darius,
Varvari Andrei, Rotariu Cătălin, Pop Beatrice, Bate Doriana, Ghenz Oana, Mare
Ruben, Grad Vlad
Echipa de handbal gimnaziu băieți a obținut locul I, este Campioană
Județeană calificată la
faza interjudețeană de la
Reșița, care va avea loc în
28.03.2019
Componența echipei:
Pregea Alexandru, Ardelean Ciprian, Neag Andrei,
Suciu Vlăduț, Tomoioagă Damariu, Usvat Andrei,
Danciu Flavius, Hell Gerhard, Pop David, Vîrciu Flavius, Cădaru Andrei, Moțica
Darius, Suciu Andrei.
Succes la faza inter județeană echipei de băieți
gimnaziu.
Bibliotecar școlar,
Brădean Valentina

Ghișeul.ro, funcționează și la Sântana.
Primăria Orașului Sântana vă aduce la cunoștință că începând de azi, 8 martie, impozitele și taxele stabilite de instituţiile publice înrolate în sistem precum și amenzile contravenţionale cu deducerile aferente plăţii în 48 de ore, se
pot plăti online cu cardul bancar.
Găsiți toate informațiile necesare accesând www.ghiseul.ro, în meniul Întrebări frecvente, de unde se poate descărca și Manualul de utilizare.
sa corespunda dorintei tale.
Cum sa iti platesti taxele
Pasul 3: Previzualizare plata
mai simplu, mai comod
si fara comision, pe ghiseul.ro: a) in aceasta pagina apar informatii

Pasul 1: Autentificare cu parola
a) pentru autentificare, este necesar
sa introduci userul si parola primite de la institutia in raza careia ai
domiciliul, apoi actionezi butonul
„Enter‘‘, urmand sa iti schimbi parola initiala, generata de sistem, cu
una noua - parola personala, completand atat campul „Parola noua“,
cat si cel „Confirmare“, precum si
o adresa de email valida, la care vei
primi dovada platilor efectuate.
Pasul 2: Obligatii de plata
a) in urma autentificarii cu parola,
in sectiunea „Obligatii de plata“ vor
aparea toate institutiile inscrise in
sistem pentru care ai
de efectuat plati pentru diverse taxe.
b) cand doresti plata unor taxe
obligatorii, poti sa alegi sa platesti
integral sau partial o anumita taxa;
in casuta unde sunt trecute sumele,
se poate modifica suma astfel incat

www.primariasantana.ro
www.facebook.com/primariasantana
E-mail: contact@primariasantana.ro
Tel: 0257 462 082
Fax: 0257 462 117

referitoare la tipurile de venit pentru care se efectueza plata, suma
de plata, valoarea comisionului - 0,
totalul de plata.
b) daca doresti sa faci plata, este necesar sa citesti termenii si conditiile
de utilizare si sa bifezi campul
„Aprob plata si sunt de acord cu
termenii si conditiile de utilizare“ iar
apoi faci click pe butonul „Piateste“.
c) dupa actionarea butonului se
deschide portalul de plata on-line
al procesatorului, unde este necesar
sa introduci datele cardului cu care
se efectueaza plata si sa faci click pe
butonul „Aproba“.
d) in cazul efectuarii platii, vei primi
un email cu dovada de plata, pe
adresa
de email trecuta la prima autentificare sau modificata de la „Profil
utilizator“.

Coordonatori:
Primar Daniel Tomuța
Viceprimar Cornel Gligor
Cons. Cab. Primar Anca Butar
Tehnoredactare Cătălin Draia

Editat de:
SC Conﬁanza SRL
Tipărit la:
SC Gutenberg SA
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ALTFEL DE VALORI: oameni, locuri și fapte!
Interviu cu domnul Narcis Nadiu, administratorul zonei de agrement “Cărămidărie”

> pag. 1 - Ce oferă în acest moment
zona de agrement?
- Începand de anul acesta mă voi ocupa
mai mult de incinta fostei fabrici. În anii
trecuţi am renovat deja una din fostele
clădiri (blocuri), iar anul acesta se lucrează la a doua. Le-am transformat în locuri
de cazare. Oferim astfel 30 de locuri de
cazare pentru cei care vor să petreacă puţin timp liber în natură, să sărbătorească un eveniment sau pur și simplu un
picknic.
- Auzisem ceva și despre jocuri de paintball.
- Da, colaborez cu o asociaţie sportivă
care închiriază echipament de paintball și
airsoft. Terenul este ideal pentru cei care
doresc să participe la astfel de jocuri.
- Cea mai noua ofertă este “Hanul
vânătorilor”, restaurantul nou deschis.
Cum merge treaba?
- Eu sunt vânător și de aceea l-am deschis. Nu vreau să mă laud singur dar este
o bucătărie de calitate. Am bucătari cu
experienţă de lucru în Germania. Restaurantul oferă și mancare cu specific vânătoresc, dar și meniul zilei sau pizza, care
se pot duce la cerere.
- Care sunt perspectivele?
- Doresc să dezvolt mai mult zona din
incinta fabricii, unde vreau să fac un mic
muzeu. Mă bazez și pe sprijinul financiar
și moral al unor prieteni din Germania,
reprezentaţi de domnul Josef Lutz (președinte de onoare al Asociaţiei germanilor
originari din Santana - HOG Sântana din relaxare. Viaţa este tot mai agitată și oriGermania). M-aș bucura să reușesc să cui îi prinde bine o ieșire în natură, fără a
construiesc câteva terenuri de sport, te- fi nevoiţi să străbată sute de km.
Pentru rezervări la restaurant
nis de câmp, minifotbal și un loc de joacă
sau pentru comenzi la domiciliu
pentru copii.
puteţi
să sunaţi la 0756 424674.
- Un cuvant de incheiere.
Vă așteptăm cu drag.
- Pentru Sântana este un noroc să beneViceprimar, Cornel Gligor
ficieze de un loc cu specific aparte pentru

Parcare amenajată
la grădinița nouă

Infrastructura
trebuie
să țină pasul cu un oraș
în dezvoltare. La Sântana
acest lucru se întâmplă de
ceva ani buni. În ultimii opt
ani au fost asfaltațe străzile
pe o lungime de 46 de km
și a fost introdusă rețeaua
de canalizare pe 54 de km,
ceea ce nu în multe orașe
ale țării s-a reușit. Creșterea

câteva pietruite, pentru ca
până la modernizarea acestora să poată deservi accesul cetățenilor la instituțiile
publice. Una dintre aceste
parcări a fost amenajată recent la grădinița construită
în urmă cu doi ani pe strada Rozelor. Tot cu piatră
a fost refăcută și parcarea
de la școala din Comlăuș,
deteriorate în urma lucrănumărului de mașini nece- rilor de canalizare de anul
sită nu numai străzi asfal- trecut.
tate ci și parcări. În ultimii Primăria are în vedere
construirea unor parcări
ani s-au construit câteva
moderne la toate școlile și
parcări frumoase din pavegrădinițele din oraș, inclusiv
le, cum sunt cele de la lice- modernizarea zonei centraul tehnologic, EKR, parcul le, însă obiectivul prioritar
Katharina Ackermann, bi- al administrației locale răserica penticostală Filadel- mâne finalizarea marilor
fia, bisericile din Caporal proiecte de infrastructură,
Alexa și Sântana, precum și asfaltare și canalizare.

SÂNTĂNEANUL

Spectacol concurs
,,Floricele din Sântana’’
ediţia a XVIII-a 2019.

Primăria Orașului Sântana a organizat duminica 10 martie 2019,
spectacolul concurs ,,Floricele din
Sântana’’, dedicat tuturor femeilor, cu ocazia Zilei Internaţionale
a femeii. Publicul în număr foarte
mare, a apreciat prestaţia concurenţilor, a ansamblului folcloric
Busuiocul și a invitaţilor speciali,
Radu Vand, Viorica Mănăstire și
formaţia ,,Autentic’’. În deschidere, formaţia de tineret a ansamblului Busuiocul a prezentat un
colaj instrumental. Spectacolul a
fost prezentat de Anca Hexan, o
veche colaboratoare, prezentă la
multe ediţii ale concursului. Concurenţii: Drig Ana Maria, Pîrva Alessia Maria și Moldoveanu
Miruna Luana, au primit premii
speciale pentru interpretare, prezenţă scenică și premiul juriului.
Lungu Daria Florina a obţinut
locul I pentru interpretare vocală iar Fâșie Laurelian Ilie a obţinut locul I pentru interpretare
instrumentală. Din juriu a făcut
parte : Andrei Șandru, instructor
coregraf, Radu Vand, interpret de
muzică populară și Rozalia Pașca
, iniţiatorul concursului. Orchestra care a acompaniat concurenţii
a fost compusă din Sergiu Rădacorgă, Alexandru Pamfiloiu-acordeon, Ovidiu Proţiuc-acordeon,
Silviu Bonţea-saxofon și Răzvan
Roșu-saxofon. De asemenea au
dansat cele trei grupe de dansatori ai ansamblului Busuiocul,
boboci, junior și senior, alături de
micuţii interpreţi: Mihaela Cozma, Selena Mocan, Lorena Bo-
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donea, Andrei Buș-saxofon, Alexandra Vuin, Sara Dulovecz, Iulia
Abrudan și Silvana Harșanii. Au
mai evoluat și tinerii interpreţi:
Mihnea Lazea-saxofon, Florina
Dărău, Leonard Stoian, Alexandra Corban, Mădălina Hoza și
Mihaela Boda. Spectacolul a fost
încheiat de invitaţii noștri dragi
Viorica Mănăstire și Radu Vand,
alături de formaţia Autentic. La
finalul spectacolului domnul primar a transmis un frumos mesaj
adresat tuturor femeilor, care au
primit si flori și a felicitat toţi participanţii și concurenţii prezenţi
în spectacol. Organizatorii mulţumesc tuturor pentru prezenţa
la acest eveniment.
Inspector cultură
Rozalia Pașca
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Fasching-ul – o minunată „corabie a nebunilor”
Activitate extracurriculară la Liceul Tehnologic
„Stefan Hell” - Sântana

La Liceul Tehnologic „Stefan Hell” din Sântana se organizează an de an, prin grija și
sârguința deosebită a cadrelor
didactice care își desfășoară
activitatea la grădinița și la
școala cu predare în limba
germană din cadrul unității
noastre de învățământ, spre
bucuria micilor și mai marilor învățăcei și a părinților
acestora, tradiționalul carnaval ocazionat de lăsarea postului Paștilor la catolici.
Pe data de 5.III.2019, continuând tradiția, așa zisul „Fasching” a avut loc în clubul
Liceului Tehnologic „Stefan
Hell” din Sântana. La această activitate extracurriculară
au participat preșcolari, elevi,
cadre didactice, părinți ai copiilor, membri ai comunității
locale, din rândul cărora aș
vrea să o evidențiez pe doamna Ana Ilica, care, deși nu mai
are nepoți la școala noastră,
participă an de an cu trup,
bucurându-se cu tot sufletul alături de fețele liminoase ale micuților costumați.
Anul acesta ne-am bucurat
să avem alături de noi invitați
și oaspeți de la școala noastră
parteneră în nenumărate proiecte școlare, Școala Gimnazială „Aron Cotruș” – Arad,
reprezentată de doamnele
profesoare Hărduț Corina și

Popa Cristina. Pe lângă muzică, dans, măști și voie bună,
nu au lipsit tradiționalele cornuri cu susan, mac sau brânză, coapte la brutăria „Cuptorul Vrăjit” din Sântana.
Faschingul, ca sărbătoare a
etnicilor germani din Sântana, a suferit unele transformări de-a lungul anilor, astăzi
fiind o activitate multiculturală și multietnică ce face parte
din agenda activităților extracurriculare ale școlii noastre.
Carnavalul a fost la origini
o sărbătoare păgână, care
marca trecerea de la iarnă la
primăvară, presupunându-se
că oamenii sărbătoreau astfel
sfârșitul iernii. Era o sărbătoare a festinului, cu mese întinse
și cu mâncare copioasă. Oamenii mâncau bucatele rămase peste iarnă, pentru a evita
alterarea acestora pe parcursul perioadei îndelungate de
post. Costumele și măștile
aveau ca scop alungarea spiritelor rele ale iernii.
O altă teorie presupune că
această sărbătoare ar fi de origine elenă. La sfârșitul lunii februarie grecii sărbătoreau pe
parcursul a trei zile, cinstindu-l pe zeul Dionis (Bachus).
Dionis este zeul vinului, al
agriculturii, al fertilității, al
distracției și dansului. În cadrul acestei sărbători se ser-

vea pentru prima dată vinul
cel nou. După cum spune mitologia greacă, cu această ocazie, Dionis își făcea apariția în
orașul Hellas într-un car naval festiv, numele latin al acestui car era „carrus navalis“, de
unde se presupune că ar deriva denumirea sărbătorii.
Conceptul de „Fasching“ se
folosește în special în Bavaria și Austria, iar din punct
de vedere etimologic derivă
de la „Fastenschank“, ceea ce
înseamnă ultima oară când se
servesc băuturi alcoolice înainte de postul Paștilor, pe vremuri ţinut cu stricteţe. Aceeași
semnificaţie o are și denumirea de „Carnaval“, provenind
din italienescul „carne vale“,
adică „carne pleacă”, în sensul
că, după această zi nu se mai
servește carne pe întreaga perioadă a postului.
Fasching-ul se sărbătorește
în diverse maniere, dar muzica și travestiul joacă un rol
important. Fasching-ul este
în realitate un scenariu ce-l
punem în practică cu multă
bucurie, exprimându-ne astfel personalitatea. Ne mascăm
în zâne, prințese, polițiști,
pirați, vikingi, magicieni, vrăjitoare, bufoni, nebuni....
Personal, acest eveniment,
oarecum, proscris, mă duce
cu gândul la Corabia cu nebu-

ni (Das Narrenschiff ), celebra
operă umanistă a lui Sebastian Brandt (1457–1521), publicată la 1494 în Basel, considerată ca fiind drept cea mai
renumită carte de expresie
germană dinaintea Reformei.
Este vorba despre o operă satirică moralizatoare a Evului
Mediu târziu, care înfățișează
peste 100 tipologii de nebuni
ce se află pe o corabie în cursul lor spre țara fictivă numită
Narragonien (Narragonia sau
Nebunia), criticând în mod
amuzant prin snoave și povestiri ilustrate, moravurile
și însușirile umane, care țin
loc de oglindă satirică. Cartea
a fost tradusă în limba latină
în anul 1497, iar pe această
filieră a ajuns să fie tradusă și
în alte limbi europene. În cuprinsul a 112 capitole sunt descrise moravuri sau greșeli de
comportament tipice omului,
fiind prezentate ca deviere nebunească a lipsei de morală,
cum ar fi: avarul, moda, vorbăria și bârfa sau soțul înșelat
ș. a., vorbindu-se chiar și despre sfârșitul lumii; cei aflați
la conducere primesc sfaturi
utile, iar und nou sfânt, St.
Bădăran, se comportă ca un
grosolan. Capitolul final pune
în opoziția acestui lung șir de
nebuni Înțeleptul.
Această „Corabie a nebunilor” este completată de „dansul nebunilor” și de „oglinda
nebunului”. Ideea expusă de
Sebastian Brand este că, dacă
învățătura și cunoașterea sunt

tratate cu dispreț și ignoranță,
toată societatea se va cufunda
într-o nebuloasă întunecată,
trăind înlănțuită de vicii, iar
toate străzile și ulițele vor fi
împânzite de așa ziși nebuni.
Drumul spre înțelepciune nu
duce prin „evlavie și pietate”, după Brandt, ci pe calea
rațiunii umane. Închei cu
sloganul iluminismului german: „Ai curaj să-ți folosești
rațiunea!”
Autor:
Melania Raab

Un gest frumos al polițiștilor sântăneni
O acțiune de control inedită a făcut poliția
orașului în ziua de 8 martie. Au fost oprite în
trafic doar doamnele și domnișoarele care au
fost ”amendate” cu flori. Un gest frumos și de
apreciat. Cu siguranță că reprezentantele sexului
frumos au avut parte de cea mai frumoasă surpriză din partea poliției.
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Căsătoriile lunii februarie 2019

A MBR U ULPIU SO RIN și TALO Ş LU CIA ELENA
COLOMPA R D ENIS MAR IUS şi IOANOV ICI PAULINA
FA R C A Ş G RO Z A ALIN şi B ĂEŞI EC ATE RINA V IV IA 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

SÂNTĂNEANUL

Din activitatea Consiliului Local
Consiliul local al orasului Sântana s-a
întrunit în ședință ordinară în data de
19.02.2019, având pe ordinea de zi următoarele:
1. Proiect de hotărâre privind încetarea
de drept a mandatului de consilier local al
doamnei Giurgiu Angela.
2. Proiect de hotărâre privind validarea
mandatului de consilier local al domnului
Mișcoi Florea.
3. Proiect de hotărâre privind modificarea
componenței comisiei nr. 1 pentru programe de dezvoltare economico-socială, bugetfinanţe, administrarea domeniului public și
privat al orașului, agricultură, gospodărire
comunală, protecţia mediului, servicii și comerţ.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea
cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente
proiectului “Creșterea eficienţei energetice
la clădiri rezidenţiale in Orașul Sântana judeţul Arad” și a mecanismului de recuperare

a cheltuielilor eligibile și neeligibile aferente.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea
planului de analiză și acoperire a riscurilor
a localității Sântana și a satului aparținător
Caporal Alexa pe anul 2019.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea
listei de priorități cuprinzând solicitanții
îndreptățiți să primească o locuință din fondul locativ de stat al Orașului Sântana.
7. Proiect de hotărâre privind crearea în organigramă a unui număr de 10 posturi vacante de asistenți persoane cu handicap la
serviciul public de asistență socială.
8. Diverse.
Consiliul local al orasului Sântana s-a
întrunit în ședință de îndată în data de
26.02.2019, având pe ordinea de zi următoarele:
1. Proiect de hotărâre privind modificarea
și completarea hotărârii consiliului local nr.
86 din 05.06.2018.
Întocmit, Anca Butar

Anunţ important!

Privind
distribuirea pubelelor
(maro si galbene)

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:
0257- 462082

COMEMORĂRI
BINDER TEREZIA
OPRE VETURIA
BOZGAN FLOREA

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
COLOMPAR AUREL
ARĂDAN ANA
ŞERB ROZALIA
NEGREA VIOREL
MAJOR ANA

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

Anunţ
important!

Cu ocazia “Zilelor orașului Sântana”, primăria orașului dorește să facă o surpriză
frumoasă perechilor soţ-soţie
care aniversează în cursul anului 2019, 50 de ani de căsătorie.
În acest sens, rugăm cetăţenii
care sunt în această situaţie
sau care cunosc persoane în
această situaţie ca până în data
SÂNTĂNEANUL

de 15 iunie 2019, să ia legătura cu consilierii din cadrul
Compartimentului Cabinet
Primar (clădirea primăriei,
etajul 1) sau telefonic, la numărul 0357- 100-074. Venim
cu această rugăminte deoarece
primăria orașului nostru nu
deţine informaţii complete, inclusiv despre persoanele care
s-au căsătorit în alte localităţi
și care acum au domiciliul stabil în Sântana.
Primăria Orașului Sântana
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Stimați cetățeni, vă aducem la cunoștință că
începând cu data de 14.02.2019, vă așteptăm
la sediul Primăriei Orașului Sântana, compartiment Protecția Mediului, în fiecare marți și
joi, intervalul orar 9 – 13, în vederea preluării
pubelelor aferente serviciului de salubritate.
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)
*Acest anunț face referire doar la acele persoane care au încheiat un contract cu RETIM
și nu au primit pubele.
**Transportul pubelelor nu este asigurat de
Primăria Sântana.
Primăria
Orașului Sântana

Din nou...
Câinii Vagabonzi

Joi, 21 martie, s-a desfășurat o nouă
acțiune de prindere a câinilor fără stăpân din oraș. De la ora 9.00 până la ora
13.30 au fost prinși 11 câini din următoarele zone: 4 în centru; 2 pe strada Cloșca;
1 pe strada Mărășești; 2 pe strada Unirii,
1 pe strada Libertății. Cinci câini au reșit
să scape prin garduri rupte sau pe sub
porțile caselor, iar 15 câini din zona gropii de moloz au fugit peste calea ferată.
Menționăm că în afara străzilor amintite
au fost verificate multe alte zone din oraș
și din Caporal Alexa din care enumerăm
străzile: Muncii, Bistriței, Vânătorilor,
C. D. Gherea, Ghioceilor, M. Eminescu,
zona școlii generale din Comlăuș, piața
agroalimentară, Bornăzăl, gară etc., însă
fără succes. Mai trebuie precizat că dintro haită de 4-5 câini nu pot fi prinși toți
deodată. După ce sunt prinși unul sau doi
dintre ei, ceilalți fug, nu așteaptă să fie și
ei prinși. Acesta este motivul pentru care
a doua zi cei rămași liberi se întorc și lasă
impresia că nici măcar nu au trecut hingherii pe acolo.
Primăria Orașului Sântana

Știați că.... File din istoria orașului Sântana
și a loc. Caporal Alexa
În anul 1955, directorul școlii germane
Comlăuș era învăţătoarea Ruck Magdalena.
În anul 1955, la Căminului Cultural
Comlăuș își desfășurau activitatea echipe
de călușari, dansatori, coriști: (de la stânga
la dreapta): Ioan Istvan, Petru Musca, Petru
Musca (Buiu), Pavel Răpaș, Gheorghe Musca, Dumitru Bălaj, Traian Roman, Romulus
Roșu, Ioan Bodea, Gheorghe Mojic, Petru
Petrișor, Ioan Nedelcu (învăţător), Letiţia Bălaj, Floare Chirla, Ioan Budiu, Pavel
Igreţ, Traian Nadiu, Ioan Musca, Ioan Bălaj, Iosif Brădean, Gheorghe Bodea, Ioan
Bozgan, Petru Musca, Dumitru Nadiu (di-

rector cămin), Livia Musca, Floare Musca,
Elena Brădean, Aurelia Musca (dirijorul
corului), Maria Cătana, Floare Crișan,
Rozalia Hanţ, Maria Dobrea, Floare Faur,
muzicanţii Petru Bărbătei, Petru Covaci,
Dumitru Boar, Gheorghe Bărbătei, Ilie
Crișan, Gheorghe Bătrînuţ, Dumitru Bărbătei, Petru Crișan, Ioan Răuţ, dansatorii
Floare Drida, Ecaterina Tămaș, Angela
Dema, Floare Musca, Saveta Musca, Maria Musca, Maria Hanţ, Natalia Palcu, Iosif
Palcu, Gheorghe Dobrea, Ioan Răuţ, Iosif
Palcu, Dumitru Roman, Gheorghe Furdea,
> pag. 7
Gheorghe Cuedan.

pag. 7

SÂNTĂNEANUL

MARTIE 2019

Știați că.... File din istoria orașului Sântana
și a loc. Caporal Alexa

> pag. 6 În anul 1956, prin Decretul 81, sunt retrocedate o parte din
casele șvăbești confiscate în anul 1945,
dar pământul a rămas la stat. Sântana
face parte din regiunea Oradea, ca urmare a Decretului 12/10 ianuarie 1956,
când regiunea Arad a fost desfiinţată,
rămânând regiunea Timișoara, raionul Criș trecând la regiunea Oradea.
Recensământul populaţiei înregistra
11932 de locuitori.
Primarul Sântanei este Anton Mayer
(legislatura I), care a indignat populaţia șvăbească pentru activitatea lui anticreștină.
În perioada 1956-1964, moara din
Sântana (strada Rodnei) a avut ca anexă o fabrică de conserve din legume, cu
10 muncitoare permanente și 50-80 de
muncitoare sezoniere.
În anul 1956, fanfara Căminului Cultural Sântana, cu instrumentiști de etnie germană, a obţinut la București, locul al treilea pe ţară la cel de-al IV-lea
concurs al formaţiilor de amatori.
În anul 1957, se construiește casa de
odihnă „Vila“ de la Moneasa pentru cooperatorii din Sântana și tribuna pentru terenul de sport de la Școala Generală „Sfânta Ana” Sântana.
În anul 1958, echipa de handbal băieţi cucerește locul al II-lea pe ţară,
reînfiinţându-se A. S. „UNIREA”. Au
jucat Reinholz Richard, Teuber Ștefan,
Ditmar Schmidt, Oster Oswald, Alfred
Sira, Ioan Metz, Nicușor Lazea, Helmut Scherer, Ioan Schwartz, Frank Filip, Aurel Ardelean, Toni Teuber, Vasile
Cosma, Ernst Müller, Herbert Müller,
îndrumaţi de „patronul”sportului din
Sântana, profesorul Francisc Metz.
Parola antrenorului Metz Franz era:
„Cine nu știe să joace handbal trebuie
să compenseze prin luptă; cine nu luptă primește o sapă și o parcelă la CAP,
dar atenţie, nici acolo nu se poate trage
chiulul”.
Jakob Hübner publică în 1958 romanul „Die Heilmanns” în care este prezentată istoria unei familii din Heilingenfeld (Sântana) de la jumătatea
secolului al XIX-lea și până în perioada
când au luat comuniștii puterea.
În anul 1959, se unifică secţiile română și germană din cadrul școlilor sântănene. Este numit director al școlii profesorul Cornel Stângu.
În anul școlar 1959-1960, se dă în folosinţă școala din Satul Nou, avându-l ca
director pe învăţătorul Ioan Căpraru.
În anul 1960, ia fiinţă CEC-ul și Școala Medie Serală (Str. Gheorghe Gheorghiu-Dej, 62, finanţată de GAC „Viaţă
Nouă”, director Viorica Mureșan. Se
introduce gratuitatea manualelor și
echipa de fotbal a comunei este numită
“Recolta”. La Caporal Alexa se înfiinţează CAP „Voinţa poporului”.
În anul 1960, Grupa de vânători din

Comlăuș era compusă dintr-un comitet format din vânătorii Butari Alexa
(organizator de grupă), Hîrcăian Ilie
(paznic), profesorii Stan Nicolae, Cismaru Victor, inginerul Marincaș Liviu,
Martin Dumitru și Ploscaru Alexandru. Vânătorii continuau tradiţia vânătorilor germani și români din Sântana
și Comlăuș.
În anul școlar 1960-1961, se unifică
secţiile germană și română din școlile
Sântanei.
În anul 1961, se naște Maria Reinholz,
cu numele de scenă Mara Kayser, cea
mai îndrăgită solistă de muzică populară din Germania. Presa germană o numește „regina baladelor romantice”care
încântă publicul cu melodii de dragoste și dor. A fost descoperită la serile de
dans la care cânta. Locuiește în Germania la Saarland și are scoase numeroase
albume, apare la radio și televiziune, la
Grand Prix-ul Muzicii Populare Germane.
În anul 1964, primar Josef Ackermann,
consemnăm primii absolvenţi ai Școlii Profesionale de Mecanici Agricoli,
școală înfiinţată în anul 1961 {directori:
inginer Ioan Berar (1961/1965), Inginer
Eugenia Tătărușanu (1965/1966)} și
care pregătea mecanici agricoli pentru
Sântana și localităţile judeţului Arad.
La început au fost un numar de 4 clase
cu 160 de elevi și toţi stăteau la internat
. Suprafaţa școlară era de 362 m2, iar a
internatului de 980 m2.
Conform statului de funcţiuni din
ianuarie 1962, în primul an, școala
a funcţionat cu 8 cadre didactice, 18
muncitori și 6 angajaţi ca personal administrativ. În 15 decembrie 1961, are
loc constituirea primului consiliu profesoral al școlii, după cum urmează:
Beraru Petru-director, Bocăniciu Victoria-limba română, Malaieș Ioan-matematică, Beraru Petru-educatie fizică,
Foica Gheorghe-mecanică tehnică,
Mara Gheorghe-studiul materialelor,
Bocăniciu Silviu-agricultură generală,
Uivarosan Ion-desen tehnic, Butaru
Alexa, Mojic Gheorghe-protecţia muncii, Polis Eugen, pedagog ansamblu artistic.
Printre problemele de început se înscria și lipsa manualelor.
În trimestrul I, mai scurt din cauza
faptului că școala nu a început în luna
septembrie, cursurile s-au ţinut dupăamiază.
Primii diriginţi ai celor patru clase de
ucenici au fost: Silviu Bocăniciu, Gheorghe Mojic, Alexa Butaru și Dorin Lihor (venit în trimestrul II pe catedra de
educație fizică, rămasă liberă în urma
trecerii directorului Petru Beraru pe
catedra de limba română).
Profesor, Gheorghe Sinescu
(Continuare în numărul
viitor al ziarului)

TOALETAREA ARBORILOR ÎN ORAȘUL
SÂNTANA

Urmare a mai multor solicitări primite din partea cetățenilor orașului
privind situația arborilor aflați pe
domeniul public ce prezintă riscuri
asupra utilităților și a imobilelor,
Primăria Sântana a demarat, în cursul lunii martie, o amplă acțiune de

toaletare a peste 30 de arbori înalți
aflați pe domeniul public.
Vă informăm că în funcție de
bugetul disponibil, Primăria
Orașului Santana va continua și
anul viitor această acțiune.
Primăria Orașului Sântana

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC
privind tăierea nucilor din Orașul Sântana
și satul Caporal Alexa
Având în vedere, Legea pomiculturii Nr. 348/2003 republicată,
aducem la cunoștința cetățenilor
orașului Sântana și ai satului Caporal Alexa, faptul că, începand din
această lună, toate cererile înregistrare la Primăria Sântana pentru
aprobarea tăierii nucilor/castanilor
comestibili, situați pe domeniul
public sau privat din raza UAT
Sântana, vor fi transmise Direcției
Agricole Arad, în vederea obținerii
autorizației de defrișare pomi răz-

leti.
Menționăm că aceasta cerere va
trebui depusă la registratura Primăriei Orașului Sântana, cu cel
puțin 30 de zile lucrătoare înaintea
operațiunii de tăiere a arborilor.
După obținerea autorizației de
defrișare, solicitantul autorizației
va fi chemat la sediu Direcţiei
Agricole din Arad, pentru ridicarea acestui act pe baza de semnătură.
Laurențiu Blidar

OFERTĂ
DE SĂRBĂTORI

Suma maximă- 2.000 lei;
Garanţii- 1 girant la maxim 1500 lei;
Termen de rambursaremaxim 12 luni;
De exemplu:
- la un împrumut în valoare de
1000 lei, ce se va achita în 12 rate
lunare, rata lunară este de cca.
87 lei (cu dobânda inclusă), iar
suma totală de rambursat este de
1044,82 lei.
CAR. STRAJA LUPENI- IFN
pului de voluntari în fața sediului
administrativ;
- 10:40 – 13:00 – desfășurarea
acțiunii de strângere a deșeurilor;
- 13:00 – 13:30 – ridicarea sacilor în care s-au strâns deșeurile;
Transportul voluntarilor, necesarul de saci menajeri și mănuși,
toate acestea vor fi asigurate de
către primărie.
Vă așteptăm într-un număr cât
mai mare!!!
*persoana de contact responsabilă pentru această acțiune este:
domnul Laurențiu Blidar, tel.
0745/997.077, e-mail: laurblidar@
yahoo.com
Primăria Orașului Sântana

Numai în perioada 08 aprilie –
24 aprilie 2019 , membrii C.A.R.,
pot beneficia de ÎMPRUMUT
PROMOȚIONAL DE PAȘTE, cu
o dobândă standard de 4,0 % pe
an, la care se adaugă o dobândă
suport social de 0,35 %, calculată
la soldul împrumutului.

INVITAȚIE
la acțiunea de
voluntariat

Dragi sântaneni,
În cadrul campaniei de ecologizare a orașului prin adunarea
deșeurilor aruncate întâmplător pe domeniul public, vă invităm sâmbătă, 30 martie 2019, la
o acțiune de voluntariat privind
strângerea acestor deșeuri ce se
va desfășura în zona periferică a
orașului nostru, după următorul
program:
- 10:00 – 10:30 – întâlnirea gru-
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Atenție la curățenia orașului!
Avem printre noi
mulți cetățeni
fără cei 7 ani de acasă!
S-a lucrat de zor la o serie de activități de curățenie, specifice
sezonului primăverii: amenajarea spațiilor verzi, toaletarea și
văruitul pomilor, cosirea ierbii, decolmatarea de șanțuri, adunarea gunoaielor de pe marginea drumurilor, de pe pășuni,
colectarea vegetațieie uscate etc.

În zona gării

Grămezi de gunoaie au fost
aruncate pe marginea căii
ferate, începând de la fosta
haltă din Comlăuș către Bornăzăl. Autorii acestor acte
nesăbuite sunt atât unii dintre cetățenii care au casele în
apropierea căii ferate, cât și
alții, la fel de nesimțiți, care
vin cu căruța sau cu remorca
și aruncă în spatele căii ferate tot ce nu le mai folosește
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Păstrarea curățeniei depinde de toti

Eforturile gospodăriei comunale, ale celor care prestează muncă în folosul
comunității sau ale benefi-

ciarilor de ajutor social trebuie respectate. Zadarnic
se face curățenie dacă nu se
păstrează. La colțul dintre
strada Banatului și Teiului se
face curățenie lunar pentru
că un băutor de bere și-a făcut obiceiul să arunce pet-ul
pe zona verde. Alții, pe strada Rodnei la intersecție cu
strada Unirii, după ce beau
cafeaua aruncă paharul de
plastic în șanț, la doi metri de țarcul pentru pet-uri.

Exemplele pot continua începând din centrul orașului
către periferie. Tocmai de
aceea vă rugăm să păstrați
curățenia orașului.

Acțiuni de curățenie la cimitire

acasă. Majoritatea deșeurilor
și-ar avea locul ori în pubela neagră, ori în cea galbenă
pentru plastic, pentru a putea fi colectate de firma de
salubritate.

Program de colectare
deșeuri reziduale pe zile,
străzi și localități

mai bun de aruncat gunoaie.
Un asemenea loc este în spatele cimitirului din Comlăuș.
Culmea este că la două zile
după ce a fost curățat, fără
să țină cont de acest lucru,
doi indivizi au fost prinși
aruncând resturi vegetale,
resturi care puteau fi duse cu
același efort, dar cu obrazul
Pentru unii, orice loc as- nepătat, la groapa de moloz
cuns de ochii lumii este nu- a orașului.

Acțiuni de curățenie la Caporal Alexa

Marți

Joi

Caporal Alexa

1 Decembrie

8 Martie

I.Creanga

M. Viteazul

1 Mai

A.I.Cuza

I.Slavici

Rodnei

9 Mai

A.Ipatescu

L. Blaga

Miercuri

Aradului

Avram Iancu

L.Rosu

A.Vlaicu

Bicazului

Banatului

Lalelelor

Bobalna

Bistritei

Bradului

Libertatii

Bujorului

Bucegi

Campului

Liliacului

Crinului 1

C. D. Gherea

Caprioarei

Muresului

Grivita

Closca

Ciocarliei

N.I. Vidu

I.L.Caragiale

Crisului

Crinului 2

Nucului

M.Sadoveanu

Ghioceilor

Crisana

Olteniei

Muncii

L.Rebreanu

Dudului

Paltinisului

N.Balcescu

M.Eminescu

Dunarii

Primaverii

Oituz

Marasesti

Fagaras

Prunului

Pacii

Micsunelelor

Florilor

Romana

Poetului

Plopului

G.Cosbuc

Somesului

Romantei

Rozelor

Garii

Teiului

T.Vladimirescu

Trandafirilor

Garofitei

Unirii

Zefirului

Vanatorilor

Graului

V.Alecsandri

Zarandului

Horea

Viorelelor

Vineri

Zorilor

S-a intervenit pentru
curățenia
drumurilor județene

Nu toți participanții la
traficul rutier sunt bine
educați. Acest lucru se poate
lesne observa de pe marginea tuturor drumurilor din
România. Tone de recipienți
din plastic, ambalaje alimentare sau haine uzate, se

SÂNTĂNEANUL

strâng anual și de pe marginea celor două drumuri
județene ce străbat orașul
nostru. Numai între Caporal
Alexa și Sântana au fost încărcate șase remorci de gunoi. Gospodăria comunală a
participat mai multe zile cu

col de pe marginea drumului județean 792C, Sântana-Caporal Alexa, situat în
prima curbă după barieră.
Au fost ridicate și transportate 8 remorci de gunoaie.
Rugăm deținătorii de teren
din acea zonă să urmărească
La începutul lunii martie a și să ne sprijine în păstrarea
fost salubrizat terenul agri- curățeniei.

Curățenia a ținut două săptămâni

lui din Sântana și pășunea
din Caporal Alexa, cineva
a aruncat în ambele locuri
mai multe deșeuri. S-a făcut
curățenie a doua oară, însă
vă rugăm să evitați aruncarea deșeurilor în locuri neLa nici două săptămâni permise, să ne ajutați să păsdupă ce a fost salubrizat te- trăm un oraș curat, de care
renul din spatele stadionu- să fim mândri.
drumului către Caporal Ale- aceste drumuri să-și arunce
xa.
mizeria din mașini în tomAm fi putut să ne eschi- beroanele de acasă.
văm de la aceste acțiuni de
curățenie pentru că drumurile județene nu sunt în
administrarea orașului Sântana, însă respectul pentru
cetățean și pentru imaginea
oameni și utilaje la salubriorașului merită acest efort.
zarea DJ 791 către Zimand,
Rămâne ca șoferii și pasaa DJ 792C către Curtici și a
gerii din mașinile ce trec pe
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