23 – 29 septembrie 2022

anul XII • nr. 569 •
12 pagini • 2,50 lei
Telefonul cititorului:

0269/43.43.00
0371/177.371

Ziarul din inima orașului
Spectacol pe două roţi
la Arena Platoş Păltiniş
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Târgul de Ecoturism
revine cu cea de-a treia ediţie

www.mesageruldesibiu.ro

Biserica fortificată
din Ruja, redată
circuitului turistic
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Sibiul redevine o mare scenă de dans
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Descoperire istorică la Mediaş

Pagina 5

Lucrările de reparaţii şi conservare la Ansamblul Bisericii
Evanghelice Fortificate din Ruja au fost finalizate. Repus în valoare,
monumentul istoric, datând de la începutul secolului al XV-lea, va fi
inclus printre obiectivele turistice importante ale judeţului.
Investiţia, începută în 2018, se ridică la cca 1,394 milioane lei, din care
aproximativ 1,314 milioane lei reprezintă finanţare nerambursabilă.
Toate lucrările au fost făcute în spiritul regulilor restaurării
şi conservării monumentelor istorice.
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Se schimbă programul de vizitare al Muzeului ASTRA

Începând cu data de 26 septembrie şi până în data de 29 octombrie, programul de vizitare al Muzeului ASTRA se va modifica. Astfel, Muzeul în aer liber
din Dumbrava Sibiului va putea fi vizitat zilnic între orele 08.00-18.00.
Programul Galeriilor de Artă Populară va fi de luni
până duminică, între orele 09.00-17.00, Cafeneaua
Culturală va fi deschisă de luni până duminică între
09.30 – 17.00, iar expoziţiile temporare vor putea fi
vizitate de miercuri până duminică, între orele
09.00-17.00

Mueul tradițiilor
Situat în centrul României, la Sibiu, Complexul Naţional Muzeal ASTRA este
cea mai importantă instituţie etnomuzeală din România.
Conceput sub egida Asociaţiunii Transilvane pentru Literatura Română și
Cultura Poporului Român - instituţie înﬁinţată în 1861 - Muzeul ASTRA - pe
atunci Muzeul Asociaţiunii - a vernisat prima expoziţie în 19 august 1905.
Muzeul s-a născut din dorinţa românilor ardeleni de a-și deﬁni propria identitate etnoculturală, în conglomeratul etnic al Imperiul Austro-Ungar și pe fondul emancipării culturale a tuturor popoarelor din centrul și sud-estul Europei.
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obligatoriu ca România
Raluca Turcan: „Faptele Este
să intre în Spaţiul Schengen!
bune aduc întotdeauna
oamenii cu suflet la un loc!”

România a îndeplinit toate cerinţele impuse de Uniunea
Europeană pentru a adera la Spaţiul Schengen.
Deputat Bogdan Trif, Preşedintele Organizaţiei Judeţene PSD Sibiu: „Campania PES activists a ajuns în Sibiu.
Colegii noştri membri PSD şi, totodată, activişti PES au
avut o acţiune de susţinere a campaniei ”Românii merită în
Schengen”. Această campanie a fost demarată de colegul
nostru europarlamentar PSD şi preşedinte al PES România, Victor Negrescu.

Sprijinul financiar generos al unei companii
pentru oamenii aflaţi
în suferinţă în Ucraina
a găsit, ca de obicei,
in Crucea Roşie Sibiu
un partener de nădejde.

Raluca Turcan: “M-am
bucurat ca am reuşit sa
realizez acest parteneriat şi, de data aceasta, mobilizarea noastră a mai
atras un “coechipier” –
magazinul Decathalon.
Împreună, am reuşit să
achiziţionăm echipamente medicale destinate unui
Centru de Diagnostic pentru Copiii aflati in suferinţa din Kiev.”
Copii cu deficiente de
mobilitate vor primi astfel echipamente care sa-i
sprijine sa se recupereze
mai repede.
Deputatul a susţinut că
efortul a fost unul comun,
iar iniţiativa a fost întâmpinată de valuri de empatie: “Din momentul in care am primit aceasta solicitare de ajutor, rând pe
rând oameni cu suflet mare au răspuns pozitiv.
In tot demersul nostru
am fost inspiraţi constant
de solidaritatea generală

Sibienii au venit în număr mare şi şi-au exprimat, în
scris, dorinţa ca România să fie parte integrantă a spaţiului Schengen.
Felicit toţi colegii din Sibiu şi din Mediaş care s-au implicat activ în această campanie şi îi urez succes, în demersul său, lui Victor Negrescu!
Intrarea în Spaţiul Schengen înseamnă libera circulaţie,
fără controale la frontieră, atât a cetăţenilor, cât şi a mărfurilor, ceea ce ar însemna un ajutor imens pentru firmele
cu capital românesc şi cele care produc în România. De aceea, este obligatoriu ca România să inte în Spaţiul Schengen.
Le reamintim sibienilor că toate obiectivele majore europene şi transatlantice ale ţării noastre au fost îndeplinite în
timpul guvernărilor PSD.
a comunităţii sibiene, şi
nu numai, care a pus la
dispoziţia refugiaţilor
ucraineni spaţii de cazare, centre educaţionale
pentru copii, îngrijire medicală, precum şi oportunităţi de angajare.”
De la începutul războiului din Ucraina şi până
în prezent, la nivelul judeţului Sibiu, Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei a în-

registrat şi a oferit sprijin
umanitar unui număr de
1.365 persoane dintre care 818 adulţi şi 547 copii.
În încheiere, Raluca
Turcan a mai declarat că
“Sibiul nu rămâne niciodată indiferent în faţa suferinţei. Doresc să le mulţumesc tuturor celor care
au pus umărul şi şi-au
ajutat semenii în momente de criză. Războiul ne-a
dat tuturor o lecţie des-

pre cât de important este
să îţi ajuţi aproapele. Sper
ca această pildă biblică să
se păstreze în inimile
noastre, ale tuturor, şi pe
viitor! Multumesc Raluca
Morar şi Andreea Dumitraşcu, reprezentantele
Crucii Roşii Sibiu, Asociaţia Philadelphia şi Miron Paval, din partea Decathlon. Punem umărul
acolo unde putem şi este
nevoie de noi!”

Deputat Bogdan Trif, Preşedintele Organizaţiei Judeţene
PSD Sibiu

Ghişeul digital al Primăriei, disponibil non-stop
În urmă cu câteva luni,
Primăria Sibiu a lansat
în testare un terminal self
service, în fapt un ghişeu
digital şi o alternativă la
cel deservit de funcţionari.
Din această săptămnă ghişeul digital este disponibil cetăţenilor la intrarea
în sediul central al Primăriei Sibiu dinspre Piaţa Mică 24/24 de ore, 7 zile din 7.

“Acest ghişeu digital
este soluţia pentru sibienii care nu utilizează instrumentele online pe care Primăria Sibiu le-a pus
la dispoziţie. În plus, foarte important, acest ghişeu
amplasat în sediul Primăriei este disponibil şi după ce programul instituţiei se încheie, inclusiv în
weekend. Astfel, dacă
aveţi de depus documente sau de făcut plăţi dar
lucraţi până târziu, puteţi
veni la Primărie la orice
oră şi să faceţi aceste operaţiuni la ghişeul digital.”,
explică Astrid Fodor, primarul municipiului Sibiu.

te vorba despre cereri, formulare sau despre sesizări şi reclamaţii, operaţiunea este foarte simplă:
alegeţi din meniu tipul de
document pe care doriţi
să îl depuneţi şi urmaţi
paşii indicaţi pe ecran; introduceţi cartea de identitatea în fanta dedicată
şi completaţi datele de
contact, conform instrucţiunilor (nr. telefon şi
e-mail) pe care să vă fie
transmis răspunsul; introduceţi foile în fanta
pentru documente, aparatul le va prelua şi veţi primi un număr de înregistrare generat de registratura electronică a Primăriei, sub forma unui bon.
Documentele sunt preluate şi transmise serviciului din Primărie abilitat
să le soluţioneze. În ceea
ce priveşte plata impozitelor locale şi a diverselor
taxe, aici puteţi plăti peste 100 de tipuri de taxe şi
impozite, printre care şi
impozitele pe teren, casă
sau maşină, taxa de salubrizare, taxe pentru eliberarea unor documente,
taxe de timbru şi amenzi.

Depuneri documente
şi plăţi impozite şi taxe

Doar cu buletinul
şi un card bancar

Ghişeul digital poate fi
utilizat atât pentru depunerea de documente, cât
şi pentru plata impozitelor locale şi a diverselor
taxe. Pentru depunerea
de documentelor, fie că es-

Pentru plata impozitelor locale şi a diverselor
taxe, aveţi nevoie de cartea dumneavoastră de
identitate şi de un card
bancar. Plata se poate face introducând datele

Alternativă
la operaţiunile online

PUBLICITATE

dumneavoastră personale sau scanând codul de
bare de pe decizia de impunere pe care o primiţi
acasă de la Direcţia Fiscală. Plata se face în câţiva paşi simpli: selectaţi
de pe ecranul tactil ce impozit sau taxă doriţi să
achitaţi, introduceţi cartea de identitate în fanta
marcată, pentru a fi scanată, completaţi restul detaliilor marcate cu câmpuri roşii cu ajutorul tastaturii de pe ghişeu, selectaţi de pe ecran „Plăteşte”, apropiaţi cardul
bancar de POS şi urmaţi

procedura unei plăţi obişnuite apoi ridicaţi chitanţa. Nu se emit duplicate
şi este dovada plăţii, pe
care trebuie să o păstraţi.
Acest terminal self service a fost creat de Primăria Sibiu în cadrul proiectului “SALT Sibiu – Administraţie de calitate, accesibilă locuitorilor prin tehnologie” finanţat din fonduri europene nerambursabile prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă, Axa prioritară
2 – "Administraţie publică şi sistem judiciar accesibile şi transparente".
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SUSȚINEM PRODUCĂTORII LOCALI

Lapte de vacă sănătos, direct din Răşinari
¤ Laptele de vacă comercializat de producătorii locali, din ce în ce mai cerut în pieţele din Judeţul Sibiu
te bune pentru consumul
la toate vârstele.

Laptele de vacă este unul
dintre cele mai sănătoase
alimente pe care
ni le oferă natura.
La o aruncătură de băţ
de Sibiu, în Răşinari,
doamna Ana Podariu creşte vaci pentru lapte,
într-un mediu sănătos
şi natural. Doamna produce şi telemea din lapte
de vacă după o reţetă
moştenită din generaţie
în generaţie.

Îndeletnicire
moştenită din familie
Ana Podariu, este din Răşinari, acolo unde s-a născut,
a crescut şi ulterior s-a căsătorit. Pasiunea Anei Podariu
pentru animalele de fermă începe încă din copilărie, deoarece părinţii ei, deţinând oi,
Ana a crescut înconjurată de
animale şi cu timpul a ajuns
să le îndrăgească. La rândul
lor, părinţii soţului au avut oi,
aşadar şi el a a învăţat să
crească aceste animale. Când
au decis să se căsătorească,
au primit drept zestre, pe lângă altele, câteva oi. Timp de
18 ani s-au ocupat de creşte-

Spirit de comerciant

Doamna Ana Podariu produce telemea din lapte de vacă după o reţetă moştenită din generaţie în generaţie
rea oilor, până când, în 2008
din cauza lipsei oamenilor dispuşi să îi ajute la fermă, au
decis să le vândă.

De la oi, la vaci
După ce au vândut oile, au
hotărât să cumpere o vacă,
apoi două. Şi aşa au ajuns să
deţină, în prezent, 13 bovine
de la care iau lapte şi produc
telemea şi alte produse lactate. „Am pornit pe acest drum
din tradiţie, aş putea spune.
Părinţii noştri au avut oi.
Când ne-am căsătorit, am pri-

mit oi ca zestre şi eu şi soţul
meu şi am dus tradiţia mai
departe. În timp, pentru că
nu am mai găsit oameni care să se îngrijească de ele, am
hotărât că cea mai bună decizie ar fi să le vindem. Apoi
am cumpărat o văcuţă, apoi
două şi aşa am ajuns ca în
prezent să deţinem 13 văcuţe.” Spune doamna Ana.

Produse naturale
şi sănătoase
Doamna consideră că produsele naturale sunt mai că-

utate de către cumpărători
faţă de cele din supermarketuri, dar mai spune că
există şi excepţii. „Da, categoric produsele naturale sunt
mai căutate. Sunt şi excepţii care merg pe varianta supermarketurilor, dar sunt şi
cei care ştiu să mănânce sănătos, şi aceia ne caută.” a
mai povestit Ana Podariu.
Crede că produsele naturale sunt mai căutate
datorită faptului că sunt
mai sănătoase, nu conţin
alte substanţe şi sunt foar-

Întrebată dacă s-a gândit
vreodată de ce cumpărătorii
aleg produsele ei, doamna
Ana a răspuns că da, şi ne-a
explicat şi motivele pentru
care se întâmplă asta. „Da,
mi-am pus de foarte multe
ori această întrebare. Răspunsul este in mare parte la
fel cu ce am spus înainte. Sunt
mai sănătoase şi mai calitative. Pe lângă acest lucru mai
contează şi cum vorbeşti cu
omul din faţa ta, contează şi
curăţenia pentru că mulţi se
uită. Oricum la piaţă se vede
omul, dacă are o faţă de masă curată, un prosop curat cu
siguranţă oamenii îi vor alege produsele.”, ne-a declarat
doamna Podariu.

Reţetă autentică
Produsele pe care Ana Podariu le pune la dispoziţia clienţilor sunt laptele de vacă şi
telemeaua de vacă. Reţeta
pentru telemea este moştenită din generaţie în generaţie
de familia doamnei, astfel că

gustul autentic este dus mai
departe si în zilele noastre.
„Nu folosesc o reţetă complicată. Folosesc reţeta moştenită de la mama mea, care la
rândul ei a moştenit-o de la
mama ei şi aşa mai departe.
Mă bucur că pot aduce pe mesele oamenilor gustul de altădată.” a mai declarat femeia.

Doar în Răşinari
În privinţa planurilor de
viitor, viitor nu plănuiesc să
se extindă pentru că timpul
nu le permite, soţul doamnei
având şi un alt job pe lângă
creşterea animalelor. Mai
mult decât atât nici nu găsesc oamenii potriviţi cu care să lucreze. Mărturisesc însă că sunt mulţumiţi cu ce au
realizat până acum.
Ana Podariu vinde exclusiv în Răşinari, acolo unde are clienţi abonaţi pentru laptele de vacă şi telemea, produsele pe care le livrează şi la
domiciliu. Dacă doriţi să cumpăraţi ceva din produsele Anei,
o puteţi găsi în fiecare sâmbătă în Piaţa Locală Răşinari,
de unde este nelipsită.
Andrei Rachieru

Sibiul găzduieşte Summit-ul „Transilvania Business People”
În 28 septembrie, la Hotel
Ramada va avea loc unul dintre cele mai importante şi de
impact evenimente de business ale anului, Summit-ul Transilvania Business People.

Sprijin pentru
antreprenori
Evenimentul este dedicat
oamenilor care sunt implicaţi în procesul de dezvoltare al unui business: antreprenori, directori executivi,
manageri, specialişti în marketing şi vânzări.
„În urmă cu 30 de ani a
început evoluţia mediului de
afaceri privat în România.
Vremuri tulburi, fiscalitate
învechită şi aproape niciun
sprijin din partea statului,
pentru temerarii antreprenori ai acelor vremuri. Multe lucruri s-au schimbat de

atunci, unele sunt în curs de
îmbunătăţire, iar altele îşi
caută continuu forma finală,
care să fie adaptată economiei europene şi mondiale.
Moştenirea economiei de
lipsă a creat un comportament agresiv al antreprenorilor care se regăsea în planul de business, în campaniile de publicitate şi în modul în care companiile acestora comunicau. Diferenţiatorii erau scoşi în evidenţă
prin diminuarea concurenţei, mesajele campaniilor făceau apel vădit la durerile
consumatorilor promiţându-le o rezolvare imediată,
iar planurile de business
subliniau o nevoie de creştere imediată, pe termen
scurt de cele mai multe ori.
Acest comportament este uşor, uşor înlăturat, iar

pentru a fi eliminat definitiv, oamenilor de afaceri şi
specialiştilor care îi susţin,
este necesar să li se ofere o
alternativă, şi anume un mediu de afaceri colaborativ.
Transilvania Business People îşi doreşte să aducă în
aceeaşi sală, aceşti antreprenori care simt şi trăiesc zi de
zi schimbarea. Unii dintre ei
au trecut prin criza financiară din 2008, cei mai mulţi încă îşi recalibrează afacerea
după criza sanitară şi evenimentele care au loc la graniţele României”, au anunţat
organizatorii evenimentului.

Temele momentului
În cadrul evenimentului
vor vorbi speakeri pregătiţi
să împartă cu participanţii
din strategiile pe care le-au
folosit pentru a depăşi mo-

mente critice, sau tehnici
concrete prin care cei prezenţi îşi vor putea duce vânzările la un alt nivel.
Mai multe amănunte despre speakerii care vor face
prezentări în cadrul Transilvania Business People,
puteţi găsi accesând pagina
de facebook a evenimentului, la https://www.facebook.
com/tbpeople.ro
În cadrul evenimentului
se vor discuta în paneluri,
cele mai importante teme
ale momentului: marketing
şi vânzări, financiar, administrativ, crearea şi gestionarea echipelor performante, dezvoltare personală.
Summitul Transilvania
Business People va avea loc
miercuri, 28 septembrie la
Hotel Ramada cu începere
de la ora 9.00
PUBLICITATE

Ultima „strigare”
Câteva zile rămase pentru depunerea declaraţiei
care vă scuteşte de plata
taxei de salubrizare în cazul imobilelor nelocuite.
Pentru scutirea de la
plata taxei de salubrizare, sibienii care deţin un
imobil nelocuit/neutilizat
trebuie să depună anual,
până în 30 septembrie, o
declaraţie pentru anul în
curs prin care să ateste/
să reconfirme că respectivul imobil are în continuare acest statut. Împreună cu declaraţia, cetăţenii în cauză trebuie să depună şi confirmarea din

partea Asociaţiei de Proprietari şi/sau orice alt document care să ateste faptul că imobilul este nelocuit/nefuncţional.

Online sau ﬁzic
Sibienii care deţin astfel
de imobile mai au astfel câteva zile pentru a depune declaraţia şi documentele doveditoare, în format electronic
prin platforma de salubrizare de pe https://www.salubrizare.sibiu.ro/, prin e-mail: declaratie.salubrizare@sibiu.ro,
sau în format tipărit, la registratura Direcţiei Fiscale
de pe str. Turismului nr. 15A.

Formularul pentru această declaraţie poate fi
descărcat de pe următorul
link: https://www.sibiu.ro/
ro2/pdf/formulare/Declaratie_de_impunere_stabilire_taxa_speciala_de_salubrizare.pdf.
”Precizăm că în situaţia
în care nu depun declaraţia
până la data de 30 septembrie, proprietarii acestora
vor plăti o taxă de salubrizare în cuantumul penalizator egal cu dublul valorii
abonamentului standard,
adică 84 de lei/lună.”, anunţă reprezentanţii Primăriei
municipiului Sibiu.

oferă spre închiriere
utilaj multifuncţional BOBCAT – 75 lei/oră
(tarif cu operator, combustibil şi TVA incluse).
 schelă metalică – 12 lei/mp/lună
(tarif cu TVA inclus).


S.C. PIEŢE SIBIU S.A.
Adresa: Sibiu, Calea Şurii Mari nr. 16A E-mail: piete@sibiu.ro
Telefon: 0269/210 539 ofﬁce @pietesibiu.ro
Fax: 0269/231 368
www.piete.sibiu.ro
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Pe scurt
Raliu pe Hula Baznei
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Spectacol pe două roţi
la Arena Platoş Păltiniş
¤ Cea de-a cincea ediţie a competiţiei Arena DH, concurs de downhill
tradiţional, se va desfăşura în weekend la Arena Platoş Păltiniş

Primăria Municipiului Mediaş şi
Federaţia Română de
Automobilism Sportiv organizează la Mediaş etapa cu numărul 7 din cadrul Campionatului
Naţional de Viteză în Coastă.
Evenimentul va avea loc duminică, 2 octombrie 2022, pe
Hula Baznei (DN 14A, ieşirea
spre Târnăveni).
Cu acest prilej, la Mediaş se vor
întrece piloţi, cluburi şi echipe
de top ale automobilismului
sportiv românesc continuându-se astfel o tradiţie mai veche a întrecerilor automobilistice găzduite în oraşul nostru şi
reluată începând cu anul 2017.
Circulaţia rutieră va fi închisă
în data de 2 octombrie, între
orele 8.00 – 19.00, pe DN14A,
pe sectorul de drum cuprins între strada Nucului şi ieşirea din
municipiu spre Târnăveni, pe
perioada desfăşurării sesiunilor
de antrenament, recunoaştere
şi concurs, iar rutele ocolitoare
care vor putea fi folosite de
participanţii la trafic vor fi
semnalizate corespunzător. În
intervalul orar 11.45 – 12.45,
circulaţia rutieră în această zonă va fi redeschisă parţial.

Concert – petrecere
pentru copii, la Gong

După o vară bogată
în evenimente de gravity
riding, în special
de downhill, sezonul
se apropie de final şi
bifează oprirea obligatorie la Arena Platoş
Păltiniş, muntele
de casă al sibienilor.
Arena DH are loc între
24-25 septembrie, iar formatul este de downhill
clasic individual,
contra cronometru.

Trasee construite
de la zero
Arena Platoş Păltiniş este un resort privat, cizelat
şi cochet, unde gazdele din
partea locului încearcă să le
oferă musafirilor cât mai
multe, într-un pachet cât
mai armonios. Celebru pentru evenimentele de iarnă,
în special pentru snowpark-ul
la un nivel impecabil în fiecare an, Arena Platoş are de
câţiva ani buni şi un program temeinic pentru mountainbikeri. Nu doar că zona
a fost cartografiată, pentru
cei care vor să facă ture lungi, dar s-au construit de la
zero nişte trasee cât se poate de apreciate, highlight-urile fiind clar Flow Trail-ul
plin de contrapante şi Downhill Trail-ul bogat în elemente. Este important de
ştiut că traseele de la Arena Platoş Păltiniş sunt trasee-şcoală, unde mulţi au
învăţat sa se dea, iar cei
buni zboară pe ele.

Noutăţi
Teatrul pentru Copii şi Tineret
„Gong” Sibiu prezintă duminică,
2 octombrie, de la ora 17.00,
spectacolul – concert „Petrecere
în ceasul cu cuc” alături de
Geraldino şi trupa „Die
Plomster” (München, Germania).
„Petrecere în ceasul cu cuc” îi
invită pe copii într-o călătorie
pe ritmuri de muzică rock, pop
şi folk. Spectacolul creat de
Geraldino este unul interactiv,
cu poveşti dintre cele mai comice, dar şi ritmuri captivante
pentru a ridica în picioare întreaga familie.
Geraldino şi „Die Plomster” cântă despre cavaleri, trotinete şi
bunici, şi spun poveşti despre
micul papuc roşu de plajă.
Gorila are nevoie urgentă de
concediu-u-u-u, iar papagalul
kakadi – kakada – kakadu a
dispărut pur şi simplu. Vă aşteaptă multă voie bună, dans,
mişcare şi aplauze împreună cu
„Autobuzul şcolii”, „Cântecul dragonului” şi dansul „Schubidua”.
Concertul are o durată de aproximativ o oră şi nu este recomandat celor cu vârsta sub 4
ani. Accesul publicului la concertul din 2 octombrie se face
pe baza biletelor puse în vânzare la sediul teatrului sau online,
prin teatrulgong.ro. Vânzările
încep miercuri, 21 septembrie,
de la ora 11.00. Preţul unui bilet este de 12 lei, tarif flexibil.

Detalii tehnice

Downhill Trail-ul este, în
mod evident, terenul de joa-

Cea de-a cincea ediţie a competiţiei Arena DH se va desfăşura în weekend la Arena Platoş Păltiniş

Program
Manşa de clarificări
Sâmbătă, 24 septembrie:
¤ 10.00-13.00 – înscrieri şi antrenemente
¤ 13.30 – şedinţă tehnică
¤ 14.00 – calificări (seeding run)
că pentru acest concurs de
downhill tradiţional. În pauza din pandemie, acest traseu a mai câştigat nişte elemente, faţă de ultima sa ediţie din 2019: mai precis un
hip jump pentru cei creativi,
care tocmai a fost reîmprospătat, un wallride mare de
lemn, o secţiune brand new,
cu o contrapantă cu kicker,
step-down, val, kicker şi
step-up, plu un set de contrapante strânse, care şerpuiesc spre sosire şi aduc
zâmbete pe chipurile celor
care se dau. Practic, pentru
cine a mai fost la Arena Platoş Păltiniş, întreg treaseul
a fost primenit, iar partea
de jos este complet nouă.

Duminică, 25 Septembrie:
¤ 10.00 – şedinţă tehnică
¤ 10.15 – 11.45 – antrenamente
¤ 12.00 – finală
¤ 15.00 – ceremonia de premiere

A cincea ediţie

Programul competiţiei

Concursul se desfăşoară
sub rigorile Federaţiei Române de Ciclism, iar organizatorii aşteaptă anul acesta
în jur de 100 de participanţi,
care se vor duela pentru premii pe multiple categorii.
Arena DH este un concurs
de mountain-bike downhill individual, organizat de Asociaţia Arena Lifestyle, cofinanţat de Primăria Sibiu, sub egida Federaţiei Naţionale de Ciclism şi se adresează atât sportivilor profesionişti, cât şi amatorilor. Concursul este la cea
de-a cincea sa ediţie, iar pe
parcursul ultimilor ani a contribuit serios la dezvoltarea
acestei discipline în România.

Sâmbătă se desfăşoară antrenamentele oficiale şi manşa de calificări, seeding run.
În urma manşei de calificări
se afişează lista de start pentru finală. Duminică se desfăşoară antrenamentele oficiale şi manşa finală. Ordinea de
start pentru manşa de finală
este în ordine inversă faţă de
rezultatele obţinute în manşa de calificări, concurentul cu
cel mai bun timp are startul
ultimul. Manşa de calificări/
seeding-run nu este obligatorie pentru categoriile Elite şi
Feminin. Pentru aceste categorii, ordinea de start pentru
manşa finală este dată de clasamentul de DH UCI.

Traseu: Traseul Roşu
“DH Trail”, pe care se găsesc mai multe drop-uri,
un corner-jump, două step
down-uri, un step-up, diverse contrapante şi kickere şi un wall ride proaspăt.
Categorii: Open, Juniori,
Elite, Masters, Feminin, Copii.
Competiţia se desfaşoară conform normelor
UCI. Concurenţii sunt obligati să poarte cască,
ochelari de tip ”goggles” şi
genunchiere. Numerele de
concurs, dopurile sau
manşoanele care acoperă
extremitaţile ghidoanelor
sunt şi ele obligatorii.
Concurenţii trebuie să
parcurgă traseul minimum
de două ori la antrenamente.
Purtarea numerelor de
concurs, atât pe ghidonul
bicicletei, cât şi pe spatele
concurentului, este obligatorie la antrenamente,
calificări şi finală.
Sportivii participanţi la
clasele Juniori, Elite,
Masters, Feminin sunt obligaţi să fie licentiaţi la FRC.
Participanţii la clasa
OPEN sunt nevoiţi să facă
dovada unei asigurări de
accident şi a unei vizite
medicale (minim la medicul de familie) care să
ateste faptul ca sunt apţi
fizic pentru practicarea
sportului. De asemenea,
toti sportivii sunt obligaţi
să parcurgă traseul la picior măcar o dată înainte
de a-l coborî pe bicicletă.

Vinurile de Apoldu vor avea propriul festival
USAMV Cluj-Napoca organizează prima ediţie a Vinea Apoldia Maior Fest, la
Apoldu de Sus. Oaspeţii sunt
aşteptaţi cu bucate tradiţionale, vinuri din podgoria proprie şi concert Pasărea Rock

vignon Blanc, Traminer Roz
şi Orange Optimus. Aceste
vinuri albe sunt apreciate
datorită prospeţimii, fructuozităţii, fineţii şi a bogăţiei
de arome, potenţate de o aciditate mai ridicată.

Vinuri deosebite

Prima ediţie

Universitatea de Ştiinţe
Agricole şi Medicină Veterinară (USAMV) Cluj-Napoca va
organiza, în 1 octombrie 2022,
la Apoldu de Sus, în judeţul
Sibiu, prima ediţie a Vinea
Apoldia Maior Fest, un eveniment care va reuni muzica
folk-rock cu vinurile albe de
calitate şi bucatele tradiţionale, provenite din fermele şi staţiunile universităţii.
USAMV Cluj-Napoca produce vinuri din 2020, la podgoria proprie, situată la circa doi kilometri de Apoldu
de Sus, şi până în prezent
are în portofoliu şapte etichete: Eruditus, Docentus,
Secas, Riesling Italian, Sau-

”Suntem încântaţi să
anunţăm organizarea acestui festival unic în zona Apoldului de Sus, unde ne dorim
să sărbătorim recolta bogată din această toamnă în
podgoria noastră, Vinea
Apoldia Maior. Cu siguranţă ne vom bucura împreună
de savoarea vinurilor şi a
bucatelor provenite de la fermele şi staţiunile universităţii, de plimbări prin vie şi
muzică de calitate. Punctul
culminant va fi seara, când
vom oferi iubitorilor de muzică rock un concert spectaculos, susţinut de binecunoscuta trupă Pasărea Rock.
Vă aşteptăm cu drag alături

de noi la Vinea Apoldia Maior Fest!”, este mesajul rectorului USAMV Cluj-Napoca, Prof. dr. Cornel Cătoi.

Concert Pasărea Rock
Trupa Pasărea Rock, o legendă a muzicii rock din România, va performa la Vinea Apoldia Maior Fest în
componenţa Ioji Kappl – bass
şi voce, Ovidiu Lipan – tobe, Nicu Patoi – chitară, Narcis Tran – voce şi chitară
12c, Codruţ Croitoru – voce,
alături de invitatul special
Mircea Baniciu.
Festivalul îşi va deschide porţile la ora 12.00, iar
concertul Pasărea Rock va
avea loc de la ora 19.00.

Bilete şi acces
Biletele se găsesc în format electronic pe platforma
www.iabilet.ro şi în magazinele Flanco şi Diverta, iar
preţurile sunt diferenţiate, în
funcţia de vârsta participan-

ţilor. Pentru adulţi, biletul este în valoare de 159 de lei,
cost care presupune accesul
la festival, mâncare şi băutură all inclusive pe durata întregii zile (vin, apă, cafea, ceaun porc şi vită, coaste porc cu
varză roşie, brânzeturi şi mezeluri din producţia proprie).
Persoanele cu vârste cuprinse între 14-18 ani au

la dispoziţie bilete la preţul de 129 de lei, care asigură aceleaşi beneficii ca
şi pentru adulţi, exceptând
consumul de alcool. De asemenea, copiii cu vârste
până la 14 ani au acces gratuit, însă doar dacă sunt
însoţiţi de către un adult.
Locaţie: Podgoria Vinea
Apoldia Maior, Apoldu de Sus.
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Târgul de Ecoturism revine
cu cea de-a treia ediţie
¤ Evenimentul se va desfăşura în perioada 30 septembrie – 2 octombrie, la Sala Thalia
structura programului. De
această dată evenimentul se
va desfăşura în incinta Sălii
Thalia, din Sibiu, şi împrejurimile acesteia (Parcul Cetăţii). Clasicele conferinţe ale
primelor două ediţii au fost
înlocuite cu pannel-uri de
discuţii, cu un format concentrat, în care speakerii invitaţi vor împărtăşi exemplele de bune practici din domeniul turismului sustenabil.

Cea de-a treia ediţie
a Târgului de Ecoturism,
primul şi singurul eveniment de profil din Judeţul
Sibiu Sibiu va fi organizat
la finalul acestei luni,
în cadrul programului
„Anii Drumeţiei”.

Invitaţie la plimbare
în natură
Evenimentul va avea loc
pe 30 septembrie – 2 octombrie, în incinta Sălii Thalia Sibiu, în intervalul orar 11.00 –
21.00. În cadrul acestuia va fi
prezentată oferta de toamnă-iarnă a operatorilor locali
pentru activităţi recreative şi
sportive, echipamente şi servicii conexe. Târgul este dedicat pasionaţilor de activităţi
şi experienţe autentice, în aer
liber, şi operatorilor din zona
turismului sustenabil.
„Ne dorim ca prin acest eveniment să aducem în faţa publicului şi, în special, a iubitorilor de drumeţii, oferta pe
care judeţul Sibiu o are în domeniul ecoturismului. Avem
şansa de a avea una din cele
mai frumoase zone montane
din România, pe care dorim
să o promovăm şi să o folosim

Workshop
pentru turism

Cea de-a treia ediţie a Târgului de Ecoturism se va desfăşura în perioada 30 septembrie – 2 octombrie
înţelept, în folosul tuturor celor ce aleg să cunoască splendoarea naturii. Vă invit, dragi
iubitori ai naturii, să veniţi la
acest târg şi să vă programaţi
următoarele „evadări” pe potecile muntelui!”, spune Daniela Cîmpean, preşedinta
Consiliului Judeţean Sibiu.

Patru secţiuni
Evenimentul va fi împărţit în 4 secţiuni: expoziţiona-

lă, în care vizitatorii vor putea afla care sunt ofertele şi
ce tip de experienţe şi activităţi pot încerca acest an în judeţul Sibiu; comercială, cu
echipamente outdoor şi sportive care pot fi achiziţionate
la preţuri speciale, alături de
sesiuni demonstrative de folosire a acestora; pannel de
discuţii, în care specialiştii
din domeniu vor împărtăşi
exemple de bună practică pen-

tru turism sustenabil, recomandări sănătoase şi informaţii utile despre comportamentul adecvat pe munte şi
activităţi în aer liber pentru
copii şi experienţe locale pentru întreaga familie

Noutăţi
Cea de-a treia ediţie a Târgului de Ecoturism vine cu
noutăţi, atât în ce priveşte
locaţia desfăşurării, cât şi

Ca o acţiune premergătoare Târgului, organizatorii pregătesc un workshop
dedicat operatorilor de turism sustenabil, ce va avea
loc sâmbătă, 24 septembrie
2022 şi care are ca scop crearea de noi oferte turistice,
prin colaborarea între diferiţi furnizori de experienţe
locale. Ofertele generate ca
urmare a acestui workshop
vor fi lansate în ultima zi a
Târgului. Tot atunci va avea
loc Gala Ecoturismului, o nouă secţiune în cadrul Târgului, ce îşi propune să promoveze şi să încurajeze iniţiativele locale originale.

Turism sustenabil
”Târgul de Ecoturism are rolul de a aduce laolaltă
operatorii locali şi specialiştii din domeniul ecoturismului, cu intenţia de a-i apropia de publicul dornic de
oportunităţi de petrecere a
timpului în aer liber, în judeţul Sibiu. Prin intermediul acestei ediţii vom promova iniţiativele locale sustenabile şi oferta serviciilor
ecoturistice din întreg judeţul.”. explică Sergiu Olteanu, Coordonatorul Programului „Anii Drumeţiei”.
Târgul de Ecoturism este un eveniment organizat în cadrul programului
„Anii Drumeţiei”.
Programul „Anii Drumeţiei” este iniţiat şi finanţat
de Consiliul Judeţean Sibiu,
în colaborare cu Asociaţia
Judeţeană de Turism Sibiu.
Scopul principal este de a
îmbunătăţi infrastructura
de drumeţie din judeţ şi de
a promova activităţi specifice ecoturismului.
Descoperă mai multe pe
www.aniidrumetiei.ro şi app-ul
Anii Drumeţiei, disponibil în
App Store şi Play Store.
PUBLICITATE

Descoperire istorică la Mediaş
Peste 130 de volume tipărite ante 1470-1600 şi zeci
de manuscrise şi documente originale au fost descoperite în arhiva Bisericii Evanghelice Sfânta Margareta
din Mediaş.

Ca-n ﬁlmele
cu Indiana Jones
Descoperirea a fost
anunţată de Biblioteca
Batthyaneum, filială a Bibliotecii Naţionale a României. ”O echipă de specialişti, condusă de domnul profesor universitar
dr. Adinel C. Dincă (UBB
Cluj), a descoperit o întreagă colecţie de cărţi, manuscrise şi documente în
arhiva Bisericii Evanghelice Sfânta Margareta din
Mediaş. Descoperirea seamănă cu una dintre poveştile lui Indiana Jones, mai
exact, o arhivă complet uitată, lupta cu împărăţia
porumbeilor pentru a o recupera, uimirea în faţa descoperirilor făcute, importanţa acestora pentru istoria circulaţiei ideilor în
perioada medievală în
Transilvania.”, transmit
reprezentanţii bibliotecii.

SALA CAPITOL

XVI, aproximativ 60 de documente originale din sec.
XIV-XVI (cu câteva piese
originale şi copii din sec.
XVII), aproximativ 10 registre administrative ale
parohiei Mediaş din sec.
XVII-XVIII care păstrează fragmente de manuscrise medievale (au fost identificate preliminar – ms.
sec. IX-X, ms. sec. XII fin.,
ms. sec. XIII Paris, mss.
liturgice sec. XIV-XV).

Volume vechi,
documente
şi manuscrise

Finanţare din Germania

Cercetătorii au descoperit circa 139 de volume, tipărite (ante 1470-1600),
două volume manuscrise,
primele decenii ale sec.

Activităţile de cercetare
sunt în plină desfăşurare,
într-un proiect care se va întinde pe cel puţin doi ani:
„Schriftlichkeit und Lesekul-

tur in Mediasch/Mediaş (Siebenbürgen, Rumänien) im
14.-16. Jahrhundert. Sicherung, virtuelle Rekonstruktion und wissenschaftliche
Analyse einer siebenbürgischen Pfarr- und Gymnasialbibliothek”/„Cultura
scrisului şi lecturii la Mediaş (Transilvania, România) în secolele XIV-XVI.
Protejare, reconstrucţie virtuală şi analiză ştiinţifică
a unei biblioteci parohiale
şi gimnaziale transilvănene” (2022-2023).
Proiectul este finanţat de
către Ministerul pentru Cultură şi Artă (Bundesregierung für Kultur und Medien) al Germaniei.

AGORA IASI
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Zilele Sofia Nădejde, la Sibiu
Zilele Sofia Nădejde –
ediţia a V-a continuă la
Bucureşti, Sibiu şi Braşov,
cu lecturi, discuţii şi proiecţii de film.

 În perioada 25-30 octombrie va fi marcată
o jumătate de secol de jazz la Sibiu

Promovarea literaturii
şi artei realizate de femei
Zilele Sofia Nădejde este
un proiect iniţiat în 2018 cu
o gală a literaturii scrise de
femei. În prezent este un microfestival interdisciplinar
al cărui scop este promovarea literaturii şi artei realizate de femei. Pentru această ediţie a Zilelor Sofia Nădejde, organizatorii propun
în seria de conferinţe, dezbateri şi dialoguri o întâlnire cu dramaturga ucraineană Irina Hareţ.
Irina Hareţ este scriitoare, dramaturgă, scenaristă,
regizoare şi terapeută. Conduce teatrul Dialogului Modern în Poltava, Ucraina. A
fondat Biblioteca de Teatru
Contemporan UkrDramaHub. A fost nominalizată la
Women in Arts 2021 Award,
la categoria „Women in Theater.” Pe 27, 29 şi 30 septembrie, Irina Hareţ va susţine
lecturi la Bucureşti, Sibiu şi
Braşov, cu textul „Plantăm
un măr” (traducere în limba
română de Raluca Rădulescu) şi va participa la o serie
de dezbateri după lecturi.

Program de proiecţii la
Sibiu şi Braşov
Programul de proiecţii la
Sibiu şi Braşov continuă cu
scurtmetraje româneşti regizate de femei în selecţia
Petrei Torsan: „Lucruri simple” (regia Alma Buhagiar,
2020, 8 min., selectat în competiţia Bucharest Fashion

Cel mai renumit festival
de jazz din România a
ajuns la a 50-a ediţie.
Sibiu Jazz Festival
reprezintă o întâlnire cu
istoria, cu capitole scrise
pe note înşirate peste
jumătate de secol.

50 de ani de jazz la Sibiu

Parteneri
tranzit.ro/Bucureşti, Scena.ro, Asociaţia Română pentru
Promovarea Artelor Spectacolului, Teatrul pentru Copii şi Tineret
Gong din Sibiu, Universitatea Transilvania, Centrul Multicultural
al Universităţii Transilvania, Universitatea de Artă Teatrală şi
Cinematografică, Apollo111, Muzeul Naţional al Literaturii
Române, Londohome, La Două Bufniţe, Librăriile Humanitas,
Librarium, Cărtureşti, Kadran.
Parteneri: media:
Calvert Journal, Literaturen vestnik, DLITE, DoR, Radio România
Cultural, Glamour, Scena 9, Echinox, Mesagerul de Sibiu, Capital
Cultural, AIVI Media Hub.
Film Festival, 2020), „Să
creşti sub un cireş amar (regia Agata Olteanu, 2020, 11
min., Marele Premiu la Festivalul Internaţional de Film
de la Gijon, 2020), „Maybe
There is No Distance (regia
Letiţia Popa, 2021, 28 min.,
Premiul „Ion Bostan” pentru
Cel mai bun documentar românesc la CineMAiubit,
2021), „Empiric regia Ioana
Ţurcan, 2021, 15 min., Cel
mai bun film la categoria
HERSTORY la SCAD Savan-

nah Film), „When Night Meets Dawn” (regia Andreea
Cristina Borţun, 2021, 20
min.; selectat în secţiunea
Quinzaine des Réalisateurs
la Cannes, 2021; Cel mai bun
scurtmetraj, TIFF, 2021, Marele Premiu BIEFF 2021).
Zilele Sofia Nădejde – ediţia a V-a este un eveniment
organizat de Universitatea
Lucian Blaga din Sibiu – Facultatea de Litere şi Asociaţia Antifragil, co-finanţat
de A.F.C.N.

Sibiul redevine o mare scenă de dans
Festivalul Studenţesc Sibiu Dans Festival revine în
Sibiu în perioada 23-25 septembrie 2022. Evenimentul
este dedicat atât formaţiilor
studenţeşti de amatori, cât
şi viitorilor profesionişti.

Toate genurile de dans
Tinerii care participă la
Sibiu Dans Festival se pregătesc un an întreg pentru
a prezenta coregrafii originale inedite, pe care spectatorii le vor putea admira în
premieră, pe scenă.
Vineri şi sâmbătă, 23-24
septembrie 2022, ora 19:00,
în Sala Mare a Centrului
Cultural Ion Besoiu, momentele artistice ale studenţilor din întreaga ţară
vor fi apreciate de juriul de
specialitate. Genurile admise pentru participanţi
sunt numeroase, acordând
libertate în exprimare artiştilor şi asigurând cucerirea publicului cu poveşti de
dans contemporan (care include baletul modern, teatru-dans, dans cu soluţii
inovatoare şi inedite),
show-revue (dansuri de revistă, dansuri cu specific de
cabaret), dans de caracter
(dansuri folclorice stilizate,
dansuri tribal sau de ritual), dans modern (după curente muzicale şi coregrafice în vogă), street dance
(hip-hop, house, popping,

Jazzul va suna din nou
în inima Sibiului

În perioada 25-30 octombrie, de marţi şi până duminică, jazzul va suna în inima
Sibiului, în spaţiile deja consacrate şi cunoscute precum:
Filarmonica de Stat Sibiu,
Teatrul Naţional ”Radu Stanca”, Biblioteca Judeţeană ASTRA, Biserica Evanghelică
”Sfânta Maria” şi Centrul Istoric (parada de jazz). Publicul se va putea bucura de un
amplu program artistic, sub
forma unui line up care celebrează jazzul şi transformările sale în timp. ”Cu ocazia acestei ediţii ce statuează jumătate de veac de jazz
am rememorat ediţiile trecute şi pe lângă poveştile de
jazz ce au scris istorie am
descoperit şi afişele vechi ale
festivalului. Într-unul există un motto, care spune: Există atâtea arome în jazz încât
cu siguranţă se va găsi una
pe gustul tău.
Acesta mi-aş dori să fie
mesajul către toţi iubitorii
de muzică din România care aleg să vină la Sibiu. Cred
în evantaiul acestor arome
şi în valoarea libertăţii promovată de jazz în toate aceste decenii adunate şi înşirate pe note. De la acest
capital al libertăţii pleacă şi
pasiunea pentru muzică, o
stare molipsitoare pentru
Festivalul de Jazz de la Sibiu, de peste 50 de ani”, explică Simona Maxim, directorul Sibiu Jazz Festival &
Competition.

Festival cu tradiţie
Sibiu Jazz este o manifestare culturală plenară a
spiritului de jazz şi a felului în care acesta poate atinge inimile şi sufletul semenilor. Festivalul cultivă şi

Cel mai renumit festival de jazz din România a ajuns la a 50-a ediţie

Programul festivalului
Marţi, 25 octombrie
“Muzica pentru suflet” – Biserica Evanghelică ”Sfânta Maria” Sibiu
Alexandru Tomaselli şi Ralu Stoica
Parada de Jazz – Centrul Istoric al Sibiului
Fanfara Academiei Forţelor Terestre “Nicolae Bălcescu” şi Fanfara
Neppendorfer Blaskapelle
Miercuri, 26 octombrie – Teatrul Naţional ”Radu Stanca” Sibiu
Spectacolul de teatru-jazz: “Aproape Înger”
Joi, 27 octombrie, Biblioteca Judeţeană ASTRA
JazzyBIT
Vineri, 28 octombrie – Filarmonica de Stat Sibiu, Sala Thalia
Szilárd Banai & Friends (HU)
ONJ – Orchestra Naţională de Jazz a Franţei (FR)
7th SENSE (RO) – Marele Premiu al Sibiu Jazz Competition 2021
Jam Session & After-Party
Sâmbătă, 29 octombrie – Filarmonica de Stat Sibiu, Sala Thalia
Maria João & Mário Laginha Quartet (PT)
Ramon Valle Quintet (CU/DE/ES/FR)
Jam Session & After-Party
Duminică, 30 octombrie – Filarmonica de Stat Sibiu, Sala Thalia
Kristin Asbjørnsen Band (NO/Ghana)
Fish in Oil (Serbia)
Jam Session & After-Party
promovează spiritul libertăţii în oameni prin imersiunea lor în lumea jazzului.
Fondat în anii 70 de un
grup de oameni creativi, longevivul festival a devenit un
ambasador al jazzului românesc în toată lumea, aducând
oameni din diferite culturi şi
ţări împreună. Sibiu Jazz a
câştigat o recunoaştere internaţională, fiind membru
de 18 ani în cea mai celebră

reţea europeană de jazz: European Jazz Network.
Sibiu Jazz Festival este
o carte de vizită pentru România în sfera muzicală
mondială prin care s-a consacrat un anume fel de a
gândi muzica în termeni de
jazz şi, totodată, un simbol
pentru cei care caută elevaţia prin muzică în locurile
comune ale sufletului ce aşteaptă să vibreze pe note.
PUBLICITATE

locking, new style, vogueing, tutting, break dance).

Spectacol şi inedit
Seara de vineri va fi deschisă de spectacolul ”Întâlnire” al Companiei ”Jump
In” din Cluj-Napoca, iar sâmbătă de spectacolul ”Romeo
îndrăgostit” al Companiei
de Teatru-Dans ”Microbis”,
finalul ambelor seri anunţându-se a fi spectaculos prin
intrarea în scenă a celor mai
originale si dinamice formaţii studenţeşti de dans.
”Prin acest festival se doreşte stimularea competitivităţii, creativităţii, schimbul de idei şi experienţe între tinerii care au ca şi preocupare comună – dansul.
Programul complex şi divers

oferit de aceştia va impresiona publicul spectator, demonstrând încă odată că
dansul este o artă capabilă
să emoţioneze pe oricine”, a
declarat Liliana Popescu, directorul Casei de Cultură a
Studenţilor Sibiu.

Consumaţi produse româneşti!
Consumaţi produse locale!
Preţurile practicate în pieţe
la prima oră a dimineţii la legume
egume şi fructe!

Şi online
Sibiu Dans Festival 2022
este organizat de Casa de
Cultură a Studenţilor Sibiu
şi co-finanţat de Ministerul
Familiei Tineretului şi Egalităţii de Şanse, Primăria
Municipiului Sibiu şi Consiliul Judeţean Sibiu.
Pentru cei departe de ţară sau care nu vor fi în Sibiu, spectacolele vor fi transmise live pe facebook.com/
CasaStudentilorSibiu.

Piaţa este satul din mijlocul oraşului!
Gusturile copilăriei
p
le ggăseşti
ş la noi!
 Adresa: Calea Surii Mari nr. 16A (Piata Obor)
 Email: ofﬁce@pietesibiu.ro  Telefon: 0269 / 210539
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Biserica fortificată din Ruja
a fost redată circuitului turistic

 Proiectul de reabilitare a început în 2018 și se va finaliza la sfârșitul acestei luni
Motiv de bucurie la Ruja.
Lucrările de reparaţii şi
conservare la Ansamblul
Bisericii Evanghelice
Fortificate au fost finalizate. Repus în valoare, monumentul istoric va fi inclus
printre obiectivele turistice
importante ale judeţului.

Dan GREAVU

Lucrări ﬁnalizate
Parohia Evanghelică Ruja a anunţat, în cadrul unei
conferinţe de presă, finalizarea lucrărilor în cadrul
proiectului „Lucrări de reparaţii, conservare şi introducere în circuitul turistic
la Ansamblul Bisericii Evanghelice Fortificate Ruja“, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020
şi implementat de către Parohia Evanghelică Ruja. „Am
reuşit să implementăm un
proiect pe care nu numai noi
ni l-am dorit, ci întreaga comunitate (…). Proiectul a
început în 2018 şi se finalizează la sfârşitul acestei
luni. Investiţia a vizat creşterea atractivităţii turistice, prin punerea în valoare
şi utilizarea durabilă a obiectivului de patrimoniu şi introducerea acestuia în circuitul real şi virtual. Toate
intervenţiile au fost făcute
în spiritul regulilor restaurării şi conservării monumentelor istorice.“, a transmis Elena Curcean, din echipa de management care s-a
ocupat de implementarea
proiectului.

Lucrări necesare
Intervenţiile şi activităţile desfăşurate în cadrul
proiectului au vizat, pe de-o
parte, lucrări de reabilitare
a Ansamblului Bisericii, respectiv a fost reabilitat acoperişul, şarpante şi învelitoare, inclusiv ignifugare şi
tratament antiseptic, tencuieli interioare şi exterioare,
au fost refăcute pardoselile
degradate din lemn, fiind înlocuite cu pardoseli de cărămidă. S-au realizat rostuiri,
reţeseri şi refaceri de tencuieli pe bază de var.
S-au refăcut instalaţiile
electrice şi s-a realizat un iluminat arhitectural, s-a montat un paratrăznet, precum
şi echipament pentru avertizare în caz de incendiu.
Amenajările exterioare au
avut în vedere colectarea apelor pluviale. S-au realizat de
asemenea şi mici intervenţii,
lucrări de reparaţii la zidul
de incintă – zidărie de piatră,
reţeseri şi readucerea acestuia la stadiul iniţial.

Vizite online
Pe de altă parte, de foarte curând s-a finalizat şi digitizarea obiectivului de patrimoniu. „Vizitarea monumentului va putea fi realizată şi prin intermediul me-

Biserica fortificată din Ruja, monument datând din secolul al XV-lea, şi-a recăpătat splendoarea de odinioară

diului online. În prezent se
operaţionalizează planul de
marketing, ce vizează acţiuni socio-culturale menite
să consacre obiectivul de patrimoniu ca centru de atracţie turistică şi să conducă la
creşterea numărului de vizitatori. Estimăm o dublare
în fiecare an a numărului de
vizitatori, acum fiind înregistraţi cca 175 de vizitatori.“, arată Elena Curcean.

Reabilitare ”cu cântec”
La eveniment au participat reprezentaţi ai tuturor
celor implicaţi în proiect. „Am
început cu stângul, ca să spun
aşa, când în urmă cu câţiva
ani am constatat că topometria locului şi cadastrul nu
băteau cu realitatea. Aveam
un număr topo care se închidea direct în uşa bisericii, ceea ce nu s-a prea întâlnit în
alte părţi. Nu am regretat că
au fost probleme, ci am încercat să le rezolvăm. Altă problemă care a dat naştere la
controverse este cea legată de
turnul clopotniţă. Anumiţi istorici de artă au comentat că
ar fi vorba despre un donjon,
cum sunt şi la Sibiu vreo 3
de genul acesta, dar arhitectul Bucur a tras concluzia că
a fost totuşi turn şi nu un
turn locuinţă, ca pe vreme nobililor care, în condiţii de restrişte, se retrăgeau în acest
turn cu rol de apărare.
Ne-am izbit de o seamă
de finisaje de natură deosebită, inscripţii, valori de frescă sau de tencuială pictată
mai veche, la care am convenit că e mai bine să o lăsăm
în conservare şi să nu se facă restaurări acum şi din cauza unor chestiuni de ordin
financiar dar şi pentru că

oglinda unei biserici poate
să fie şi arătând istoricul ei
şi nu neapărat prezentul şi
modernităţile care s-au mai
făcut între timp. Mă refeream şi la mobilier şi la bănci
şi strane. Ca obiecte de patrimoniu, merită să fie şi ele menţionate. Pe exterior,
ca la toate intervenţiile pe
care le-am avut la biserici,
într-adevăr îndepărtarea apelor de ploaie de la baza clădirii, prin rigole de suprafaţă sau prin canale care sunt
colectate îngropat, în aşa fel
încât din punct de vedere al
esteticii curţii să rămână circulaţia fluentă. Aici s-au găsit soluţii bune şi chiar pot
să spun că aici constructorul
a cam ţinut cu noi mergând
pe ideea să le canalizăm cât
mai departe de pereţii de bază ai bisericii. Nu numai atât, a găsit şi o modalitate
care mie mi-a plăcut, în ceea ce priveşte pavajul de piatră de râu care arată foarte
bine, mai ales că pietrele sunt
cam la fel de mari“, a declarat Emil Crişan, arhitectul
Consistoriului Superior al
Bisericii Evanghelice C.A.
din România.

Lucrări de cea mai
bună calitate
Toţi cei care au ajuns deja la Ansamblul proaspăt reabilitat au căzut de acord că
lucrările efectuate sunt de
foarte bună calitate, lăudând
echipa firmei de construcţii.
„Mulţumim pentru colaborare tuturor celor implicaţi
în proiect. Probleme am avut,
cred că am reuşit să le rezolvăm cam pe toate. Pentru noi a fost o lucrare mai
importantă, au fost probleme mai mari sau mai mici,

ca peste tot, dar le-am depăşit“, a declarat la rândul
său Jani, reprezentantul firmei SC Unicons SRL.
„Doresc să mulţumesc tututor participanţilor la proiect şi în mod special constructorului care, cu toate că
a început un pic mai târziu
şantierul, l-a terminat la timp
(nr – chiar cu 2 luni mai devreme), cu un rezultat bun“,
a declarat Gheorghe Muntea, reprezentant al firmei
Adam’s Construct SRL, societatea care a asigurat supravegherea lucrărilor în cadrul
acestui proiect.

Reabilitări din fonduri
europene
Daniel Herciu, director
economic la Consistoriul Superior al Bisericii Evanghelice, a amintit de provocarea reabilitării mai multor
biserici, sumele totale atrase fiind de ordinul a circa 20
milioane de euro. „În această rundă de proiecte europene, Biserica Evanghelică
a depus documentaţii pentru 15 proiecte, a reuşit să
obţină finanţare pentru 13.
Din acestea, 6 au fost preluate de Consistoriul Superior, de acestea ocupându-se
în mod direct. Celălalte, unde sunt comunităţi locale
mai puternice, se ocupă singure de implementare. S-au
încheiat lucrările la 3 din
cele 13, urmează în curând
Rupea, Cincu, Selistadt, Vulcan, Coldea… E o provocare, valoarea totală este undeva la 20 milioane de euro
pe toate proiectele, o sumă
foarte mare. Ne bucurăm că
am reuşit şi vreau să mulţumesc nu numai din politeţe firmei de management,

chiar vreau să le mulţumesc
pentru că fără ei nu am fi
putut să accesăm aceste fonduri, să mulţumesc arhitectului Bucur şi arhitecţilor
care au participat la acest
proiect, constructorului, dirigintelui de şantier…“, a
transmis Daniel Herciu.

Temelia pentru
proiecte noi
Bucuria finalizării lucrărilor a fost împărtăşită şi de
curatorul bisericii. „Vă mulţumesc din tot sufletul că am
încheiat cu bine. Am avut un
mare stres pe final din cauza COVID-ului, dar am reuşit. Le mulţumesc prietenilor din Germania care ne-au
susţinut. Am învăţat multe,
pentru mine a fost ca o şcoală profesională. Avem o altă
temelie aici, iar acum trebuie dezvoltate alte proiecte“,
s-a arătat optimist Daniel
Andree, curatorul bisericii
din Ruja. „Ţin să ne reamintim că la startul lucrărilor
am fost cu o persoană în plus,
cu domnul părinte Reinhardt
Boltres, care din păcate nu
mai este. Dumnezeu să îl
odihnească! El ne-a susţinut
foarte mult, a fost cel care
ne-a chemat şi ne-a rugat să
participăm la acest proiect.
Sper că am reuşit“, a completat soţia acestuia.

Sprijin de la
Consistoriul Superior
„Munca la proiectele acestea a început acum 10 ani.
Fără intenţia, fără efortul
Consistoriului nu ajungeam
cu niciunul dintre ele la capăt. Chiar şi consultanţa şi
arhitecţii, şi diaspora, fără
Consistoriul Superior şi fără domnul Günesch, după

opinia mea, nu ajungeam nicăieri. Acesta (nr – finalizarea lucrărilor la Ruja) este
încă unul dintre succesele
în care l-aş menţiona pe domnul Günesch. Este un obiectiv extraordinar pentru cei
care sunt de meserie şi pentru cei care fac turism istoric sau religios. Considerăm
că am făcut ceva pentru cei
care ne-au lăsat clădirile,
am făcut ceva şi pentru comunitatea care există aici
şi care sper să devină conştientă de monumentul pe
care îl au.“, a adăugat Valentin Păun, din partea firmei de consultanţă.
Proiectul de la Ruja are
o valoare totală de cca 1,394
milioane lei (suma reprezentând valoarea totală a proiectului conform contractului), din care cca 1,314 milioane lei reprezintă finanţare nerambursabilă.

Monument
cu valoare istorică
Biserica cetate din Ruja
(sat aparţinător oraşului Agnita) poartă hramul Sfintei
Magdalena şi este construită la începutul secolului al
XV-lea, ca biserică sală, cu
un corp dreptunghiular şi o
absidă pentagonală. La începutul secolului al XVI-lea
biserica a fost fortificată: pereţii de sus au fost prevăzuţi cu metereze, corul a fost
reamenajat, s-a adăugat şi
turnul clopotniţă din vest,
iar în jurul bisericii a fost
ridicat un zid de fortificaţie
cu turnuri. În secolul al
XIX-lea, zidul de fortificaţie
s-a dărâmat. În prezent în
clopotniţă, pe lângă celelalte clopote, mai există unul,
care datează din anul 1500.

8 OPINII

Mesagerul de Sibiu 23 – 29 septembrie 2022

MULT MAI MULT DECÂT NIȘTE SIMPLE FIRIMITURI DE VIAȚĂ ADEVĂRATĂ (121)

Sunt fiul satului natal, plecat și revenit în sat
Cutreierând drumeag după drumeag şi cărare după cărare, las în urma paşilor mei mărunţi şi obosiţi dealuri abrute şi line văi, după care ajung, într-un târziu, în prispa bătrânei case părinteşti, păstrată în bună-stare şi
rânduială gospodărească prin grija unei vrednice familii, dintre rudele mele apropiate. Colind, apoi, uliţe şi poteci de hotărnicie, stând
tihnit la poveşti cu cei care îmi ies în cale, pentru ca, într-un târziu, să mă surprind că mă
întreb în gând: îmbătrânit-o satul meu, sau
numai mie mi se pare?! Recunosc că venisem
obosit de atâta umblătură fără rost prin lumea largă, iar acum încercam să adun măcar
firimituri din amintirile dragi inimii mele, cuibărite în suflet şi în mintea mea încă din anii
îndepărtaţi ai copilăriei şi fecioriei. Auzisem
că de atâta linişte patriarhală, satului meu îi
mersese vestea cum că ar fi „Raiul din Ceruri,
coborât pe Pământ”. Şi întradevăr aşa este,
din moment ce are case frumoase şi trainice
încă din vremea începutului zidirii lor. Sfinte
biserici româneşti şi săseşti seculare şi mândre. Cimitire cu morminte şi troiţe bine îngrijite. Pământuri roditoare şi întinse, însă mult
prea multe înstrăinate şi puţin lucrate. Păduri bătrâne, cu stejari, fagi şi brazi falnici.
Cei care cu greu mai izbutesc să rămână în
picioare. Pe fostele păşuni şi fâneţe, meri şi
peri pădureţi înfloritori primăvara şi roditori
toamna. O ţărancă bătrânică harnică şi ţesătoare de stofe şi de albituri pentru lepedeie şi
haine ţărăneşti, dar şi câteva destoinice bucătărese de mâncăruri gustoase şi sănătoase.
Aşa se face că domnii înstăriţi din oraşele învecinate, ca şi cei veniţi din ţări străine, au
năvălit în sat pentru a-i cumpăra, cu bani puţini, casele, şurile şi grajdurile uitate şi părăsite, după care fără cea mai mică milă le-au
schimonosit, modernizându-le prin înlocuirea
ferestrelor şi obloanelor din lemn bătrân şi sticlă veche cu tristele termopane plastice şi cu
neoanele luminoase, având centrale termice,
panouri solare şi băi cu jacuzi. Fostele şuri şi
grajduri au fost transformate în crame de vinuri şi în garaje cu maşini luxoase. Confortul
domnesc fiind singurul motiv pentru care i-au
asfalt, canalizat şi iluminat uliţa mare. Cea
care se opinteşte spre bătrânele biserici şi cimitire ortodoxe şi evanghelice, în care veneticii rar se roagă şi se închină. Iar de îngropăciune nici nu poate fi vorba, domniile lor preferând sfătoşenia costisitoarelor Cripte şi Capelele supraetajate de la oraş. Şi nu rareori se
întâmplă ca satul meu, cu oameni buni, de pe
lunga vale sibiană a Hârtibaciului să se transforme, la sfărşit de săptămână, precum şi de
Crăciun, de Revelion şi de Paşti, într-un furnicar de domni mândri şi de doamne elegante şi încrezute. Noii proprietari ai satului par
a fi prietenoşi şi zâmbitori doar cu vecinii care le mătură curţile şi străzile. Le lucrează livezile şi grădinile legumicole şi floricole. Le
dau de mâncare şi apă câinilor dresaţi să latre mai tot timpul, însă care tac şi nu muşcă
doar la comandă.
Era spre orele amiezei acelei zile din miez
de toamnă când mătuşa „Ana lui Văsâi, de pe
Hulă” mă pofteşte la un blid cu zamă de spanac, îmbunată cu acreala verde a măcrişului
şi dreasă cu o zdravănă păpăradă ardelenească din ouă de raţă, fripte în amestec cu creste de slănină afumată, lângă care stăteau câteva boţuri de mămăligă fierbinte, îndesate
cu brânză veche, frământată din caş din lapte de bivoliţă. Stăm, apoi, la poveşti interminabile pe băncuţa din faţa portiţei casei, după care lângă noi se înghesuie două verişoare vădane. Ele sorbeau, din căni de lut ars,
mustul dulce şi parfumat al merelor pătule
supracoapte, iar eu, tulburelul acidulat, frumos mirositor, slobozât de strânsoarea tescuită a strugurilor nova de pe lungul pridvor al
casei. Eu, cu ceva mai bătrânel (azi-mâine, 88
de ani), iar ele mai tinerele, însă cu toţii purtători de oase, zgârciuri şi încheieturi reumatismale dureroase. Dovadă că simţeam din
plin dogoarea benefică a soarelui fierbinte din
acea zi senină de toamnă târzie şi brumărie.
Ele sporovoiau vrute şi nevrute, în vreme ce

eu tăceam gândind, meditând şi admirând culoarea ruginie a frunzelor pomilor, ca şi roşeaţa-gălbuie a crizantemelor. Culori prelungite
până dincolo de ierburile şi măceşii câmpurilor din vecinătatea alunişului şi mestecănişului lizierei pădurii văii Olbocului şi Vărdului
Agnitei. Astfel aveam să constat cu bucurie că
bunii mei consăteni-plugari continuă să ”scrie”
pe câmpuri, prin continua lor trudă, ”Cartea
de neuitare”. Cea pe care urmează să o citească în lungile nopţi ale iernii care vine. Anotimp ce stă să coboare din înaltul, deja fulguit şi vânturos al Munţilor Făgăraş. Aşa se face că ceva mai la deal se vedea măreţia turlelor bisericilor şi zidurilor Mănăstirii Brâncovenilor de la Sâmbăta de Sus. Iar dacă m-aş
fi încumetat să ajung la Sfânta Slujbă Religioasă a Vecerniei înserării Sărbătorii Înălţării
Sfintei Cruci (duminică, 14 septembrie 2022),
ar fi trebuit să trec cu pasul peste păşunea
stânei oilor famililor Stănuleţilor Chirpărului,
după care să las în urmă atât Crucea de la
margine de drum a Săsăuşului cât şi malurile adâncite ale râului Olt. Şi numai după aceea să calc cărările despărţitoare ale semănăturilor grânelor înverzite. Cele care ne vestesc
că sunt un fel de legăn al copilăriei optimiste
a pâinilor mult-temutului an războinic care
vine. Până una-alta n-am decât să constat, cu
amărăciune, că în frumosul şi mândrul meu
sat românii s-au împuţinat şi necazurile s-au
înmulţit! Obosiţi şi îmbătrâniţi de mulţii ani
ai vieţii, precum şi uitaţi de proprii lor copii şi
nepoţi, locuitorii săi se roagă ca Bunul Dumnezeu să le mai dea o fărâmă de putere de
muncă, o căruţă două de lemne uscate, o sobă care să nu scoată fum, o bute (butoi din
doage) plină cu varză pusă la murat, doi trei
saci de crumpene (cartofi), câteva funii de ceapă albă şi roşie, un coşer plin cu ştuleţi de cucuruz, câţiva bostani dulcegi pentru copt în
broatăr (cuptor), un şoldan gras de Crăciun şi
o zmangură de benefică odihnă sănătoasă! Şi
n-ar fi rău să fie şi mai bine! Adică nu numai
să le revină acasă copiii şi neamurile din străinătăţi, dar şi să uite a mai pleca. Fie şi numai până le mai trăiesc părinţii şi bunicii!

Câte perechi de nuntaşi,
tot atâţia brăduţi plantaţi!
Din care unul se află în grădina casei mele sibiene. Iată povestea unei asemenea bucuroase întâmplări. Erau orele amiezii unei
duminici ca oricare alta din 2018. Anul Centenarului Unirii Transilvaniei cu România.
La Catedrala Ortodoxă „Sfânta Treime”din
Sighişoara se oficia Sfânta Slujbă Religioasă
a cununiei a doi tineri. O fată şi un băiat. Cei
prezenţi în faţa mândrului Iconostas ascultau blânda rostire a Evangheliei, precum şi
armonioasele Cântări Bisericeşti. Principalii
„protagonişti” fiind o prea-frumoasă fată, cu
părul negru, lung şi cârlionţat, (nepoata mea,
Andreea Vulcan) şi un prea-chipeş fecior (Radu Moldovan). După care, potrivit tradiţiei
din bătrâni, păstrată de români, a urmat un
bine-meritat ospăţ. Locul ales: elegantele şi
spaţioasele saloane ale ospitalierului Restaurant „Del Conte”, amenajat în incinta a ceea ce era cândva vestita „Ţesătoria de Mătase” a Burgului Colinei Cetăţii Medievale de
pe Târnava Mare. Fabrică în care bunicul
mirelui, slujise mai toată viaţa ca inginer, iar
apoi ca director. Şi ce final surprinzător de
plăcut şi de educativ al acelei petreceri vesele! Târziu, în noapte, la plecarea invitaţilor
spre casele lor, atât mirii, cât şi părinţii miresei ( Violeta şi Mircea Vulcan); ai mirelui
(Anca şi Ştefan Moldovan), dar şi naşii lor de
cununie (Ştefania Krung şi Lukas Manu, respectiv Creola şi Petrică Gherman), au oferit, în dar, fiecărei perechi de nuntaşi, câte
un mic ghiveci, frumos învelit în pânză ţesută din fire de iută, iar în el plantat, în pământ reavăn, încă din primăvara acelui an,
câte un mic brăduleţ vioi şi verde. Recunosc
că ineditul gest nu i-a prea luat prin surprindere pe nuntaşi, de vreme ce se dusese vestea, în toată Sighişoara şi prin împrejurimi,

că respectiva tânără pereche de căsătoriţi este nu mai tare îndrăgostită de tot ce înseamnă natura, dar şi pricepută în tainele ştiinţifice şi de voluntariat ale ecologiei pădurilor,
dealurilor, apelor, parcurilor şi lanţurilor muntoase ale Carpaţilor Româneşti!
Aşadar, potrivit promisiunilor celor peste
300 de invitaţi la acea petrecere de cununie,
acei mici brăduleţi au fost mutaţi din ghivece, fie în pământul fertil al grădinilor floricole şi pomicole ale fiecărei perechi de nuntaşi,
fie în pădurile şi parcurile din împrejurimi.
După care vor veghea asupra vieţii fericite a
fiecărui brăduleţ, asemeni creşterii şi educării sănătoase a proprilor săi copii!
Notă: De atunci au trecut cinci ani. Acum,
cei doi foşti miri sunt părinţii unui frumos şi
sănătos, vorbăreţ şi cântăreţ băieţel, în etate de 9 luni. Cel care poartă prenumele de
Zian, nimele de botez al părintelui-duhovnic
Arsenie Boca. Cel care se odihneşte în cimitirul de deasupra Mănăstirii Prislop, din Ţara Haţegului.

Gânduri personale
şi întâmplări răzleţe
Pădurea ”Dumbrava Sibiului”, acest falnic
monument al naturii şi culturii tradiţionale
ţărăneşti, este de aproape 60 de ani gazdă primitoare al celui mai fumos şi adevărat sat românesc, purtător al presigiosului nume de renume: Muzeul ASTRA. Loc sfânt cum altul
nu-i pe acest Pământ. Oază a caselor şi vechilor gospădării ţărăneşti, al bisericilor bătrâne
şi meşteşugurilor de mult ştiute şi de curând
tot mai mult uitate. Locul în care, în orice anotimp al anului, cântecul păsărilor pădurilor
se suprapune peste glasul doinit al plugarului-rapsod popular. Aşa s-a născut concertul
privighetorilor din „luna florilor”, ca şi cel al
fluierului, cavalului şi al naiului din anotimpurile verilor şi toamnelor. Urmat, apoi, de cel
al „cailor cu zurgălăi”, înhămaţi la sănile zăpezilor viscolite ale iernilor geroase.
*Adevăraţii români iubesc deopotrivă Pământul şi Ţara, ştiind că Dumnezeu nu se
supără pe ei nici că au o Românie Mare şi
un Cer Românesc, şi nici că admiră atât curăţenia cât şi singurătatea de cursă lungă
a bisericii naţionale, cu ale sale însemne voievodale. Mărturie vie nu numai a adevăratelor legende ale meşterului Manole şi Bisericii Mănăstirii Curtea de Argeş, dar şi că
în fiecare veche zidire românească găsim
măcar o cărămidă cu asemănarea chipului
vrednicului meşter zidar al acelei măestre
construcţii omeneşti. *Unii dintre noi cu
greu ne dăm seama că zadarnic căutăm infinitul în înfinit, iar căldura şi lumina soarelui la întunecimea nopţilor fără stele şi lună. *Un sfat de neuitat şi bun de urmat: Fereşte-te de bancheri şi de cămătari, mai ales
atunci când încearcă să îţi facă daruri. *O
adevărată sinceritate omenească: Dacă mă
temeam de răutatea unor oameni, nu mai
făceam nici un bine. *Odihnească în pace
vecinul de peste drum al casei mele. Cel care a fost un om de o frumoasă şi veşnică
amintire. *Stau şi mă întreb nedumerit, întristat şi revoltat: Cum de îndrăznesc să îndrăznească nemernicii şovini de acum şi din
totdeauna să-mi insulte Ţara, Neamul, Limba şi Credinţa străbună?! *Franţuzoaica „Coco” Chanel (1883-1971) era nu numai o vestită şi mult-înstărită creatoare de modă vestimentară a Parisului ci şi o speculativă curtezană a bărbaţilor bogaţi, frumoşi, tineri şi
vânjoşi. Şi mai avea încă o calitate în plus:
o minte ageră cu care a gândit şi a scris următoarea înţelepciune: „Noi, femeile, avem
nevoie de două lucruri esenţiale în viaţă: să
fim frumoase ca să ne iubească bărbaţii, dar
şi puţin prostuţe ca să lăsăm impresia că şi
noi îi iubim pe ei”. O elocventă dovadă că ea
ştia mult prea bine că femeile nu pot avea
două lucruri esenţiale deodată şi în acelaşi
timp şi loc: deşteptăciunea minţii şi frumuseţea chipului şi a trupului. Ori una, ori alta! Amândouă, nicidecum! *Întrebat ce ar

Tot urcând şi coborând pe întortocheata scară
a vieţii, omul din imaginea alăturată a păşit, de
curând, peste cea de-a 87-a treaptă a vieţii
sale, mărturisind că este plugar, grădinar şi
îngrijitor de animale din născare, iar de mai
bine de şase decenii radioreporter şi gazetar
din întâmplare. Răstimp în care, străbătând
uliţe şi hotare de sate şi cătune a rămas încântat de oamenii care purtau în glasurile lor
melodicitatea graiului românesc, care se îmbrăcau în frumuseţea straielor ţărăneşti şi se
îmbunau din înţelepciunea slujbelor religioase
şi cântărilor bisericeşti. Apoi, toate aceste
amintiri le-a adăpostit în cuvintele-cuvântătoare ale unui simbolic ciclu de scrieri gazetăreşti, semnat: Ioan Vulcan-Agniţeanul.
vrea să schimbe în Anglia, inteligentul scriitor nord-irlandez Oscar Wilde (1854-1900)
a dat următorul răspuns: „Nu aş vrea să
schimb nimic, cu excepţia vremii”. Notă: Bănuiesc că acum, dacă ar mai fi trăit, mai
avea măcar încă două dorinţe: interzicerea
„corcirii” etnice, sociale şi monarhice a membrilor Casei Regale a Angliei şi Irlandei de
Nord, precum şi alegerea celei de-a doua reşedinţe a Coroanei Regale: satul Viscri, din
Ţara Oltului şi a Bârsei, localitate aşezată
cum nu se poate mai frumos şi liniştitor în
chiar inima fierbinte a Ardealului-Transilvan şi Românesc. Iar atunci, recentul Rege,
Chearles al III-lea ar fi şi al nostru, iar România ar face cale întoarsă spre hărnicie,
cinste, corectitudine, omenie şi bogăţie! *În
sfârşit, am găsit ceea ce nu credeam că voi
mai găsi vreodată, bucurându-mă nespus de
mult. Era scrisoarea de la ea, pusă la păstrare între filele unei cărţi de mult citită de
ochii mei tineri de atunci, de mult de tot. O
scrisoare scrisă de mâna ei. În încercarea sa
de a-şi lua rămas bun de la prietenia şi iubirea noastră îndelungată. Cu teama nerăbdării în suflet am sunat la vechiul ei număr
de telefon şi mi-a răspuns vocea domoală a
unei fetiţe, spunându-mi că buna ei străbunică a murit de curând şi că-i este tare dor
de ea! „Şi mie, dragă fetiţă dragă”, aveam
a-i spune! După care, cu vocea-i năpădită de
lacrimi a adăugat: ”Să ştiţi că străbunica
ne-a vorbit tare frumos despre dumneavoastră, iar pe mine m-a rugat că dacă cumva o
veţi căuta, să vă dau adresa cimitirului şi
mormântului său. Vinerea viitoare, la ora
11,00, va fi parastasul ei de şase săptămâni.
Vă aşteptă atât sărăcuţa de ea, cât şi noi
toţi, urmaşii ei! Patru dintre copiii dânsei.
Băieţii cu soţiile lor, iar fetele cu soţii lor.
Apoi: cinci nepoţi, patru nepoate, doi strănepoţi şi tot atâtea strănepoate. Vă rog din
suflet să veniţi şi dumneavoastră! Cu siguranţă că străbunica mea vă va spune, din
mormânt, ce mi-a spus şi mie: Că v-a iubit
şi stimat nespus de mult, iar când vă citea
articolele din gazete sau vă asculta la Radio
România lăcrima de bucurie şi mândrie!
Ioan Vulcan-Agniteanul
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COLŢUL BUCĂTARULUI

Priorităţi
Ora de dirigenţie. Profesorul le vorbea elevilor din ultimul an de liceu despre priorităţi în viaţă. O făcea însă
într-un mod neobişnuit: printr-o demonstaţie practică.
Pe catedră avea un borcan gol. L-a umplut cu câteva
pietre, şi i-a întrebat pe tineri: „Ce vedeţi, un borcan plin?”
Evident, elevii au răspuns afirmativ.
Profesorul a scos din sertar o pungă cu boabe de mazăre. Le-a turnat în borcan şi boabele mici şi verzi au umplut spaţiul gol dintre pietre. „Ce ziceţi, acum e plin?” Elevii au răspuns cu jumătate de gură: „Pare a fi plin.“
Dirigintele a scos atunci o pungă cu nisip fin pe care a
golit-o încet în recipientul de pe catedră. Nisipul s-a strecurat printre pietre şi boabele de mazăre şi şi-a făcut şi el
loc în borcan. Aceeaşi întrebare. Răspunsuri din ce în ce
mai puţin sigure.

La final, profesorul le-a demonstrat că în vas a putut să
intre şi jumătate de pahar cu apă. „Ei, de-abia acum borcanul este plin, le spuse liceenilor. Aşa este şi viaţa voastră.
Multe lucruri intră în ea şi chiar şi atunci când aveţi
impresia că e plină, tot mai e loc pentru tot felul de lucruri. Importantă este însă prioritatea pe care o au unele
lucruri faţă de altele.
Pietrele pe care le-am pus în borcan la început sunt realităţile cele mai importante din viaţa voastră: familia,
prietenii, sănătatea, credinţa. Mazărea reprezintă lucrurile care vin după: şcoala, profesia, o casă, o maşină.
Nisipul şi apa sunt lucrurile mărunte care vă umplu
viaţa. Gândiţi-vă însă ce s-ar fi întâmplat dacă începeam
să umplu borcanul cu nisipul şi cu apa.
Desigur că pietrele şi mazărea nu ar mai fi avut loc.
Aşa că fţi atenţi întâi la lucrurile importante din viaţă: familie, prieteni, sănătate, credinţă.

ESTE BINE SĂ ŞTIŢI
Alungă stresul de la locul de muncă
De multe ori angajaţii de încredere ai unei companii
clachează atunci când sunt promovaţi sau pur şi simplu
nu mai dau randament. Alţii lipsesc de la program, întârzie sau, dimpotrivă, lucrează ore suplimentare şi cer prelungiri de dead-line-uri. Specialiştii oferă metode de diminuare a stresului la locul de muncă.
Ce este stresul la locul de muncă? Stresul se manifestă ca
o presiune care îi face pe oameni să nu mai dea randament,
să simtă că nu fac faţă cerinţelor şi să creadă că au ajuns la
capătul puterilor. Care sunt cauzele stresului? Specialiştii în
psihologie au ajuns la concluzia că principalele cauze ale apariţiei stresului la locul de muncă sunt: restructurarea şi schimbările organizaţionale. Potrivit acestora, uneori oamenii care
îşi fac foarte bine treaba pe o anumită poziţie sunt promovaţi
şi atunci constată că sunt depăşiţi de situaţie. Fără o pregătire în prealabil, problema lor este că trebuie să muncească
mai mult, folosind, însă, aceleaşi resurse. Nesiguranţa locului de muncă, lucrul peste program – lipsa timpului liber, rezultatele subestimate sunt alte cauze ale apariţiei stresului.
Care sunt simptomele stresului? Prima schimbare sesizabilă este cea care apare în performanţa oamenilor. Angajaţii fac greşeli din neatenţie, îşi pierd motivaţia, nu mai
pot lua decizii, sunt nesiguri, petrec mai mult timp la lucru pentru că scade puterea de concentrare. Unii oameni
devin irascibili, sensibili, instabili emoţional, exagerează
anumite situaţii, întârzie sau lipsesc zile întregi. Dintre
semnalele fizice, specialiştii în domeniu au enumerat: letargia, durerile de cap, agresivitatea, frisoanele, comportamentul agresiv, încăpăţânarea, creşterea consumului de ţigări şi alcool. Stresul este resimţit în 3 faze: Alarma – îşi
dau seama că ceva se întâmplă şi vor să evite problemele
şi complicaţiile; Rezistenţa – încearcă să se forţeze şi să nu
se lase pradă simptomelor; Extenuarea – oboseala extremă, pierderea în greutate, incapacitatea de concentrare.
Care sunt responsabilităţile managerilor? Managerii
trebuie să fie atenţi la nevoile anagajaţilor, să identifice
semnele de stres din personal, să susţină personalul, să
asculte fără să judece, să discute conflictele de echipă, să
reducă volumul de muncă, să îi implice pe oameni în procesul de planificare şi decizie, să recomande consilierea.

Cartofi de post
De asemenea, specialiştii vă oferă şi şapte sfaturi pe
care să le urmaţi pentru a nu vă încărca familia cu problemele de la serviciu. Acestea îţi pot distruge familia, dacă te gândeşti la ele tot timpul. Aşa că încearcă să te detaşezi înainte să ajungi acasă. Află din articol cum să te
linişteşti după o zi agitată la serviciu şi cum să nu-i mai
încarci pe cei dragi cu problemele tale.
. Înainte să pleci de la serviciu, fă-ţi planul pentru
ziua de mâine. În loc să te gândeşti la asta acasă,
mai bine mai stai câteva minute la birou şi pune-ţi ordine în gânduri. În felul acesta, te poţi bucura în voie de puţinele ore petrecute împreună cu familia.
. Dacă ai avut o zi proastă sau foarte stresantă, fă un ocol
înainte de a ajunge acasă. Mergi pe un drum mai lung.
Până când ajungi la jumătatea drumului, gândeşte-te la ceea
ce ai de făcut la serviciu, iar în partea a doua a drumului dă
drumul la radio şi gândeşte-te la orice nu are legătură cu serviciu. Nu te gândi la problemele de la birou tot drumul. Trebuie să scapi de aceste gânduri înainte să ajungi acasă.
. Dacă intervine ceva în ultimul moment, dă telefoanele urgente în drum spre casă. Încearcă să discuţi
problemele de serviciu înainte să ajungi acasă, nu când
ajungi şi te aşezi la masă.
. Închide telefonul mobil (dacă nu cumva este de serviciu). Încearcă să faci asta cel puţin cât iei masa cu
familia. Este singurul moment din zi în care vă întâlniţi
şi puteţi sta de vorbă liniştiţi.
. Nu scoate laptopul din geantă decât dacă e cu adevărat nevoie. Din când în când, fiecare dintre noi mai
avem ceva de lucru acasă – noaptea sau în week-end. Dacă
nu trebuie neapărat să lucrezi, nu mai deschide computerul
doar pentru că eşti curios să citeşti e-mail-urile de la serviciu. Dacă-l vei deschide, vei găsi întotdeauna ceva de făcut.
. Trezeşte-te mai devreme. Dacă mai mereu eşti în
criză de timp la serviciu, înseamnă că vei consuma
din timpul tău şi al familiei. În timp ce ai tăi dorm, poţi
pleca mai devreme la birou să-ţi rezolvi treburile.
. Dacă eşti şef la serviciu, nu înseamnă că trebuie
să te porţi la fel şi acasă. Iar dacă eşti nou în meseria pe care o practici şi ţi se pun tot felul de piedici, nu încerca să faci pe şeful acasă. Cu ai tăi îţi poţi permite să fii
tu însuţi.
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PUBLICITATE

LICITAȚIE PUBLICĂ
PUBLICAȚIE DE VANZARE SILITA IMOBIL (ÎN EXTRAS) LA LICITAȚIE PUBLICĂ PENTRU termen III
intocmită in data de 19.09.2022
Noi, B.E.J. Nutescu Constantin Ciprian, cu
sediul in Sibiu, str. B-Dul Victoriei, nr.17, jud.
Sibiu, prin Executor judecătoresc, Nutescu
Constantin Ciprian, in conformitate cu
dispozițiile art.838 alin. (1) Cod Procedură
Civila, aducem la cunoștință generală că, in
data de 19.10.2022, orele 11:00, va avea
loc Ia adresa din Sibiu, str. B-Dul Victoriei, nr.
17, jud. Sibiu, vânzarea la licitatie publica a
imobilului proprietatea debitorului Iancu Nicolae, detinut in cotă de 1/1 Iancu Maria,
deținut în cotă de 1/1 casă, curte și grădină
situat in Poiana Sibiului, numărul 874, Sibiu,
in suprafață de 218 mp, având număr cadastral/topograﬁc A1 nr.top. 511/1, 512/1
curte și grădină A1.1CAD: C1 nr.top. 511/1
casă, inscris in cartea funciară numărul 100815
a localitatii Poiana Sibiului, Sibiu, descris prin
procesul verbal de situatie din data de
12.07.2019: imobilul este format din casă,
curte principală, la cererea creditorul ipotecar Bratu Gheorghe, cu domiciliul in comuna Tilișca, numărul 536, județul Sibiu in temeiul titlurilor executorii reprezentate de
contract de împrumut cu garanție imobiliară 150/05.02.2015, autentiﬁcat de către BIN
Popa Lupaș George și incheierile executorului judecătoresc.
Pretul de incepere al licitației publice pentru termen llI este de 29,481,00 Lei și reprezintă 50,00% din pretul de pornire al primei licitații (58.962,00 Lei), imobilul ﬁind

Ingrediente: Cartofi, ulei, sare, piper, vegeta, boia, ketch-up, sos de roşii, cine doreşte poate adăuga şi usturoi.
Mod de preparare: Cartofii se curăţă de coajă şi se taie
în felii nu prea subţiri. Se spală şi se aşează într-un vas
mai adânc, după care se amestecă cu 1-2 linguri de ulei.
Deasupra se presară sare, piper, vegeta şi puţină boia. Se
amestecă totul bine şi se adaugă 3 – 4 linguri de ketch-up
şi 2 linguri de sos de roşii. Cartofii se pun apoi într-o tavă,
care se introduce în cuptorul bine încins. Se lasă la cuptor
până când cartofii sunt rumeniţi şi pătrunşi. Cine doreşte
poate pisa deasupra cartofilor, înainte de servire, usturoi.
Pofta bună.

evaluat prin raportul de expertiză nr.
14/2017/01.11.2019 realizat de expertul
PALTINEANU MIHAI. Dacă nu se obtine pretul de incepere al licitației si există cel puțin
2 licitatori, bunul va ﬁ vândut Ia acest termen, la cel mai mare peț oferit chiar dacă
acesta din urmă este mai mic decât valoarea creanței sau a garanției. Vânzarea se va
putea face chiar dacă se prezinta o singură
persoană care oferă pretul de pornire al
acestei licitații.
Prezenta publicație de vânzare a fost intocmită in conformitate cu dispozițiile
art.839 Cod Proceduri Civila și aﬁșată la
sediul executorului judecătoresc, la locul
ținerii licitației, transmisă in vederea aﬁșarii
la sediul Judecătoria Săliște, la sediul
Primdriei Poiana Sibiului și la locul unde
se aﬂă imobilul, depunându-se in acest
sens procesele verbale privind aﬁsarea
publicației la dosarul executional.
Somam pe toti cei care pretind vreun
drept asupra imobilului urmărit să-l anunțe
pe executorul judecătoresc inaintea datei stabilite pentru vânzare.
lnvitam pe toți cei care doresc săcumpere imobilul urmarit silit sa se prezinte
la data, locul și ora stabilită pentru vanzare, având asupra lor cartea de identitate și pâna la această dată să prezinte
oferte de cumpărare.

Potrivit dispozițiilor art.839 alin. 1 lit. l)
Cod Procedură Civilă, ofertantii trebuie se
consemneze in contul RO19RZBR0000060011399685 deschis in Lei la Raiffeisen Bank Sibiu, cont de consemnări la dispozitia B.E.J. Nutescu Constantin Ciprian, o
garanție de participare de cel putin 10% din
prețul de pornire a licitatiei imobilului si sa
depuna dovada consemnarii garantiei de
participare in original, impreuna cu oferta
de cumparare, la executorul judecatoresc.
În conformitate cu prevederile art.844
Cod Procedură Civilă termenul limită pentru depunerea ofertei de cumparare insotite de dovada consemnării este ziua premerădtoare licitatiei, cu excepția ofertelor de
cumparare cel putin egale cu pretul de incepere a licitatiei, care pot ﬁ depuse inclusiv in ziua licitație.
Totodata, ofertantii persoane ﬁzice, vor
avea obligatia de a depune si copie de pe
B.l/C.I, iar in cazul ofertantilor persoane juridice si copie de pe certiﬁcatul de inregistrare la Registrul Comertului si de pe certiﬁcatul de inregistrare ﬁscala.
În conformitate cu dispozițiile art.844
alin.2 Cod Procedură Civllă, creditorii urmaritori, intervenientii, coproprietarii pe
cote părți și titularii unui drept de
preemțiune nu au obligalia de a depune
garantia de participare.

Vulpea cu coada ruptă
O vulpe îşi pierduse vârful cozii într-o capcană. De necaz, încerca să le sfătuiască şi pe celelalte vulpi să-şi scurteze cozile. Chipurile, aşa le stătea mai bine! Una dintre
ele îi spuse: – Surată, ce ne spui tu e spre binele tău; dacă n-ar fi fost aşa, ne mai dădeai tu sfatul ăsta?
Morala acestei fabule: Fereşte-te de cei care îţi dau sfaturi numai pentru binele lor.
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ACTUALITATEA EVANGHELIEI | Predică la Duminica a XVIII-a după Rusalii – Pescuirea minunată

Roadele ascultării de Dumnezeu
mic nu am prins, dar după
cuvântul Tău (adică, crezând
cuvântul Tău, voi face ascultare) voi arunca mreaja
în mare. Şi aceasta făcând,
a prins mulţime de peşti, că
li se rupeau mrejele, şi a făcut semn tovarăşilor lor din
cealaltă corabie să vină să
le ajute. Şi au venit şi au
umplut amândouă corăbiile, încât erau gata să se afunde“ (Luca 5, 6-7).

Bunul Dumnezeu
face mari promisiuni
celor ce vor asculta de El
şi de poruncile Lui.
Auzi ce zice Dumnezeu
către poporul Său Israel:
„De veţi asculta cu luare
aminte cuvântul Meu
şi veţi face toate câte vă
poruncesc şi de veţi păzi
legământul Meu, Îmi veţi
fi popor ales din toate
neamurile, că al Meu
este tot pământul, iar voi
Îmi veţi fi preoţie împărătească şi neam sfânt“
(Ieşire 23, 22).

Iubiţi credincioşi,

Roadele ascultării

părarea neamului omenesc
din robia diavolului.

pe poporul Său Israel (Ieşire, 14, 27-29).

Fericire pe pământ

Popor ales

Pentru această credinţă
şi ascultare desăvârşită a
lui Avraam, Dumnezeu l-a
binecuvântat cu jurământ
şi tată a multor neamuri
l-a numit (Facere 22, 1-18;
17, 5). Dar, pe lângă marea
binecuvântare dumnezeiască spre veşnică fericire,
Avraam a fost binecuvântat de Dumnezeu şi cu fericirea cea vremelnică spre
îndestulare cu toate cele de
nevoie vieţii de pe pământ.
Zice dumnezeiasca Scriptură: „Avraam însă era bogat în vite, în argint şi în
aur, iar pământul pe care
îl moştenise spre locuire era ca raiul lui Dumnezeu“
(Facere 13, 2; 13, 10). La
fel şi fiul său Isaac a fost
binecuvântat de Dumnezeu
că nu s-a pogorât în Egipt,
făcând ascultare de porunca Lui (Facere 26, 2-4).

Bunul Dumnezeu face mari promisiuni celor ce vor asculta de El şi de poruncile
Lui. Auzi ce zice Dumnezeu
către poporul Său Israel: „De
veţi asculta cu luare aminte cuvântul Meu şi veţi face
toate câte vă poruncesc şi de
veţi păzi legământul Meu,
Îmi veţi fi popor ales din toate neamurile, că al Meu este tot pământul, iar voi Îmi
veţi fi preoţie împărătească
şi neam sfânt“ (Ieşire 23,
22). Apoi zice: „Să slujeşti
numai Domnului Dumnezeului Tău şi El va binecuvânta pâinea ta, vinul tău, apa
ta, şi va abate bolile de la
voi. În ţara ta nu va fi femeie care să nască înainte de
vreme sau stearpă şi voi umple numărul zilelor tale.
Groază voi trimite înaintea
ta şi voi îngrozi pe tot poporul asupra căruia veţi merge şi voi pune pe fugă pe toţi
vrăjmaşii tăi” (Ieşire 23,
25-27). (…)

Ascultare mare a avut şi
Dreptul Iosif, căci auzind în
vis pe îngerul Domnului, poruncindu-i să nu se teamă
şi să ia pe Maria, logodnica
sa, a făcut ascultare cu mare încredere, înţelegând că
Preacurata Fecioară Maria
a zămislit de la Duhul Sfânt
(Matei 1, 20). Nu numai că
nu s-a îndoit de zămislirea
ei, ci şi cu mare smerenie şi
supunere a slujit Fecioarei
Maria la fuga în Egipt, ca şi
în toată vremea vieţii lui,
înţelegând că prin aceasta
el slujeşte lui Dumnezeu la
taina mântuirii neamului
omenesc, aducându-şi aminte de cele scrise: „Fericiţi cei
ce păzesc poruncile Lui şi-L
caută pe El cu toată inima“
(Psalmi 118, 2); şi iarăşi „Fericiţi sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu şi îl
păzesc“ (Luca 11, 28).

Iubiţi credincioşi,

Sﬁnţii Apostoli

Cu aceste prea puţine zise despre fericirea şi binecuvântarea lui Dumnezeu
pentru cei ce ascultă de El
din Legea Veche, dacă vom
muta cuvântul nostru spre
Legea Harului, vom afla că
cea mai mare şi mai desăvârşită ascultare şi supunere faţă de Dumnezeu, a
avut-o Însuşi Domnul şi
Mântuitorul nostru Iisus
Hristos, Care a ascultat de
Tatăl până la moarte, iar
moartea de cruce (Matei 26,
42; Ioan 1, 23; 6, 38; 8, 29;
14, 31; 15, 10; 17, 4; Filipeni
2, 8; Romani 5, 19; Evrei 2,
17; 5, 8; 12, 2).

Sfinţii şi dumnezeieştii
Apostoli au ascultat şi ei de
Mântuitorul când au fost
chemaţi să fie vânători de
oameni (Matei 4, 19-22; Luca 5, 11- 28). Pentru desăvârşita lor ascultare de Hristos s-au învrednicit şi de
mari daruri de la Dumnezeu şi s-au îmbrăcat cu putere de sus la Cincizecime
(Luca 24, 49). Astfel au fost
învăţaţi de Duhul Sfânt tot
adevărul (Ioan 14, 26; 15,
26); au fost dăruiţi cu înţelepciunea nebănuită (Matei
10, 19-20; Marcu 13, 11); au
primit putere să facă minuni (Matei 10, 1-8; Marcu
3, 13; 6, 7; 16, 20; Luca 9,
2; Fapte 2, 43); au fost trimişi să propovăduiască
Evanghelia (Matei 10, 1-7;
28, 19; Marcu 3, 14); au fost
întăriţi să vestească mila şi
iertarea păcatelor (Matei
16, 19; 18, 18; Luca 24, 47;
Ioan 20, 23). (…)

De la începutul zidirii lumii toţi oamenii care au ascultat de Dumnezeu au fost
fericiţi şi în veacul de acum
şi în cel viitor. Aşa vedem
că strămoşii noştri, Adam
şi Eva, cât au ascultat de
Dumnezeu, Făcătorul lor şi
au păzit cu sfinţenie porunca Lui, au fost fericiţi şi s-au
îndestulat de toată frumuseţea şi desfătarea raiului.
Iar când de bună voie s-au
abătut de la ascultare şi au
călcat porunca Ziditorului
lor, au fost pedepsiţi şi izgoniţi din rai (Facere 3,
16-19). Dacă vom merge cu
memoria prin istoria cea
sfântă a lumii adică prin cele scrise în Sfânta şi dumnezeiasca Scriptură vom vedea că toţi oamenii sfinţi şi
aleşi ai lui Dumnezeu, care au ascultat şi au împlinit poruncile Lui, au fost fericiţi pe pământ şi s-au învrednicit de binecuvântarea lui Dumnezeu.

Ascultare de Dumnezeu

Iacov şi Moise

Noe, care a fost al doilea Adam al neamului omenesc, ascultând de Dumnezeu şi făcând corabia şi
toate câte i-a poruncit El,
s-a izbăvit el şi toată familia sa de apele potopului şi a fost binecuvântat
de Dumnezeu (Facere 6,
22; 9, 12). La fel şi fericitul patriarh Avraam, ascultând de Dumnezeu şi
ieşind din pământul său şi
din rudenia sa, a mers în
Haran şi de acolo în pământul făgăduinţei, Canaan, unde vieţuind, a arătat
cea mai desăvârşită ascultare, încât pe singurul său
fiu, Isaac, a voit să-l aducă jertfă lui Dumnezeu, închipuind prin aceasta cu
taină mai înainte aducerea
ca jertfă de Părintele ceresc a Fiului Său iubit, pentru mântuirea şi răscum-

Aşa a binecuvântat Dumnezeu şi pe Iacov că a făcut ascultare părintelui său
Isaac şi mamei sale şi s-a
dus în Mesopotamia Siriei,
spre a-şi lua femeie din fetele lui Laban, fratele mamei sale (Facere 28, 1-4).
Pentru aceasta Preabunul
Dumnezeu l-a binecuvântat cu cinste şi cu avere,
căci numai cu toiagul în
mână a plecat şi s-a întors
de acolo în două tabere (Facere 32, 10). La fel Moise,
ascultând de Dumnezeu
când a fost trimis să scoată din robia lui Faraon pe
poporul lui Israel (Ieşire 4,
20-21), şi pentru ascultarea lui, Dumnezeu a făcut
prin mâinile lui mari şi
preaslăvite minuni, prin
care a pedepsit pe egipteni
cu multe feluri de rane şi
a scos din robia lui Faraon

Calendar Creştin Ortodox
(săptămâna 23 – 29 septembrie)
23 Vi Zămislirea Sf. Prooroc Ioan Botezătorul; Sf. Cuv. Xantipa şi Polixenia
(Post. Nu se fac nunţi)
24 Sâ Sf. întâia Mc., întocmai cu ap., Tecla; Sf. Cuv. Siluan Athonitul
25 Du Sf. Cuv. Eufrosina; Sf. Cuv. Pafnutie Egipteanul; Sf. Cuv. Serghie de la
Radonej. Duminica a XVIII-a după Rusalii (Pescuirea minunată); Ap. II
Corinteni IX, 6-11; Ev. Luca V, 1-11; glas 6, voscr. 4
26 Lu †) Mutarea Sf. Ap. şi Ev. Ioan; †) Sf.Voievod Neagoe Basarab; Dreptul Ghedeon
27 Ma †) Sf. Ier. Martir Antim Ivireanul, mitr. Ţării Româneşti; Sf. Mc.
Calistrat şi Epiharia
28 Mi † Sf. Cuv. Hariton Mărt.; Sf. Prooroc Baruh; Sf. Neofit Zăvorâtul din
Cipru (Post. Nu se fac nunţi)
29 Jo Sf. Cuv. Chiriac Sihastrul; Sf. Mc. Petronia

Preasfânta
Fecioară Maria
Ascultare şi supunere către Dumnezeu a arătat şi
Preasfânta Fecioară Maria,
când a trimis Dumnezeu la
ea în Nazaretul Galileei pe
arhanghelul Gavriil să-i vestească că va naşte pe Hristos, Fiul lui Dumnezeu şi
Mântuitorul. Ea, deşi nu
ştia de bărbat, înţelegând
de la înger taina cea mare
şi negreşită ce avea s-o săvârşească Dumnezeu prin
ea, pentru mântuirea lumii,
s-a supus cu mare smerenie şi a zis către înger: „Iată roaba Domnului. Fie mie

după cuvântul Tău“ (Luca
1, 26-38). Astfel, cu ascultarea şi smerenia ei pe pământ a vindecat neascultarea Evei din rai.

Dreptul Iosif

Petru
În Evanghelia de azi, vedem că Apostolul Petru, după ce arată că toată noaptea s-a ostenit cu pescuitul
şi nu a prins nimic, voind să
facă ascultare învăţătorului
Său, adică Mântuitorului, Îi
zice: „Învăţătorule, toată
noaptea ne-am ostenit şi ni-

Vedeţi roadele sfintei ascultări a Apostolului Petru?
Cu toate că toată noaptea
se ostenise în zadar, însă,
ascultând de cuvântul Domnului, a aruncat mreaja în
mare şi mult s-a înspăimântat de marea mulţime de
peşti ce a prins, încât, căzând în genunchi la Iisus, a
zis: „Ieşi de la mine, Doamne, că sunt om păcătos!“ (Luca 5, 8). Aşadar, roadele ascultării Apostolului Petru
au început a se arăta cu minunea pescuirii de peşti şi
au crescut foarte şi s-au înmulţit spre slava lui Dumnezeu prin vânarea atâtor
suflete către Împărăţia lui
Dumnezeu. Atât el, cât şi
ceilalţi Sfinţi Apostoli, au
devenit, prin ascultare faţă
de Mântuitorul nostru Iisus
Hristos, cei mai vestiţi pescari de oameni.

Iubiţi credincioşi,
(…) Biserica creştină este Biserica dragostei şi a ascultării, pentru că a fost întemeiată de Hristos prin iubirea Tatălui şi ascultarea
„până la moarte de cruce" a
Fiului. Mântuitorul a ascultat de Tatăl, iar Apostolii Săi
au ascultat de El. De aceea
spunem că iubirea creştină
şi acultarea duhovnicească
mântuiesc lumea. Însuşi Duhul Sfânt a venit pe pământ
trimis de Fiul, cu voia Tatălui, ca să întemeieze Biserica Sa şi să reverse Harul
mântuirii peste cei ce cred
şi se botează în numele Preasfintei Treimi.

Din credinţă şi dragoste
Vedeţi ce mare este puterea ascultării? Ea se naşte
din credinţă şi dragoste. Că
cine crede în Dumnezeu, Îl
iubeşte şi ascultă de poruncile Lui. Iubirea Lui Dumnezeu este izvorul zidirii lumii văzute şi nevăzute. Cât
timp îngerii au ascultat de
Dumnezeu, nu existau nici
diavoli, nici iad. Iar când Lucifer cu îngerii lui au căzut
din ascultare, dorind să fie
„asemenea Celui Preaânalt",
ei au căzut „ca un fulger din
cer" şi s-au transformat în
diavoli. Asemenea lor cad în
iad toţi creştinii neascultători care nu vor să asculte
de nimeni şi trăiesc pe pământ de capul lor.

Să păzim poruncile
Ascultarea stă la temelia
cerului, a îngerilor, a planetelor, a Bisericii, a societăţii, a familiei, a fiecărui suflet care crede în Dumnezeu

şi doreşte să se mântuiască.
Fără ascultare în societate
nu este armonie, nici pace
între popoare şi oameni. Fără ascultare de Dumnezeu,
de Biserică, de păstori, care
sunt urmaşii Apostolilor pe
pământ, nu este mântuire,
nu este unitate creştină, nu
este pace în case şi în sufletele credincioşilor noştri.
De aceea, iubiţi credincioşi, sunteţi datori să păziţi poruncile Sfintei Evanghelii, să ascultaţi de Biserica Ortodoxă, mama noastră duhovnicească, întemeiată de Hristos, să ascultaţi
de slujitorii sfinţiţi ai Bisericii, ca de Sfinţii Apostoli şi
să ascultaţi de duhovnicii pe
care vi i-a dat Dumnezeu,
ca de Însuşi Hristos.

În duhul ascultării
Când sună clopotele bisericii şi ne cheamă la slujbă, la Sfânta Liturghie,
mai ales în sărbători, lăsaţi grijile casei şi mergeţi
cu toţi la biserică. Îngerii
Domnului vă vor scrie în
cartea vieţii şi vă vor număra paşii. Seara şi dimineaţa şi oricând mergeţi
pe drum sau lucraţi cu mâinile, neîncetat să vă rugaţi, după porunca Sfântului Apostol Pavel.
În timpul celor patru posturi ale Bisericii, nu uitaţi
să vă spovediţi şi, dacă vă dă
voie duhovnicul, să vă uniţi
cu Hristos prin Sfânta Împărtăşanie. Acestea sunt cele mai mari daruri pe care
ni le oferă Biserica după Botez. Apoi să vă creşteţi copiii în duhul ascultării, al credinţei ortodoxe, al smereniei şi al iubirii de Dumnezeu,
hrănindu-i cu cărţi sfinte, cu
cuvinte creştine ortodoxe, cu
sfaturi părinteşti şi mai ales
cu exemplul viu, curat al vieţii dumneavoastră. (…)

Sfaturi duhovniceşti
De asemenea, nu uitaţi
să ajutaţi şi dumneavoastră
pe preot la slujbe, la curăţenia Bisericii şi la călăuzirea credincioşilor pe calea
mântuirii. Nu observaţi cum
cei răi se îndeamnă unul pe
altul la rău, la desfrâu, la
furt şi la beţie? Cum să nu
fim datori noi creştinii a ne
îndemna, a ne sfătui şi a ne
trage unii pe alţii la biserică, la Sfânta Liturghie, la
post, la milostenie, la iertare şi la citirea cărţilor sfinte? Nu ajunge numai credinţa pentru mântuire, că şi
diavolii cred, dar din cauza
mândriei şi a neascultării
nu au iertare.
Cu aceste sfaturi duhovniceşti închei această predică, reamintindu-vă că fără ascultare nu ne putem
mântui. Iar de vom trăi sub
ascultare de Hristos, de Biserică şi de păstori, vom
dobândi şi pe pământ binecuvântare şi pace, iar dincolo viaţă veşnică vom moşteni. Amin.
Arh. Ilie Cleopa
(Titlul şi intertitlurile
aparţin redacţiei)
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Târg de produse bio

absolvenți de studii superioare
de psihologie
și psihopedagogie specială

APĂ CANAL SIBIU S.A.
Angajează pentru :
CENTRU EXPLOATARE CRISTIAN

INSTALATOR APA CANAL – 1 post
Cerinţe:
¤ calificare in meseria de instalator/lacatus mecanic;
¤ calificare/experienţă in sudura -constituie avantaj
¤ apt pentru munca la inaltime;
¤ alte calificari constituie avantaj (sudor, strungar)
Cererile tip de participare la concurs se completează şi se depun
online la adresa de mail personal@apacansb.ro sau la sediul
societăţii, str. Eschil nr.6, Serv.Resurse Umane, împreună cu CV,
copie diplomă studii şi adeverinţa medicală de la medicul de familie, până la data de 12.09.2022. Relaţii suplimentare la tel.
0269/ 222916(int.117 sau 166).

Adoptă un

pentru complexul de servicii destinate copilului cu cerințe
educative și sociale speciale, Fundația Un copil, o
speranță, acronim UCOS, cu sediul în Municipiul Sibiu,
Aleea Streiu, nr. 8.
Fundația UCOS este un ONG de utilitate publică, cu o activitate continuă de 24 ani, reprezentativ la nivel local și
național.

În fiecare vineri, între orele 11.00 şi 18.00, în
Piaţa Huet are loc târgul de produse bio, unde
sibienii pot găsi legume, fructe, produse din
lapte şi produse apicole.
Evenimentul este organizat de Biserica
Evanghelică şi SC Pieţe Sibiu S.A.

Condițiile de angajare sunt avantajoase și atractive!
Detalii suplimentare puteți obține la nr. de telefon 0743-174472,
sau pe adresa de e-mail micheltheop@yahoo.fr /ucos@ucos.ro.

Va asteptam bucuroși sa faceti parte din echipa noastra!

PRIETEN !

ANUNŢ PREALABIL PRIVIND AFIŞAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR
TEHNICE ALE CADASTRULUI

Ei se aleg cu o FAMILIE, tu cu un prieten pe viaţă!

Denumire judeţ: SIBIU
Denumire UAT: SADU
Sectoare cadastrale: 9 şi 21

Adoptă,
NU cumpăra!

OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ SIBIU anunţă publicarea
documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 9 şi 21
pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea Cadastrului și a Publicităţii Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare.
Data de început a aﬁșării: 29.09.2022
Data de sfârșit a aﬁșării: 28.11.2022
Adresa locului aﬁșării publice: Comuna SADU, Str. Inocenţiu Micu Klein, nr. 36,
judeţul Sibiu.
Repere pentru identiﬁcarea locaţiei: Primăria Comunei SADU.

Primăria oraşului Avrig îi aşteaptă pe avrigeni şi pe locuitorii localităţiilor
aparţinătoare, la adăpostul de câini din fosta unitate militară, pentru a adopta
un câine. Aceştia vor fi deparazitaţi şi vaccinaţi.

Cererile de rectiﬁcare ale documentelor tehnice vor putea ﬁ depuse la sediul
Primăriei Comunei SADU, luni – joi între orele 8.30 – 15.30 şi vineri între orele
8.30 – 13.00.

Program: luni – vineri – 10:00-18:00

Informaţii privind Programul naţional de cadastru şi carte funciară se pot obţine
pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/

ANGAJĂRI

ANGAJĂM PERSONAL
CURĂŢENIE ÎN SALA
DE CINEMATOGRAF
PROMENADA SIBIU:
2000 RON + 20 BONURI
DE MASĂ.
RELAȚII TEL.:
0735.300.387
0722.763.974
031.101.21.39
¤ Lg Construct Imob angajează
muncitori caliﬁcaţi și necaliﬁcaţi
în construcţii, interior și exterior.
Oferim unele dintre cele mai bune salarii de pe piaţă, în funcţie
de competenţele ﬁecăruia. Șantierele sunt în Sibiu. Oferta de
muncă este pe perioadă nedeterminată. Telefon 0756-844.565
¤ Pensiunea Mirani caută colaboratori ospătari/ajutori de ospătari, pentru perioada verii și
evenimente. Tel.: 0741-225.865
¤ Companie de transport
internațional angajează șoferi
C+E începători/cu experiență în

condiții avantajoase. Diurnă +
Angajare oﬁcială cu tot pachetul
social inclus. Transport dus-întors asigurat de către ﬁrmă. Se
lucrează 6 săptămâni pe comunitate cu 2 săptaămâni acasă,
plătite conform legii. Curse Germania - Elveția sau BENELUX (
prelată sau containere). Detalii
la telefon 0729-157.428, Ionuț
¤ Fabrică belgiană din industria
prelucrării metalelor recrutează
sudori Mig/MAG/INOX/TIG cu experienţă în domeniu și cunoștinţe
minime de lb. engleză. Salariul variază în funcţie de orele prestate.
Minim net 450 euro/săpt., posibilitatea ore suplimentare. Informaţii la telefon 0744-850.578
¤ Pensiune – restaurant angajează: ospătar, ajutori de bucătar și
cameristă. Pentru mai multe detalii apelaţi nr. de tel: 0735-532.225
¤ SC Ariontec SRL, ﬁrmă cu capital integral german, cu activitate
din septembrie 2007 în Mediaș,
producător de conectori industriali pentru aparatură, angajează
MUNCITORI NECALIFICAȚI. Oferă
loc de muncă asigurat pe ter-

ANUNŢ DE ANGAJARE

OCOLUL SILVIC
IZVORUL FLORII
OCOLUL SILVIC IZVORUL FLORII R.A. cu sediul în
orașul Avrig , str.Horia nr.8, jud. Sibiu tel./fax 0269/524349
organizează
în data de 26.09.2022 , ora 12,00 la sediul său

Contact: 0744330789
men lung, salariu corespunzător,
tichete de masă, ore suplimentare plătite conform legislației.
Cerințe: Seriozitate și punctualitate; Dexteritate foarte bună
pentru montajul manual; Vedere bună pentru veriﬁcarea și asigurarea calității; Disponibilitate
program de 3 schimburi. Mai
multe informaţii, la telefon
0269-841.126 sau la sediul
societății din strada Iuliu Maniu
nr. 2A, între orele 08:00 – 16:30

SERVICII
¤ Broker de asigurări, efectuez
¤ COȘ FUM SIB S.R.L. Servicii
profesioniste curăţare și inspecţie: coșuri de fum, șeminee, cazane, sobe. Tel.: 0741-781.582
¤ Transport basculabil agregate
de balastieră – nisip, balast,
sort, piatră spartă etc., la un
preţ convenabil, negociabil. Telefon 0751-074.414

SCHIMBURI
¤ Schimb casă în Porumbacu
de Sus cu o garsonieră în Sibiu.
Tel. 0746 085573. (1.10)

IMOBILIARE
¤ Vând casă, 5 camere, 4 băi,
cu teren 1600 mp, situată în
Arpașu de Sus nr. 316. Relații la
tel. 0736652484.
¤ Caut să închiriez cameră cu
baie în Municipiul Sibiu.
Tel. 0742704335
¤ Închiriez apartament mobilat,
3 camere, Calea Turnișorului. Telefon: 0741-547.666.
¤ Închiriez apartament la casă, spaţios, la parter, bucătărie mare, cu baie și scară de
acces la etaj unde se află 2
dormitoare, birou și baie, cu
utilităţi separate, zonă bună,
după fabrica de bere, aproape de mall, spital și gară. Preţ
350 euro negociabil. Relaţii
la telefon 0751-313.230

Anunțuri GRATUITE
prin SMS!
Trimiteți textul prin mesaj la
telefon 0731.361.966 (tarif
normal), iar anunțul va apărea
în următoarea ediție tipărită a
ziarului. Oferta se adresează
doar persoanelor ﬁzice.

DIVERSE
¤ Societate comercială vinde
umerașe vrac (confecţionate
din plastic, lemn, metal), diverse modele import Germania.
Preţ avantajos. Informaţii la telefon 0744.522.563.

ANUNŢ DE ANGAJARE

OCOLUL SILVIC
IZVORUL FLORII
OCOLUL SILVIC IZVORUL FLORII R.A. cu sediul în
orașul Avrig , str.Horia nr.8, jud. Sibiu tel./fax 0269/524349,
mail izvorulﬂorii @yahoo.com ,
caută

concurs pentru post de pădurar.

societăţi comerciale pentru :

Depunerea actelor se face la sediul ocolului până în data
de 23 septembrie 2022 la ora 13,00.
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„Tunetul“ Alhassan a (mai) adus trei puncte
¤ FC Hermannstadt a reuşit a treia victorie consecutivă pe final de meci, 2-1 (1-1) în deplasare, cu UTA
tele. Chiar dacă Ilie Poenaru a încercat să riposteze cu 2 schimbări.
Forcingul sibienilor avea
să se domolească după un
sfert de oră, iar jocul s-a
echilibrat din nou. Chiar şi
aşa, echipa sibiană a ţinut
la respect „Bătrâna Doamnă“, prin câteva contraatacuri periculoase.

Pe o ploaie mocănească,
FC Hermannstadt
a învins UTA, sâmbătă,
la Arad, 2-1 (1-1),
în cadrul etapei a 11-a
SuperLigii României
la fotbal. Un meci cu ritm
excelent, desfăşurat mai
mult între cele două careuri de 16 metri, decis însă
de 2 goluri ale lui Baba
Alhassan – „Tunetul
Sibiului“. Echipa sibiană
rămâne pe poziţia treia
în clasament, la două
puncte de Farul şi Rapid,
însă cu un meci mai puţin
disputat, având o restanţă
cu CFR Cluj.

Dan GREAVU

Penalti uşor acordat
La Arad, Marius Măldărăşanu a mutat în formula
de start, încercând să surprindă cu Răuţă titular în
locul lui Mino Sota şi Balaure în locul lui Petrescu. Un
1 – 4 – 2 – 3 – 1, cu Oroian
fost jucător al „Bătrânei
Doamne“ în primul 11.
În prima jumătate de repriză, cele două echipe s-au
anihilat complet. A venit apoi
o fază banală, cu o minge ieşită dintr-un duel tare între
Opruţ şi un arădean, balonul
a rămas în careul de 16 metri, aproape de margine, Răuţă a încercat să degajeze, l-a
şters pe Stahl, iar centralul a
dictat foarte, foarte uşor penalti. Moldoveanul Postolachi
(‘29) a marcat cu fentă: 1-0

Alhassan iese la rampă
Sibienii au reacţionat imediat, au ieşit cu presing avansat, iar „tunetul“ Alhassan
(‘36) avea să-şi facă din nou
simţită prezenţa pe teren cu
o reuşită personală. O minge la care a alergat din propria jumătate, a depăşit în

Lovitura de graţie

Etapele 11 şi 12
Etapa a 11-a: FC Voluntari – FC U Craiova 1-0 (1-0), Petrolul Ploieşti – Farul Constanţa 1-3 (0-2), UTA
Arad – FC Hermannstadt 1-2 (1-1), Sepsi OSK Sf. Gheorghe – FC Botoşani 7-0 (2-0), Rapid – CS Mioveni
2-1 (1-1), Universitatea Cluj – Chindia Târgovişte 1-0 (0-0), Universitatea Craiova – FCSB 2-1 (1-1), FC
Argeş – CFR Cluj 0-1 (0-0)

Clasament

1. Farul
11
7
3
1
22-10
24
2. Rapid
11
8
0
3
12-6
24
3. Hermannstadt
10
6
4
0
15-7
22
4. CFR Cluj
9
6
0
3
16-9
18
5. U Craiova
10
5
2
3
13-12
17
6. Petrolul
11
5
2
4
10-10
17
7. Sepsi
11
4
4
3
18-8
16
8. UTA Arad
11
4
3
4
11-13
15
9. FCU Craiova
11
4
2
5
12-11
14
10. Voluntari
11
3
3
5
8-11
12
12. FC Botoşani
10
3
3
4
8-16
12
13. U Cluj
11
2
4
5
7-11
10
14. FCSB
9
1
5
3
11-15
8
15. CS Mioveni
11
1
3
7
6-16
6
16. Chindia
10
0
3
7
9-17
3
Etapa a 12-a: Vineri, 30 septembrie: Ora 21:00 Universitatea Craiova – FC Voluntari; Sâmbătă, 1 octombrie, Ora 19:00 CS Mioveni – FC U Craiova 1948, Ora 21:30 CFR Cluj – Petrolul Ploieşti; Duminică, 2 octombrie, Ora 13:00 FC Hermannstadt – Sepsi OSK Sf. Gheorghe, Ora 18:30 Farul Constanţa – UTA Arad,
Ora 21:00 FCSB – FC Argeş; Luni, 3 octombrie, Ora 18:00 FC Botoşani – Universitatea Cluj, Ora 21:00 FC
Chindia Târgovi te - FC Rapid 1923
forţă apărătorii adverşi şi a
trimis pe lângă Iacob, pentru 1-1. Era primul şut sibian pe poarta arădeană.
Pe Arena „Francisc Neuman“ s-a făcut o vreme linişte. Mai ales că echipa sibiană a devenit apoi „vioa-

ra întâi“. A desenat frumos,
a împins jocul în jumătatea
adversă, dar nu a reuşit să
intre la cabine în avantaj.

FCH joacă sus
La cum a început repriza secundă, se poate spu-

ne că FC Hermannstadt
ar fi atacat poarta UTA şi
la cabine, dacă i-ar fi permis regulamentul. Elevii
lui Măldărăşanu au luat
cu asalt poarta lui Iacob
încă din minutul 46, simţind că pot lua toate punc-

La jumătatea reprizei,
Măldărăşanu aduce prospeţime în jocul echipei sale, cu
două schimbări post pe post:
Răuţă – Mino Sota, Oroian
– Iancu. Nemulţumit de scor,
antrenorul sibienilor mai face apoi 2 schimbări post pe
post, aruncându-i în luptă
pe Petrişor Petrescu şi Valentin Buhăcianu. N-au mai
apărut însă ocazii la niciuna dintre porţi…
Pe când toată lumea venită de la Sibiu se pregătea
să savureze al 21-lea meci
fără înfrângere, FC Hermannstadt a dat din nou lovitura. Alhassan a făcut o nouă
cursă în forţă, a înscris pe
lângă Iacob, cu 4 secunde
înainte de final: 2-1!!!

Cu Sepsi, duminică
2 octombrie
În etapa următoare, elevii lui Marius Măldărăşanu joacă „acasă“ la Mediaş,
cu Sepsi Sf. Gheorghe, duminică 2 octombrie, de la
ora 15, după perioada de
pauză competiţională luată pentru a face loc meciurilor echipelor naţionale.
FC Hermannstadt va juca totuşi un meci oficial
săptămâna viitoare, în
play-off-ul Cupei României. Joi 29 septembrie, de la
ora 16, întâlneşte echipa
de liga secundă FC Braşov,
pe Stadionul Tineretului.

Filmul meciului
¤ Min 4 Opruţ avansează
şi şutează din poziţie bună
peste poartă
¤ Min 8 Şut de la distanţă
Batha, Muţiu reţine fără probleme
¤ Min 14 Oroian caută
poarta adversă cu un şut superb
de la marginea careului de 16
metri, balonul trece puţin peste
¤ Min 25 Răuţă a încercat
să respingă la marginea careului de 16 metri, Stahl a fost
primul la minge, s-a dictat 11
metri foarte uşor
¤ Min 29 Postolachi transformă penaltiul: 1-0
¤ Min 36 „Tunetul Sibiului“,
Baba Alhassan, face o cursă
minunată din jumătatea proprie
şi îl execută cu sânge rece pe
Iacob: 1-1
¤ Min 43 Opruţ şutează de
la distanţă, Iacob respinge cu
dificultate în corner
¤ Min 56 Biceanu trimite
violent de la distanţă, balonul
ocoleşte ţinta
¤ Min 65 Contraatac devastator al sibienilor, trei contra
doi, minge prea lungă spre
Alhassan şi faza se stinge
¤ Min 78 Ubbink trage direct pe poartă din lovitură liberă
lateral dreapta, Muţiu respinge
¤ Min 90+4 Alhassan aduce victoria sibienilor în urma
unei noi reuşite personale: 1-2
Echipele:
¤ FC Hermannstadt: Muţiu
– Butean, Bejan, Stoica, Opruţ
– Răuţă (’70, Mino Sota),
Biceanu (‘90, Năstăsie)–
Balaure (‘81, Petrescu) ,
Alhassan, Oroian (’70, Iancu)
– Paraschiv (‘80, Buhăcianu).
ANTRENOR:
Marius
Măldărăşanu
¤ UTA Arad: Fl. Iacob –
Vukcevic, Benga, Chindriş,
Hoxhallari – Cascini (Fl. Matei
46; Negoescu 72), Steau, Batha
(Anton 67) – Stahl (Ubbink
46), Postolachi, Jobello (Keseru
67). ANTRENOR: Ilie Poenaru

Eugen Beza, antrenor CSC 1599 Şelimbăr: „Avem o echipă nebună!“
„Călăreţii roşii“ continuă
să-şi pună adversarii la respect în Liga 2. Sâmbătă, au
reuşit a patra victorie din acest
sezon, tocmai la Chiajna, 1-0
(0-0) cu Concordia.

Joc tactic
Pe Stadionul Concordia 2,
CSC 1599 Şelimbăr a făcut
un excelent joc tactic, ţinând
în şah echipa ilfoveană aproape tot meciul. Eugen Beza a
mizat din start pe cinci jucători aduşi în perioada de transferuri recent încheiată, între
care Dandea şi Rizea. Pe primul l-a desemnat căpitan, iar
pe cel de-al doilea l-a folosit
deja a doua oară, deşi a fost
adus în chiar ultima zi de tranferuri, de la FC „U“ Craiova.
Născut pe 17 decembrie 1996,
atacantul are „ştaif“ de Liga
I, reuşind să se integreze perfect cu un assist runda trecută şi un (prim) gol la Chiajna.

Gol Raicea
Partida a avut nerv, cu gazdele în căutarea formei de anul
trecut când s-a bătut la promovare până aproape de fi-

nal, cu Ianis Zicu antrenor şi
Raul Rusescu adus pentru performanţă. „Călăreţii“ au reuşit însă să închidă culoarele
spre poarta lui Mitrovic, şi-au
arătat „colţii“ pe recuperare,
şi au dat lovitura aproape de
jumătatea reprizei secunde.
În minutul 70, Alex Luca îl
vede pe Alexandru Raicea în
preajma careului poziţie centrală, iar acesta rezolvă faza
în stil de atacant pur sânge.
Se întoarce cu faţa spre poartă înconjurat de mai mulţi apărători adverşi, şut la vinclu,
fără speranţe pentru portarul
Concordiei. „Mă bucur foarte
mult că am reuşit să marchez
şi sper să o ţin tot aşa“, Alexandru Rizea.

Mitrovic, salvator
Ilfovenii au reacţionat imediat, în minutul 71 fiind nevoie de inspiraţia lui Crişan,
din poziţie de ultim apărător,
pentru a ne păstra avantajul.
Mustacă a reluat din stânga
la colţul lung, iar Radu Crişan a respins de pe linia porţii din faţa lui Ndiaye. Acelaşi
Ndiaye s-a aflat la originea ce-

lei mai mari ocazii ilfovene.
Era minutul 90 + 3 când senegalezul l-a găsit pe Codrea
în careu, acesta a întors spre
Rusescu, care a tras spre poarta lui Mitrovic. Natea pune
piciorul şi slăbeşte forţa şutului, Ndiaye reuşeşte să reia cu
genunchiul din 6 metri, dar
portarul nostru respinge în faţă. Acelaşi Ndiaye mai încercă o dată, cu capul, dar Mitrovic e din nou providenţial, respingând în lateral.

Pe podiumul Ligii 2
S-a terminat 1-0 pentru
CSC Şelimbăr, care a bifat astfel cea de-a 4-a victorie din
acest sezon. Cu încă 2 remize, echipa „călăreţilor roşii“ a
urcat din nou pe locul întâi în
Liga 2, unde a stat timp de o
zi, până la disputarea ultimelor 4 partide ale etapei. CSC
Şelimbăr se află acum pe podium, cu 14 puncte, la fel ca
Unirea Slobozia (locul 2) şi cu
unul mai puţin decât liderul
Oţelul Galaţi. „Avem o echipă
nebună, avem o echipă cu băieţi de mare caracter. Nu mi-a
fost foarte greu să îi remon-

tez după eşecul cu Dej, pentru că au suflet în primul rând
şi… sufletul îţi dă energie.
Le spuneam băieţilor înainte de joc: Haideţi să câştigăm, să rămânem să ne batem cu cei mai buni din liga aceasta pentru că acolo
este valoarea voastră.
Nu mă interesează clasamentul, spre final mă va interesa. Raicea e un jucător
de mare calitate, chiar dacă
l-am adus pe ultima sută de
metri, e un băiat de caracter
care se integrează perfect în
grupul nostru pe care l-am
format.“, a transmis Eugen
Beza după meci.

Săptămână „de foc“
În etapa viitoare, CSC
1599 Şelimbăr are programat meci „acasă“ la Rm. Vâlcea, sâmbătă 1 octombrie,
de la ora 12, urmând să primească vizita CSA Steaua
Bucureşti. Până atunci,
miercuri 28 septembrie, de
la ora 18,45, va întâlni Petrolul Ploieşti în play-off-ul
Cupei României, pe Stadionul Gaz Metan din Mediaş.

EUGEN BEZA | antrenor CSC 1599 Şelimbăr
„În spate e o muncă de un an şi ceva,
pentru că avem o echipă omogenă. Am
ţinut grupul jucătorilor de anul trecut,
care evoluau, am mai adus un mare lider
cum este Dandea, care ne ajută foarte
mult. Cred că asta trebuie scos în
evidenţă, munca clubului în primul rând.
Noi suntem cei care arătăm ce se munceşte
în spate. Munca clubului este foarte
importantă şi, mai mult, avem o susţinere
totală din partea primarului Marius
Grecu şi a Consiliului Local.
Vrem să-i dedicăm victoria primarului
Marius Grecu pentru că ne susţine
necondiţionat … tuturor celor care au
suferit după meciul cu Dej. Am avut
victoria în buzunar, dar se pare că am
învăţat ceva şi soarta ne-a ajutat astăzi
(nr- sâmbătă), pentru că la ocazia imensă
a lui Ndiaye puteam să pierdem 2 puncte“.

Echipele
CS Comunal Şelimbăr: Mitrovic – Arhirii, Riza, Raicea, R.
Crişan, Al. Luca, Dandea (cpt.), Ciocâlteu, Cărăruş, Oct. Ursu, Gele.
După pauză au mai jucat Manole, Al. Curtean, Natea, Cîrstean şi
Monea. Antrenor: Eugen Beza
Concordia Chiajna: Chudy – R. Simion, Palmeş (cpt.), Stănică,
Buşu, Codrea, Ghimfus, Paţurcă, Ndiaye, Llullaku, Mih. Constantinescu
Rezerve: Chesneau – Leo. Alexandrescu, Maric, Vl. Mihalcea,
Skytte, Negoi, Mustacă, Alb. Voinea, Rusescu. Antrenor: Ianis Zicu

