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Sibiul se transformă
într-un cinematograf
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Sărbătoarea Recoltei la Muzeul Astra
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Copiii din Valchid vor învăţa, începând
de luni, într-o şcoală inteligentă
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Sprijin financiar pentru elevi
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„Bibi”, spectacol în premieră la „Gong”
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Cea de-a 29-a ediţie a Astra Film Festival va lua startul duminică.
Timp de o săptămână, oraşul de pe malurile Cibinului se transformă într-un
cinematograf unde vor rula peste 100 de filme. Trei din patru filme documentare
proiectate în cadrul festivalului vor fi văzute în premieră. Ediţia din acest an
debutează duminică, de la ora 19.00, la Sala Thalia, cu proiecţia-eveniment a
producţiei „Pocalul. Despre fii şi fiice” (2022) realizată de Cătălina Tesăr şi Dana
Bunescu, „un jurnal al unei familii de romi cortorari din judeţul Sibiu, ce se învârte
în jurul banilor, aurului şi onoarei”. Tradiţionalul mesaj de chemare la festival
este transmis în acest an de actorul Victor Rebengiuc.
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Podul de pe șoseaua Alba Iulia va fi închis complet cinci zile
Podul de pe şoseaua Alba Iulia va se închide complet
traficului în perioada 10-14 octombrie.
Lucrările de construcţie a noului pod de pe şoseaua
Alba Iulia avansează. Până în prezent s-au realizat fundaţiile, s-au montat picioarele şi capetele podului pe
care urmează să se amplaseze grinzile prefabricate ce
vor susţine suprafaţa carosabilă.
În perioada 10-14 octombrie se vor monta aceste
grinzi, iar pentru a permite execuţia lucrărilor în siguranţă este necesară închiderea completă a circulaţiei pe pod.

Şoferii sunt rugaţi să utilizeze rutele ocolitoare, respectiv:
¤ Drumul peste Câmpşor, între strada D. Cantemir din cartierul Ştrand şi str. Rozmarinului din cartierul Turnişor.
¤ Str. Autogării – Distribuţiei – Lemnelor – Mihail Kogălniceanu/ Reconstrucţiei. Reamintim că în perioada
lucrărilor la pod, pe str. Lemnelor se circulă în sens unic, dinspre strada Distribuţiei spre străzile M. Kogălniceanu/Reconstrucţiei
¤ Str. Malului – pod Neculce – strada Metalurgiştilor
¤ Centura ocolitoare a Sibiului
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PSD Sibiu: Consilierii USR, PNL
şi FDGR au majorat cu 60% tarifele
contractului de salubrizare
PSD s-a opus,
în Consiliul Local Sibiu,
majorării cu peste 60%
a tarifelor activităţilor
de salubrizare stradală
şi deszăpezire prestate
de SC Soma SRL
în Municipiul Sibiu
şi Staţiunea Păltiniş.

Consilierii locali ai PSD
Sibiu au primit mandat
din partea Biroului Permanent Municipal al PSD
Sibiu de a vota împotriva
proiectului de hotărâre cu
numărul 56, privind modificarea tarifelor activităţilor de salubrizare stradală şi deszăpezire prestate de către operatorul
Soma SRL în Municipiul
Sibiu şi Staţiunea Păltiniş, precum şi pentru aprobarea Actului adiţional
nr. 2 la Contractul de achiziţie publică de servicii
nr. 188/08.12.2021.
Reprezentanţii PSD au
fost singurii consilieri locali care s-au opus majorării tarifelor.
Ceea ce ni s-a părut cel
mai ciudat la dezbaterile
pe acest proiect este faptul
că doamna primar a afirmat că va fi redus semnifi-

UDMR propune schimbarea modului pentru obţinerea
permisului de conducere. Reguli noi pentru examinatori
şi instructori

Propunere legislativă
Un grup de deputaţi UDMR în frunte cu deputatul Benedek Zacharie au depus recent la Camera Deputaţilor un
proiect de lege prin care se propun câteva modificări în ceea ce priveşte obţinerea permisului de conducere.
În motivarea propunerii legislative, cei 22 de semnatari
arată că „Obţinerea unui permis de conducere în România
continuă să fie un demers greoi, iar cazurile de corupţie din
ultimii ani au dezvăluit problemele unui sistem lipsit de
echilibru şi control reciproc”.
cativ numărul de treceri pe
străzi ale maşinilor de curăţat. Cu alte cuvinte, mărim tarifele cu peste 60%,
dar scădem cantitatea şi
calitatea serviciilor.
În acelaşi context, doamna primar a afirmat că se
exagerează cu curăţenia în
municipiul Sibiu! Declaraţia este cel puţin ciudată, având în vedere faptul
că, în cartierele oraşului,
curăţenia lasă de dorit.

Din păcate, proiectul propus de conducerea Primăriei Sibiu, unde PNL are un
viceprimar, a fost adoptat,
fiind votat de toţi consilierii PNL, USR şi FDGR. Majorările au fost aplicate de
la 1 octombrie 2022.
Aşa cum am repetat în
numeroase rânduri, nu
vom accepta niciodată ca
sibienii să plătească din
cauza lipsei de soluţii şi
viziune a municipalităţii.

Sibienii sunt copleşiţi deja de majorări masive ale
preţurilor la toate produsele şi la toate serviciile.
Majorarea cu peste 60%
a taxelor pentru salubrizare stradală şi deszăpezire reprezintă o împovărare a bugetului local menită să genereze profit
unui operator privat de
salubritate, în detrimentul sibienilor care plătesc
taxe şi impozite.
PUBLICITATE

Raluca Turcan, deputat PNL de Sibiu:
„Săptămâna aceasta toţi copiii vor avea banii
pe card pentru rechizite şi îmbrăcăminte!”
În Sibiu există 9512
elevi vulnerabili: 4122 au
primit suma de 500 de lei
încă din 21 septembrie, iar
restul vor avea banii săptămâna aceasta pe noile
carduri emise.
Suma de 500 de lei va
putea fi folosită pentru a
cumpăra rechizite şcolare,
cărţi, haine şi îmbrăcăminte. În total, anul acesta elevii din Sibiu vor primi peste 4,7 milioane de lei. Iar

valoarea totală a proiectului din fonduri europene şi
guvernamentale este de peste 216,2 milioane lei.
În încheiere, Raluca Turcan a adăugat: “Am încredere că fondurile europene
pot fi folosite în beneficiul
fiecărui copil din această ţară.Am sprijinit acest proiect
pentru că îmi doresc ca fiecare copil să fie susţinut să
meargă la şcoală şi să beneficieze de studii de calitate.”

Publicată în M.O.
În Monitorul Oficial
nr.937 din 26 septembrie
2022 a fost publicată HG
nr.1164/2022 privind aprobarea procedurii de acces
online al salariaţilor sau
foştilor salariaţi la datele
din registrul general de evidenţă a salariaţilor, a modalităţii de generare şi descărcare a extrasului, precum şi a condiţiilor în care
prin extras se poate dovedi vechimea în muncă şi/
sau specialitate.
Hotărârea intră în vigoare de la 31 decembrie 2024,
cu excepţia prevederilor art.
6 din anexă, care au intrat
în vigoare odată cu publica-

rea acesteia ( în M.Of.), respectiv 26 septembrie 2022.
Conform art. 6 din anexa
la Hotărâre, până la implementarea noului sistem informatic, inspectoratele teritoriale de muncă eliberează,
la cererea scrisă a salariaţilor sau a foştilor salariaţi, un
extras din registru în termen
de cel mult 15 zile de la solicitare şi după plata tarifului
de 20 lei/document.

Procedura
Salariatul sau fostul salariat se va putea prezenta
personal, sau prin împuternicit, la sediul inspectoratului teritoriul de muncă (unde îşi are angajatorul sediul/
domiciliul, unde îşi desfăşoară activitatea salariaţii unităţilor fără personalitate juridică sau în a cărui rază teritorială lucrătorul îşi are

Examinatori caliﬁcaţi
Iniţiatorii legii propun ca examinarea practică a candidaţilor
la obţinerea permisului de conducere să fie făcută de către examinatori calificaţi şi autorizaţi din cadrul ARR (Autoritatea Rutieră Română) şi nu ca până acum, de către poliţişti din cadrul
Serviciilor Judeţene de Poliţie. Proiectul de lege stipulează ca
examinarea teoretică să fie făcută în continuare de poliţişti.
O altă noutate pe care o aduce proiectul de lege este aceea ca în timpul probei practice pentru obţinerea permisului
de conducere, în maşină pe lângă candidat şi examinator să
se afle şi instructorul auto, pentru a reduce gradul de intimidare resimţit de candidaţi în timpul examinării.

Trei modiﬁcări majore
În concluzie propunerea legislativă propune trei modificări
majore: reglementarea profesiei de examinator autorizat şi deschiderea acesteia către persoane din afara angajaţilor Ministerului de Interne ca soluţie pentru rezolvarea actualelor probleme din sistem, obligativitatea prezenţei instructorului la
proba practică de verificare a aptitudinilor şi comportamentului, menită să inducă un plus de corectitudine în punctare şi
de confort pentru candidat şi libertatea candidaţilor de a alege centre de examinare diferite pentru cele două probe ale examenului, în funcţie de domiciliul sau reşedinţa acestora.
„Soluţiile legislative propuse sunt menite să aducă un plus
de transparenţă actualului sistem, să înlesnească procedurile
administrative de obţinere a permisului de conducere fără a face rabat de la calitatea sistemului de iniţiere şi pregătire a candidaţilor la obţinerea unui permis de conducere” arată iniţiatorii proiectului legislativ în finalul expunerii de motive.
PUBLICITATE

Acces la Revisal, din anul 2025
Salariaţii vor obţine acces la datele din Revisal din
2025, până atunci vor putea
obţine aceste date de la I.T.M.

Propuneri legislative ale UDMR

domiciliul, dacă angajatorul
are/avea sediu în alt judeţ)
în vederea eliberării unui extras din registru.
Rămân însă valabile prevederile HG 905/2017 privind registrul general de
evidenţă a salariaţilor, conform cărora angajatorii sunt
obligaţi să furnizeze salariaţilor sau foştilor salariaţi date din Revisal privind
propriul contract de mun-

că, în cel mult 15 zile de la
primirea unei solicitări scrise în acest sens, precum şi
la încetarea activităţii.
În cazul în care angajatorul nu eliberează extrasul din Revisal, salariaţii
sau foştii salariaţi ai acestuia se pot adresa inspectoratului teritorial de muncă, care, tot în interval de
15 zile de la data solicitării, va elibera extrasul.
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Legume proaspete, de sezon, din Şelimbăr
¤ În ciuda greutăţilor, Gabriela Barbu nu şi-a pierdut optimismul şi continuă să cultive legume
Toamna începe
să îşi facă din ce în ce
mai mult simţită prezenţa pe meleagurile sibiene. Astfel că şi producătorii noştri locali vin
în pieţe cu roadele muncii lor din timpul verii.
Printre ei se numără
şi Gabriela Barbu,
din Şelimbăr.

Andrei Răchieru
Pe Gabriela Barbu am întâlnit-o în Piaţa Agroalimentară Vasile Aaron. Mică de
statură, dar plină de viaţă
şi optimistă, Gabriela, împreună cu soţul ei, se ocupă
de foarte multă vreme de
cultivarea legumelor.
În ciuda aparenţelor, în
spatele optimismului
doamnei se află o poveste
cel puţin interesantă. Ajuns
în piaţă am observat-o. Era plină de viaţă, dar nu
am putut rata un detaliu
important: ochii parcă ascundeau puţină tristeţe.
M-am întrebat de ce iar
răspunsul aveam să-l aflu
mai repede decât îmi imaginam. Înainte de a începe interviul propriu-zis, femeia şi-a dorit din tot sufletul să îmi spună că sezonul care tocmai a trecut
a fost unul deosebit de
greu. Asta nu din cauza
faptului că majoritatea lucrărilor agricole sunt realizate manual de către dânsa, ci din pricina faptului
că a fost un sezon ploios,
iar grindina i-a afectat mai
mult de 60% din recoltă.

Recoltă afectată
de grindină
„A fost un an greu, pentru că a bătut gheaţa la

Soţii Barbu vând legume proaspete, de sezon, în Piaţa Agroalimentară Vasile Aaron
Printre culturile lor, caŞelimbăr. Din ce ne-am făcea de obicei, pentru că
propus să cultivăm, au mai acelea ar fi fost distruse com- re se întind pe 11 hectare,
rămas doar răsadurile ne- plet de inundaţii. Soţii Bar- se regăsesc cartofii, varza,
atinse de grindină. Am avut bu sunt de părere că agri- păstârnacul, ceapa albă şi
ceapă verde, cartofii erau cultura este o loterie şi că cea roşie. De altfel, mai
cu floare, a bătut-o ghea- „socoteala de acasă nu se po- cultivă şi porumb şi grâu,
pentru hrănirea animaleţa, i-a oprit din vegetaţie. triveşte cu cea din târg”.
lor din gospodărie. „Noi
Nu mai am cartofi mari
muncim pământul ca să
cum am avut anul trecut, Eforturi susţinute
Gabriela Barbu se ocu- putem supravieţui, să plăam unii mici. Nici cantitatea nu mai e aceeaşi. Îmi pă de cultivarea legume- tim curent, să plătim gaz.
pare rău, pentru că am in- lor de 20 de ani. Face acest Deci, clar nu te îmbogăvestit foarte mult, am avut lucru cu plăcere. Îndelet- ţeşti, nu ai cum să te îmun hectar şi ceva doar de nicirea a moştenit-o de la bogăţeşti. Eu şi soţul nucartofi. Nici varza nu a scă- părinţii ei, care nu o fă- mai cu asta ne ocupăm.
pat. Nu a fost un an foar- ceau la nivelul la care o Acasă ţinem şi animale,
te bun pentru noi”, a spus fac soţii Barbu astăzi. Nu dar le ţinem doar pentru
deţin foarte mult teren, uz personal. Nici pe aceGabriela Barbu.
dar asta nu îi împiedică să lea nu se merită să le mai
Agricultura
cultive. Arendează hecta- ţii dacă nu le hrăneşti cu
în România, o loterie
re întregi de pământ în co- cele produse de tine, pur
A povestit cum, în urmă muna Şelimbăr şi astfel şi simplu nu se mai mericu 5 ani, râul Cibin a ieşit produc cu multă trudă pro- tă”, a declarat femeia.
din matcă si i-a distrus mai dusele cu care, ulterior, vin
mult de jumătate din plan- în piaţă. Producţia şi vân- Cerere mare
pentru varză
taţia de porumb. Norocul ei zarea de legume sunt uniVarza şi cartofii sunt lea fost că în acel an nu plan- cele activităţi din care cei
tase ceapă sau cartofi, cum doi îşi câştigă traiul.
gumele „vedetă” de pe ta-

raba celor doi. Cartofii, deşi
nu au un aspect atrăgător,
lucru pe care doamna îl consideră un impediment, sunt
căutaţi la scară largă de
toţi cei care calcă pragul
pieţei. Varza, în schimb, le
are pe ambele. Aspectul este unul impunător, fiind un
nou soi de sămânţă, adus
de Gabriela de la Oradea,
de foarte bună calitate. Perfectă pentru sarmale, varza soţilor Barbu este alegerea perfectă pentru toţi.
Anul trecut au investit foarte mult în seminţe, doar
pentru cartofi suma s-a ridicat la 12.000 de lei. Unica temere a soţilor este că
anul acesta cererea pentru
varză va fi mare, iar ei nu
o vor putea acoperi.

Dezamăgiri
şi resemnare
În prezent, în afara pieţei din Vasile Aaron, soţul
Gabrielei merge aproape
în fiecare sâmbătă în Piaţa Volantă Transilvania.
Pentru viitor plănuiesc să
o lase mai moale cu munca fizică deoarece, mărturisesc că deja sunt suficient de obosiţi, iar vârsta
nu le mai permite să muncească ore în şir în bătaia
soarelui şi în temperaturi
ridicate. Gabriela Barbu
spune că şi psihic a obosit
şi că nu mai suportă să audă continuu că starea vremii este una rea, când se
uită la meteo.
„Sincer, ne gândim să
mai lăsăm din terenuri,
pentru că deja ne dor toate. Aşa m-am săturat să
mă uit la meteo şi să văd
cum zice că şi mâine plouă”, a mai spus ea.

Pe lângă eforturile uriaşe pe care le fac pentru a
putea aduce la tarabă marfa, toată munca din spate
este acoperită cu ajutorul
oamenilor care vin şi îi ajută la recoltat. Aceşti oameni se găsesc greu, spune femeia, şi necesită fonduri pentru a-i putea plăti pentru munca prestată.

Clienţii ﬁdeli
sunt baza
Gabriela Barbu a mărturisit că de cele mai multe ori oamenii aleg pieţele, dar din păcate se arată nemulţumiţi de aspectul legumelor naturale, care nu arată la fel de bine
ca cele din supermarketuri. Aceeaşi problemă o întâmpină şi în ceea ce priveşte produsele ei. Unele
persoane nu îi aleg produsele datorită aspectului şi
nu au răbdarea si interesul de a le încerca, pentru
a putea vedea adevărata
lor calitate. Are însă clienţii ei, care, odată ce i-au
încercat produsele şi au
observat gustul şi calitatea, au rămas fideli.
„Vânzare am, nu mă pot
plânge. Chiar daca oamenii caută mai mult aspectul în defavoarea calităţii,
chiar am oamenii mei care vin si cumpără. Vor şi
alte produse, dar nu le pot
aduce. Am încercat cu de
toate, cu fasole boabe, cu
de toate, am cultivat,
ne-am chinuit.” mi-a mai
spus femeia.
Dacă doriţi să încercaţi
produsele soţilor Barbu, îi
găsiţi în fiecare zi în Piaţa
Agroalimentară Vasile Aaron,
din strada Semaforului.

Centrul de Plasament „Prichindelul” va avea Centru de zi
La Centrul de plasament „Prichindelul” din
Sibiu a fost lansat, în această săptămână, proiectul de realizare a unui
centru de zi pentru copiii cu dizabilităţi.
Proiectul noului centru
de zi este finanţat prin Pro-

gramul Operaţional Regional 2014 – 2020, pe axa
prioritară 8, Dezvoltarea
infrastructurii de sănătate şi sociale.
Noul centru de zi vizează îmbunătăţirea calităţii
serviciilor oferite copiilor
din CPCD Prichindelul şi

identificarea celor mai bune alternative care să permită dezvoltarea deplină
şi armonioasă a acestora.
De viitorul centru de zi
vor beneficia 74 de copii.
Centrul va fi realizat prin
reabilitarea, modernizarea
şi echiparea pavilionului

I, în care funcţionează
CPCD Prichindelul.

Facilităţi
Centrul de zi va beneficia de cabinete de psihologie, kinetoterapie, balneoterapie, săli de psihopedagogie, cabinet de psihoterapie,

toate rezultate din reabilitarea actualului pavilion I
al CPCD Prichindelul. Deasemenea noul centru de zi
va beneficia de numeroase
facilităţi pentru accesul persoanelor cu dizabilităţi.
„Noul centru de zi va fi un
serviciu care va asigura pro-

tecţie şi asistenţă socială copilului aflat în dificultate fără a întrerupe legăturile cu
familia”, a declarat Claudiu
Stupar, directorul general al
DGASPC Sibiu.
Proiectul noului centru
de zi va fi finalizat în luna decembrie 2023.
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ANUNŢ VÂNZARE

LICITAŢIE
Organizează in data de 20.10.2022 ora 12, la sediul societăţii
din str. Calea Șurii Mari nr. 16A (Piaţa Obor), licitaţie pentru
închirierea spaţiilor și terenurilor libere din pieţele
agroalimentare din Sibiu precum și spaţii pentru comerţul
stradal de legume, fructe și ﬂori.
Documentaţia pentru licitaţie va ﬁ pusă la dispoziţia solicitanţilor
la sediul societăţii, din data de 10.10.2022. Termenul limită
pentru înscrierea la licitaţie este 18.10.2022.
Informaţii se pot obţine la tel. 0736 440 349
sau pe adresa de mail
piete@sibiu.ro / ofﬁce@pietesibiu.ro.

doua autobuze second-hand Mercedes-Benz 0405GN
SC TURSIB SA, cu sediul in mun. Sibiu, str. Munchen, nr. 1, scoate la vanzare prin licitaţie publică doua autobuze utilizate/second hand marca Mercedes-Benz model 0405GN.
Autovehiculele se vand individual, ﬁecare autovehicul reprezentand un lot.
Licitatia publica cu strigare se va desfasura in data de 14.10.2022, ora 12:00 la sediul
vanzatorului din Sibiu, str. Munchen, nr.1.
Pretul de pornire la licitatie este 8.000 lei/autovehicul, fara TVA.
Caietul de sarcini, inclusiv toate documentele necesare licitatiei se pun la dispozitia solicitantilor gratuit.
Ofertantii vor achita o garantie de participare la licitatie in cuantum de 500 lei pentru
ﬁecare autobuz pentru care urmeaza sa liciteze. Garantia de participare la licitatie se constituie prin depunere in numerar la casieria Tursib situata in Sibiu, strada Munchen nr. 1
sau prin Ordin de plata in contul RO03RNCB0227036043890001 deschis la BCR Sibiu.
Inscrierea la licitatie se va face incepand cu data de 11.10.2022 ora 08:00 pana la data
de 13.10.2022 ora 14:00, in intervalul orar 08:00-14:00 la sediul TURSIB SA – Secretariat.
Relatii privind bunurile scoase la vanzare se pot obtine de la sediul TURSIB SA –Departamentul Juridic-achizitii publice sau la adresele de e-mail: juridic@tursib.ro, achizitiipublice@tursib.ro
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O nouă campanie de sterilizări
gratuite marca Animal Life Sibiu
Animal Life Sibiu va organiza în luna octombrie o
nouă campanie de sterilizări
gratuite a câinilor şi pisicilor. De această dată campania se va desfăşura în Marpod şi împrejurimi şi în Amnaş şi în împrejurimi, în perioada 11-20 octombrie.
„Pornim o noua campanie de castrări gratuite, de
această dată în Marpod şi
împrejurimi şi in Amnaş şi
în împrejurimi.
Această campanie este finanţată de catre Animal Life Sibiu si IAPWA. Operaţiile de castrare vor fi efectuate de catre Cornel Stoenescu
de la Nomad Vet, iar intreaga campanie este organizată
de către Animal Life Sibiu.
Mulţumim Primaria Marpod
pentru spaţiul oferit.
Aşadar, pentru programări
vă rugam completati acest
formular: https://docs.google.
com/.../1iSwXrh629NIJg.../viewform... sau sunaţi la 0723
919 994, de Luni până Vineri
între orele 10.00 – 19.00”,

transmit reprezentanţii Animal Life Sibiu.

Condiţii
Pentru a îndeplini condiţiile pentru sterilizare, animalele trebuie să aibă vârsta minimă de 6 luni şi maximă de 8 ani şi să nu fie bolnave sau supraponderale. De
asemenea, medicii vă avertizează că este interzis să
hrăniţi animalele programate pentru castrare cu 12 ore
înainte de operaţie şi nu trebuie să le daţi apă în dimineaţa dinaintea operaţiei!

Comuna Şeica Mare are un sistem
nou de iluminat cu LED-uri
Primăria Comunei Şeica
Mare a finalizat recent un
proiect în valoare de aproape un milion de lei, finanţat
prin Agenţia Fondului de Mediu pentru schimbarea iluminatului public în toate localităţile aparţinătoare.
Astfel, în toate localităţile
care aparţin de Primăria Şeica Mare au fost montate un
număr total de 786 de lămpi
LED dotate cu senzor de pornire. Valoarea totală a contractului se ridică la suma de
991 982,17 lei TVA inclus.

Prin această investiţie se
realizează un iluminat public mai eficient şi mai economic în Şeica Mare şi localităţile aparţinătoare.
„Prin acest proiect finanţat prin Administraţia Fondului de Mediu am reuşit
înlocuirea iluminatului public clasic din comună cu un
sistem de iluminare mul mai
eficient şi cu costuri de exploateare mult mai mici” a
declarat pentru Mesagerul
de Sibiu Nicolae Şuşa, primarul comunei Şeica Mare.

Copiii din Valchid vor
învăţa, începând de luni,
într-o şcoală inteligentă
În Valchid, sat aparţinător de comuna Hoghilag,
va fi inaugurată luni
prima şcoală smart dintr-o comunitatea vulnerabilă din România.
Peste 160 de copii vor
învăţa într-o şcoală a
secolului XXI, bucurându-se de toate faclităţile
tehnologiei moderne.

Investiţie de aproape
un milion de euro
După mai bine de doi ani
de eforturi susţinute ale administraţiei locale din Hoghilag, la Valchid a fost finalizată prima şcoală inteligentă dintr-o comunitatea vulnerabilă din România. A costat aproximativ un milion de
euro, însă întreaga investiţie a fost realizată din fonduri europene şi guvernamentale nerambursabile. Cei
peste 160 de copii care vor
învăţa în această şcoală începând de luni vor beneficia
de toate facilităţile tehnologiei moderne şi, cu siguranţă vor vedea şcoala altfel decât o obligaţie sau o povară.

Totul pentru copii
”În noua noastră şcoală
inteligentă vor învăţa 162 de
copii de clasele 0-VIII. A fost,
într-adevăr un mare, efort,
multă bătaie de cap, alergătură, însă, după aproxima-

Copiii din Valchid vor face luni cunoştinţă cu noua lor şcoală inteligentă
tiv doi ani, am reuşit să o fi- şi cu ce este diferită această all in one. Vechile table cu
nalizăm, iar fericirea şi ne- instituţie de învăţământ fa- cretă au fost înlocuite cu tarăbdarea care se citeşte pe ţă de altele. ”Este o şcoală a ble electronice. Pe coridoare,
chipurile copiilor care abia secolului XXI, în care totul în loc de clasicele panouri de
aşteaptă să înceapă orele aici, se întâmplă electronic. Aşa, afişaj sunt amplasate plasîmi spun că efortul nostru de exemplu, această şcoală me, pe care rulează informanu a fost în zadar. Este smart este capabilă să con- ţia care, în mod normal ar fi
într-adevăr o şcoală a viito- troleze şi să regleze singură fost pusă pe panoul şcolii. De
rului, aşa cum ar trebui să iluminatul şi încălzirea în in- asemenea nu mai există clofie toate şcolile din România. terior, pentru a asigura con- poţelul pe care îl ştiam din
Copiii vor beneficia de toate fortul copiilor dar şi pentru coilărie şi care chema copiii
facilităţile tehnologiei mo- economie. Ce înseamnă as- la ore. Acesta a fost înlocuit
derne şi sunt sigur că vor ta? Există, de exemplu, sen- cu un sistem de sonorizare
prinde drag de învăţătură.”, sori ce ştiu care e gradul op- profesional, iar copiii sunt
spune Nicolae Lazăr, prima- tim de lumină din clase sau chemaţi la ore sau în pauze
rul comunei Hoghilag, de ca- de pe coridoare, şi ajustează cu o melodie aleasă. De asere aparţine satul Valchid.
permanent intensitatea lu- menea, şi în clase se fac anunminii din interior în funcţie ţuri individuale prin acelaşi
Şcoala secolului XXI
de lumina de afară. De ase- sistem de sonorizare, iar în
Tot edilul explică care sunt menea, fiecare elev are ta- pauze, poate rula muzică în
câteva dintre facilităţile de bletă cu tastatură proprie, curtea şcolii. Şi acestea sunt
care vor beneficia copiii care iar profesorii au, pe catedră, doar câteva dintre facilităţi”,
vor învăţa în această şcoală, în fiecare clasă, calculatoare explică Nicolae Lazăr.
PUBLICITATE

LICITAȚIE PUBLICĂ
1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de
identiﬁcare ﬁscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana de
contact: Comuna Roşia, strada Principală nr. 22, sat Roşia, judeţul Sibiu, telefon 0269582301,
fax 0269582301, email achizitii.rosia@yahoo.com.
2. Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitaţie publică, în special descrierea și identiﬁcarea bunului care urmează să ﬁe vândut:
Se scot la vânzare 52 de loturi de teren, situate în intravilanul localităţii Roșia, judeţul Sibiu, în vederea construirii de locuinţe (regim înalţime P+E1), identiﬁcate astfel:
1. Lot 1 cu suprafaţa de 529 mp, nr. cadastral 112551, C.F. nr. 112551;
2. Lot 2 cu suprafaţa de 529 mp, nr.cadastral 112552, C.F. nr. 112552;
3. Lot 3 cu suprafaţa de 529 mp, nr. cadastral 112568, C.F. nr. 112568;
4. Lot 4 cu suprafaţa de 529 mp, nr.cadastral 112569, C.F. nr. 112569;
5. Lot 5 cu suprafaţa de 529 mp, nr. cadastral 112571, C.F. nr. 112571;
6. Lot 6 cu suprafaţa de 529 mp, nr.cadastral 112572, C.F. nr. 112572;
7. Lot 7 cu suprafaţa de 529 mp, nr. cadastral 112573, C.F. nr. 112573;
8. Lot 8 cu suprafaţa de 529 mp, nr.cadastral 112574, C.F. nr. 112574;
9. Lot 9 cu suprafaţa de 529 mp, nr. cadastral 112575, C.F. nr. 112575;
10. Lot 10 cu suprafaţa de 529 mp, nr.cadastral 112576, C.F. nr. 112576;
11. Lot 11 cu suprafaţa de 529 mp, nr. cadastral 112577, C.F. nr. 112577;
12. Lot 12 cu suprafaţa de 529 mp, nr.cadastral 112579, C.F. nr. 112579;
13. Lot 13 cu suprafaţa de 529 mp, nr. cadastral 112584, C.F. nr. 112584;
14. Lot 14 cu suprafaţa de 529 mp, nr.cadastral 112585, C.F. nr. 112585;
15. Lot 15 cu suprafaţa de 529 mp, nr. cadastral 112586, C.F. nr. 112586;
16. Lot 16 cu suprafaţa de 529 mp, nr.cadastral 1125687, C.F. nr. 112587;
17. Lot 17 cu suprafaţa de 529 mp, nr. cadastral 112588, C.F. nr. 112588;
18. Lot 18 cu suprafaţa de 529 mp, nr.cadastral 112589, C.F. nr. 112589;
19. Lot 19 cu suprafaţa de 529 mp, nr. cadastral 112590, C.F. nr. 112590;
20. Lot 20 cu suprafaţa de 529 mp, nr.cadastral 112591, C.F. nr. 112591;
21. Lot 21 cu suprafaţa de 529 mp, nr. cadastral 112592, C.F. nr. 112592;
22. Lot 22 cu suprafaţa de 529 mp, nr.cadastral 112593, C.F. nr. 112593;
23. Lot 23 cu suprafaţa de 529 mp, nr. cadastral 112597, C.F. nr. 112597;
24. Lot 24 cu suprafaţa de 529 mp, nr.cadastral 112598, C.F. nr. 112598;
25. Lot 25 cu suprafaţa de 529 mp, nr. cadastral 112599, C.F. nr. 112599;
26. Lot 26 cu suprafaţa de 529 mp, nr.cadastral 112601, C.F. nr. 112601;
27. Lot 27 cu suprafaţa de 529 mp, nr. cadastral 112602, C.F. nr. 112602;
28. Lot 28 cu suprafaţa de 529 mp, nr.cadastral 112603, C.F. nr. 112603;
29. Lot 29 cu suprafaţa de 529 mp, nr. cadastral 112604, C.F. nr. 112604;
30. Lot 30 cu suprafaţa de 529 mp, nr.cadastral 112605, C.F. nr. 112605;
31. Lot 31 cu suprafaţa de 529 mp, nr. cadastral 112606, C.F. nr. 112606;
32. Lot 32 cu suprafaţa de 529 mp, nr.cadastral 112612, C.F. nr. 112612;
33. Lot 33 cu suprafaţa de 529 mp, nr. cadastral 112613, C.F. nr. 112613;
34. Lot 34 cu suprafaţa de 529 mp, nr.cadastral 112614, C.F. nr. 112614;
35. Lot 35 cu suprafaţa de 529 mp, nr. cadastral 112615, C.F. nr. 112615;
36. Lot 36 cu suprafaţa de 529 mp, nr.cadastral 112616, C.F. nr. 112616;
37. Lot 37 cu suprafaţa de 529 mp, nr. cadastral 112617, C.F. nr. 112617;

38. Lot 38 cu suprafaţa de 616 mp, nr.cadastral 112618, C.F. nr. 112618;
39. Lot 39 cu suprafaţa de 529 mp, nr. cadastral 112623, C.F. nr. 112623;
40. Lot 40 cu suprafaţa de 529 mp, nr.cadastral 112624, C.F. nr. 112624;
41. Lot 41 cu suprafaţa de 529 mp, nr. cadastral 112625, C.F. nr. 112625;
42. Lot 42 cu suprafaţa de 529 mp, nr.cadastral 112626, C.F. nr. 112626;
43. Lot 43 cu suprafaţa de 529 mp, nr. cadastral 112627, C.F. nr. 112627;
44. Lot 44 cu suprafaţa de 529 mp, nr.cadastral 112628, C.F. nr. 112628;
45. Lot 45 cu suprafaţa de 529 mp, nr. cadastral 112629, C.F. nr. 112629;
46. Lot 46 cu suprafaţa de 529 mp, nr.cadastral 112635, C.F. nr. 112635;
47. Lot 47 cu suprafaţa de 529 mp, nr. cadastral 112636, C.F. nr. 112636;
48. Lot 48 cu suprafaţa de 529 mp, nr.cadastral 112637, C.F. nr. 112637;
49. Lot 49 cu suprafaţa de 529 mp, nr. cadastral 112638, C.F. nr. 112638;
50. Lot 50 cu suprafaţa de 529 mp, nr.cadastral 112639, C.F. nr. 112639;
51. Lot 51 cu suprafaţa de 501 mp, nr. cadastral 112645, C.F. nr. 112645;
52. Lot 52 cu suprafaţa de 529 mp, nr.cadastral 112570, C.F. nr. 112570.
Loturile de teren aparţin domeniului privat al Comunei Roşia.
Vânzarea se face conform art. 363 din O.U.G. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local nr. 27 din data de 31.03.2022.
3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1 Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentaţiei de atribuire: Documentaţia de atribuire poate ﬁ achizitionată
de la sediul Comunei Roşia.
3.2 Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care pot obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul taxe şi impozite, comuna Roşia, strada Principală nr. 22, judeţul Sibiu.
3.3 Costul și condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 300 lei, se poate achita
cu numerar la casieria Comunei Roşia.
3.4 Data-limită pentru solicitarea clariﬁcărilor: 01/11/2022, ora 12.00. (intre data limita pentru solicitare clariﬁcari si data limita de depunere a ofertelor trebuie sa ﬁe minim 5
zile lucratoare)
4. Informaţii privind ofertele:
4.1 Data-limită de depunere a ofertelor: 09/11/2022, ora 10.00.
4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Roșia, strada Principală nr. 22, judeţul Sibiu.
4.3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: un exemplar.
5. Data și locul la care se va desfașura ședinţa publică de deschidere a ofertelor: 10/11/2022,
ora 10.00, la sediul Căminului Cultural din satul Roșia, nr. 5, comuna Roşia, judeţul Sibiu.
6. Denumirea, adresa, numarul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Sibiu, localitatea Sibiu, strada Ocnei nr. 33, judeţul Sibiu, telefon 0269-217104, fax
0269-217702, email: tribunalul.sibiu@just.ro.
7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării:
11/04/2022
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Sprijin financiar pentru
preşcolari şi elevi
Preşcolarii şi elevii de şcoală sau liceu pot beneficia de sprijin
fie sub formă de tichete pentru grădiniţă, fie sub formă de burse

Revin comercianţii
în Piaţa Huet

Familiile cu venituri
reduse pot depune
oricând pe parcursul
anului cereri
pentru acordarea
tichetelor pentru
grădiniţă, în valoare
lunară de 105 lei.

Cei care îndeplinesc următoarele condiţii, pot depune actele necesare pentru obţinerea stimulentului oricând pe parcursul
anului, iar acesta se acordă din prima lună în care
copilul a îndeplinit criteriile de eligibilitate: venitul
net pe membru de familie
să nu depăşească 557,03 de
lei şi copilul să fie înscris
la o grădiniţă de pe raza
municipiului Sibiu şi să
frecventeze cursurile.
De anul acesta, o altă
condiţie ce trebuie îndeplinită este aceea ca familia
din care provine copilul să
fie beneficiara alocaţiei
pentru susţinerea familiei acordată familiilor cu
venituri reduse.

Acte necesare
Următoarele documente
se pot depune fie la sediul
Direcţiei de Asistenţă Socială de pe bulevardul Victo-

Familiile cu venituri reduse pot depune oricând, pe parcursul anului, cereri pentru acordarea tichetelor pentru grădiniţă

riei nr.1-3, cam. S.2 (de luni
până joi în intervalul orar
8-15, iar vineri între orele
8-12), fie electronic, pe adresa de e-mail alocatii.familiale@sibiu.ro sau pe platforma de e-administratie.sibiu.
ro unde, de altfel, se poate
solicita acest sprijin în format electronic: cerere tip –
declaraţie de pe propria răspundere (documentul poate
fi procurat de la sediul DAS
de pe bulevardul Victoriei,
nr. 1-3 sau poate fi descărcat de pe www.sibiu.ro, acte doveditoare privind com-

ponenţa familiei (carte de
identitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie),
veniturile lunare şi adeverinţă prin care se atestă frecventarea grădiniţei.

Cuantumul burselor
În ceea ce priveşte bursele şcolare, pentru acest an,
Consiliul Local a aprobat un
buget de 14,3 milioane de
lei, faţă de cele 10,5 milioane de lei alocate anul trecut.
Suma a crescut ca urmare a majorării cuantumului
burselor oferite. Astfel, bur-

sa socială s-a dublat, de la
100 la 200 de lei, cea de studiu s-a mărit de la 130 la
150 de lei. Bursa de merit
a crescut de la 150 la 200
de lei, iar cea de studiu are o valoare de 500 de lei.
În luna septembrie au beneficiat de burse 5.311 elevi
din municipiul Sibiu.
Pentru bursa socială,
elevii trebuie să depună
actele necesare la şcoala
de care aparţin. Pentru restul burselor, şcoala sau
liceul la care învaţă se vor
ocupa de demersuri.

Investiţii pentru Salvamont
Serviciul Public Judeţean
Salvamont Sibiu şi-a mărit flota de autoutilitare pentru intervenţii specifice de salvare
în teren variat. Investiţia a fost
de aproximativ 47.000 euro, fiind inclusă în planul de investiţii finanţat de către Consiliul

Judeţean Sibiu. De asemenea,
SPJ Salvamont Sibiu a achiziţionat în acest an un UTV
pentru acces în teren variat,
un defibrilator, un monitor
funcţii vitale ultra uşor şi un
laptop pentru analizarea imaginilor captate cu drona.

În perioada 13-16 octombrie, Serviciul de Administrare a Domeniului Public
pune din nou la dispoziţia
comercianţilor de produse
de artizanat şi handmade
domeniul public din Piaţa
Huet, pentru închiriere.
”Un număr de 22 de locuri sunt disponibile pentru
închiriere în scopul comercializării acestui tip de produse. Costul este de 2 lei/
mp/zi, spaţiile măsurând 9
mp fiecare.
Pentru a ocupa unul dintre aceste locuri trebuie
mai întâi realizată o programare online, în data de
11 octombrie 2022, pe

https://spadpp.sibiu.ro/ secţiunea Programări ghişeu
online”, transmit reprezentanţii Primăriei Sibiu.
Apoi, în perioada 12- 13
octombrie 2022 se vor depune cererile şi se vor încasa
taxele de ocupare temporară a domeniului public.
Atribuirea locaţiilor în
teren se va face în ordinea
programării online şi implicit a înregistrării cererilor
depuse la ghişeu, în limita
locurilor disponibile.
Pentru un aspect îngrijit al zonei, comercianţii
vor folosi pentru amenajarea spaţiilor pavilioane albe şi mese

Vizită din Elveţia
la CJ Sibiu

Consiliul Judetean Sibiu a primit miercuri, 5
octombrie 2022, vizita unei delegaţii de oameni de
afaceri din Elveţia, interesaţi să investească în
judeţul Sibiu.
”Este îmbucurător faptul că judeţul Sibiu devine tot mai atractiv pentru
investitorii străini, aspect
confirmat şi de antreprenorii elveţieni prezenţi astăzi la Consiliul Judeţean
care ne-au comunicat intenţia lor de a deschide o

fabrică de producţie. Oaspeţii noştri erau bine informaţi despre infrastructura oferită de judeţul Sibiu pentru dezvoltarea de
noi afaceri, informaţii furnizate de alţi investitori
străini deja prezenţi în Sibiu. Le dorim succes în ceea ce şi-au propus şi îi asigurăm de întreg sprijinul
Consiliului Judeţean Sibiu”, a menţionat Adrian
BIBU, administratorul public al judeţului Sibiu, la
finalul întâlnirii.
PUBLICITATE

Angajăm pentru:
Sucursala Făgăraș
•
Secția Apă Uzată
•
Birou tehnic
Inginer - 2posturi

Angajăm pentru:
Birou tehnic
Inginer – 1 post
EXPERIENȚA NECESARĂ:

EXPERIENȚA NECESARĂ:

Pentru acest post ne dorim candidați care au următoarea
pregătire profesională:
- studii superioare tehnice în domeniul: instalații
/construcții / hidrotehnica sau studii tehnice
profil: mecanic sau construcții drumuri;
- experiență în domeniul instalațiilor de apa si
canalizare
- cunoștințe temeinice de operare PC;
- permis conducere categ. B reprezintă avantaj;
- abilitati muncă în echipa .

TIPUL POSTULUI
Norma întreagă

LOCAȚIA
Postul presupune atat
munca de teren cât și
activitate în cadrul
Birou tehnic

Pentru acest post ne dorim candidați care au următoarea
pregătire profesională:
- studii superioare tehnice în domeniul: instalații
/construcții / hidrotehnica sau studii tehnice
profil: mecanic sau construcții drumuri;
- experiență în domeniul instalațiilor de apa si
canalizare
- cunoștințe temeinice de operare PC;
- permis conducere categ. B reprezintă avantaj;
- abilitati muncă în echipa .

PREZENȚA
Jobul necesită prezența
fizică la locul de muncă.

TIPUL POSTULUI
Norma întreagă

LOCAȚIA
Postul presupune atat
munca de teren cat si
activitate în cadrul
Secției Apă Uzată/
Birou tehnicSuc Făgăraș

PREZENȚA
Jobul necesită prezența
fizică la locul de muncă.

Cererile tip de participare la concurs se completează și 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 21.10.2022.
Relaţii suplimentare la tel. 0269/ 222916(int.117 sau 166).

6 TIMP LIBER
Pe scurt
Invitaţie la Şezătoare

În fiecare zi de vineri, de la ora
17.00, Şura Culturală Guşteriţa
vă invită la o şezătoare tradiţională. Organizatorii doresc ca aceste şezători să se transforme în
ateliere tradiţionale, în cadrul
cărora toţi participanţii să aibă
ceva de învăţat.
„Vinerea de la orele 17.00 vă
invităm la Şezătoare! Ne bucurăm de spaţiul de la Şură şi de
timpul pe care ni-l luăm împreună să creăm, să ne bucurăm.
Atelierele se vor dezvolta treptat
şi organic iar cu timpul vom
invita specialişti pricepuţi la tot
felul de meşteşuguri. Ne bucurăm să ţesem poveşti şi să înnodăm amintiri despre Guşteriţa
de altă dată, cu tradiţiile, oamenii şi obiceiurile ei. Un ceai, o
gustare, sunt nelipsite. Vă aşteptăm cu drag! Înscrieri la
Lidia Rusu, tel: 0745915395”
au transmis reprezentanţii Şurii
Culturale Guşteriţa.

Festivalul Verzei,
în acest sfârşit de
săptămână la Moşna

E vremea verzei la Moşna!
Primăria comunei Moşna organizează în acest sfârşit de săptămână tradiţionalul Festival al
Verzei. Gurmanzii şi iubitorii
muzicii populare sunt invitaţi la
Moşna în acest sfârşit de săptămână, pentru a degusta bucate
tradiţionale şi produse locale,
toate având la bază leguma vedetă din Moşna: varza.

Programul festivalului:

Sâmbătă, 8 Octombrie 2022
¤ ora 11.00 Deschiderea festivalului, primirea invitaţilor şi parada
portului popular
¤ ora 13.00 Dansuri populare
Ansamblul Cununiţa Moşna
¤ ora 13.30 Premierea cuplurilor
de aur – 50 de ani de căsătorie
¤ ora 14.00 Recital muzică pop
Alex Benko
¤ ora 14.45 Recital muzică pop
Bristena Tătar
ora 15.30 Recital muzică populară Dan Filuţ Tabără
Duminică, 9 Octombrie 2022
¤ ora 14.00 Recital muzică populară Nicolae Poşta
¤ ora 14.30 Recital muzică populară Iulia – Teodora Lăpădat
¤ ora 15.00 Grupul vocal
Muguraşi de pe Târnavă
¤ ora 15.30 Recital muzică pop
Raul Pop
¤ ora 16.00 Recital muzică
pop-rock DINAMIC
¤ ora 17.00 Recital muzică populară Luminiţa Maria Dejan şi formaţia

Oaspeţi de seamă
la Şcoala Andreiană

„Călătoriile lui Erus” prin
România au ajuns şi la Sibiu,
mai exact la Şcoala Andreiană
din cartierul Guşteriţa. O şcoală
cu o poveste extraordinară, care
primeşte la rândul ei cu braţele
deschise poveştile care îi acompaniază pe copii în lumea minunată a basmelor.
Vocaţia ştii că ţi-ai atins-o atunci
când tot ce faci are sens şi prin
ceea ce faci aduci sens şi bucurie
în vieţile celor din jurul tău.
Şcoala Andreiană îi va avea ca
oaspeţi duminică, 9 octombrie pe
Alex şi Emma Blenche, care îi vor
purta pe copii într-o lume minunată
acompaniaţi de cântece şi poveşti.
Poveştile ascund printre paginile
lor pilde, învăţăminte despre valori, despre familie şi despre cum
putem, fiecare dintre noi să ne
aducem contribuţia în a face lumea una mai frumoasă şi mai
bună, exact aşa cum o vede o
inimă de copil.
„Vă aşteptăm alături de noi, pe 9
octombrie începând cu ora 17.30,
să ne bucurăm inimile ascultând
râsete de copii şi basme minunate.
Copiii vor avea parte de ateliere
recreative şi surprize, iar Alec
Blenche va lectura din minunatele
sale cărţi şi va da autografe tuturor doritorilor”, au transmis reprezentanţii Şcolii Andreiene.
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Sărbătoarea Recoltei
la Muzeul Astra

¤Sărbătoarea Recoltei reuneşte 25 de producători tradiţionali din judeţul Sibiu şi nu numai
Sibienii sunt invitaţi,
duminică, în muzeul
în aer liber
din Dumbrava Sibiului,
să se resfeţe cu ciorbă
de varză cu carne
de oaie, iahnie de fasole
cu cârnaţi şi costiţă
zacuscă de casă, dulceţuri, siropuri, must
de mere şi de struguri
prăjituri de casă şi multe
alte delicatese culinare.

Bunătăţi de casă
Muzeul ASTRA, organizează duminică, 9 octombrie,
între orele 10.00-16.00, Sărbătoarea Recoltei. Acesta va
avea loc la Târgul de ţară din
Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului şi va reuni 25
de producători tradiţionali
din judeţul Sibiu şi nu numai, care vor fi prezenţi la
standurile special amenajate cu legume şi fructe proaspete, conserve gata preparate, dulceţuri şi siropuri, must
de mere, must de struguri,
vin, ceaiuri, produse lactate,
prăjituri şi plăcinte, dar şi
produse apicole, zacuscă şi
multe alte delicatese. În cadrul evenimentului se vor
desfăşura şi o serie de ateliere gastronomice, unde se
vor pregăti patru preparate:
dulceaţă de gutui, zacuscă
cu vinete şi două preparate
calde: ciorbă de varză cu carne de oaie şi iahnie de fasole cu cârnaţi şi costiţă.

Ateliere pentru cei
mari şi pentru cei mici
,,Prin prisma producătorilor şi mai ales prin roa-

Sărbătoarea Recoltei reuneşte 25 de producători tradiţionali din judeţul Sibiu şi nu numai
dele muncii lor, vizitatorii
vor putea să cunoască resursele locale şi reţetele
învăţate din satele acestora de provenienţă. Preparatele alese sunt în acord
cu resursele disponibile în
această perioadă de toamnă: varza de toamnă se taie acum de pe câmpurile
pe care a început să se aştearnă bruma, oile sunt
numai bune de tăiat în
prag de toamnă, iar boabele de fâsoiţă sunt culese în acest timp de pe vrejurile urcate pe tulăii de
porumb. Sărbătoarea Recoltei este un eveniment
prin care vom pune în valoare toamna ca anotimp
al abundenţei dar şi al chibzuinţei şi al priceperii în
a conserva cât mai bine legumele şi fructele. La Săr-

bătoarea recoltei vom avea
prilejul şi să învăţăm sub
atenta supraveghere a meşterilor, astfel că un meşter
din judeţul Harghita ne va
învăţa tainele împletirii
răchitei pentru a face minunatele coşuri, foarte des
folosite la depozitarea sau
la transportarea fructelor
sau a legumelor. Tot acum
va avea loc şi un atelier
pentru cei mici: vor învăţa cum să recunoască diferite tipuri de grăunţe şi
făineturi, le vor da prin sită, pregătind făină numai
bună pentru aluaturi pufoase.”, a declarat Mihaela Gherghel, muzeograf
Muzeul ASTRA.
Evenimentul se desfăşoară în cadrul programului ”Târgul de ţară: grădină şi peisaj legumicol 2022.”

„Bibi”, spectacol în premieră la „Gong”
Teatrul pentru Copii şi
Tineret „Gong” Sibiu prezintă versiunea în limba
română a spectacolului
„Bibi”, conceput şi scris
de dramaturga Mihaela
Michailov şi regizorul Radu Apostol. Spectacolul
va fi prezentat în premieră, sâmbăta aceasta, de
la ora 18.00.

Spectacol manifest
După succesul înregistrat cu producţia „Wanda”,
echipa formată din Radu
Apostol, Mihaela Michailov şi Gabi Albu revine la
Sibiu cu un nou proiect
pentru adolescenţi, părinţi
şi cadre didactice. „Bibi”
este un spectacol despre o
a doua şansă, un manifest
pentru a păstra o şcoală
vie. Povestea lui Bibi e, în
acelaşi timp, povestea unor
copilării frânte: între părinţi plecaţi la muncă în
străinătate şi bunici care
încearcă să le suplinească
lipsa. Migraţia e alienantă şi dureroasă pentru copii, părinţi şi bunici. E istoria care lasă urme în fa-

milii sugrumate de dor şi
nevoia de a fi împreună.

Poveşti triste
„Bibi e istoria miilor de copii pentru care egalitatea de
şanse e o utopie. Copii care
învaţă în şcoli abandonate de
sistemul educaţional. Copii
care duc cu ei navete de kilometri, drumuri neasfaltate,
evaluări şi examene epuizante. Ei nu vor fi niciodată în
top. Ei rămân la coada clasamentelor făcute ca să-i ignore. Ei sunt copiii din spatele
şcoli, la marginea lumii. Şcoli ale dispreţului sistemic.
Şcoli ale înfrângerii din care răsare uneori o posibilitate. Bibi e povestea acestei posibilităţi. E povestea lor. O
profesoară care, în ciuda tuturor eşecurilor, e acolo pentru el. Pentru Bibi. Băiatul
prea mare ca să mai fie alintat şi încă prea copil ca să
plece din satul lui.”, mărturiseşte Mihaela Michailov în
timpul repetiţiilor.

Despre spectacol
Regia spectacolului este
semnată de Radu Apostol, sce-

nografia de Gabi Albu, iar muzica de Eliza Păuna. Din distribuţie fac parte actriţele Claudia Stühler şi Eliza Păuna.
Spectacolul are o durată de
aproximativ 1h10min şi nu
este recomandat celor cu vârsta sub 10 ani. Spectacolul va
avea şi o avanpremieră publică programată vineri, 7 octombrie, tot de la ora 18.00.
Acest spectacol a fost produs în cadrul proiectului
multianual „365 Tage in Deutschland / 365 zile în Germania”, realizat de Asociaţia Română pentru Promovarea Artelor Spectacolului,
în colaborare cu Centrul de
Teatru Educaţional Replika
din Bucureşti, Teatrul pentru Copii şi Tineret GONG
din Sibiu, Universitatea de
Artă Teatrală şi Cinematografică UNATC Bucureşti,
Colegiul National “Samuel
von Brukenthal” din Sibiu
şi Goethe-Institut Bucureşti.
Proiect cultural cofinanţat
de Administraţia Fondului
Cultural National.
Preţul unui bilet la oricare din reprezentaţii este de
12 lei, tarif flexibil.

„Bibi”, un spectacol despre salvarea unei coli, în premieră la Teatrul „Gong”
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Sibiul se tranformă
într-un imens cinematograf
¤ Sibiul găzduieşte, în perioada 9-16 octombrie, Astra Film Festival 2022,
cel mai important festival de film documentar din România
Cea de-a 29-a ediţie
a Astra Film Festival
va lua startul duminică.
Timp de o săptămână,
oraşul de pe malurile
Cibinului se transformă
într-un cinematograf
unde vor rula peste
100 de filme. Trei
din patru filme documentare proiectate în cadrul
festivalului vor fi văzute
în premieră.

Despre Astra Film Festival
Astra Film Festival Sibiu, lansat în 1993 ca proiect inovator, este unul dintre cele mai importante festivaluri de film de non-ficţiune din Europa, inclus de European Film Academy pe lista festivalurilor care au dreptul de a face nominalizări directe pentru
European Film Awards.
Astra Film Festival se află sub Înaltul Patronaj al Preşedintelui
României şi este organizat de Astra Film, CNM Astra şi Fundaţia
Astra Film, cu sprijinul Consiliul Judeţean Sibiu, al Ministerului
Culturii, al Centrului Naţional al Cinematografiei, al Consulatului
Republicii Federale Germania la Sibiu şi al Uniunii Cineaştilor.
Evenimentul este cofinanţat de Consiliul Local Sibiu prin
Primăria Municipiului Sibiu şi de Uniunea Europeană prin
Programul Europa Creativă.

Victor Rebengiuc
transmite mesajul
de deschidere
Cea de a 29-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film
Documentar Astra Film din
Sibiu începe duminică, de la
ora 19.00, la Sala Thalia, cu
proiecţia-eveniment a producţiei „Pocalul. Despre fii şi fiice” (2022) realizată de Cătălina Tesăr şi Dana Bunescu,
„un jurnal al unei familii de
romi cortorari din judeţul Sibiu, ce se învârte în jurul banilor, aurului şi onoarei”. Atmosfera Galei de deschidere
va fi completată de Taraf de
Caliu, proaspăt întors de la
prestigiosul Edinburgh Internaţional Festival.
Tradiţionalul mesaj de chemare la festival este transmis în acest an de actorul Victor Rebengiuc, care spune că
„un festival de film de non ficţiune care îşi respectă spectatorii, aşa cum e Astra Film
de la Sibiu, este o adevărată
expoziţie interioară”.

Premiere
Selecţia oficială a noii ediţii Astra Film Festival confirmă faptul că aici este locul în
care majoritatea realizatorilor
de film documentar din România aleg să îşi prezinte pentru
prima oară producţiile, în faţa
unui public avizat. Nu mai puţin de trei sferturi dintre cele
73 de filme documentare din
selecţia oficială AFF2022 sunt
premiere – un argument în
plus al faptului că festivalul de
la Sibiu reprezintă o adevărată rampă de lansare pentru
producţiile de cinema de
non-ficţiune. Organizatorii au
pregătit un program variat, cu
filme din toată lumea, care include diferite formate ale cinemaului documentar, ce vizează un public divers, programul
industry Astra Film DokTank,
dezbateri incitante, concerte şi
evenimente speciale marca Astra Film Festival. Revin proiecţiile în săli de cinema şi programele Astra Film Junior şi
Full-Dome, atât de populare
îan rândul publicului tânăr. În
total, publiculAFF2022 va avea
parte de peste 100 de perspective cinematografice.

Perspective inedite
asupra realităţii
Din Noua Zeelandă şi Australia în Norvegia şi Finlan-

Astra Film Junior,
ocolul Pământului în 23 de filme
Timp de o săptămână, în perioda 9-16 0ctombrie, Sibiul va găzdui cea de-a 29-a ediţie a Astra Film Festival

da, din Chile, Statele Unite şi
Canada în Marea Britanie,
Franţa, Spania sau Germania, din Vietnam, Israel, Iran,
Kîrgistan sau Armenia în
Ucraina sau Rusia, selecţia de
filme din acest an de la Astra
Film Festival este un adevărat maraton menit să aducă
în faţa publicului cele mai bune filme documentare realizate de cineaşti din toată lumea
în ultimii doi ani. Trei sferturi
dintre filmele proiectate la Astra Film Festival sunt premiere: 12 premiere mondiale, 6
internaţionale, plus 39 de premiere naţionale.
„Îi chemăm pe iubitorii filmului documentar din toată
ţara să vină la Sibiu pentru
a vedea poveşti profunde, care îi vor pune pe gânduri,
pentru a afla perspective inedite asupra realităţii şi, înţelegând mai bine lumea în
care trăim, să fie martori avizaţi la spectacolul vieţii. Prezentă şi viitoare. Facem acest
lucru neîntrerupt, din 1993”,
a declarat Dumitru Budrala, director-fondator Astra
Film Festival.

Voci emergente
ale documentarului

Patru secţiuni
competiţionale

Alte 27 de filme vor fi prezentate în cadrul unor programe îndrăgite de publicul
tânăr şi foarte tânăr, precum
Astra Film Junior şi Full
Dom, care revin după doi ani
de restricţii din cauza pandemiei de Covid19.
Astra Film Junior, cel mai
amplu program de educaţie
audio-vizuală prin film documentar, le propune copiilor şi adolescenţilor filme din
mai multe colţuri ale lumii,
care surprind diferite aspecte ale vieţii. „Copiii şi adolescenţii vor afla lucruri noi,
se vor pune în pielea personajelor, vor înţelege că viaţa e complexă şi preţioasă
şi vor fi încurajaţi să îşi dezvolte spiritul critic”, declară Dumitru Budrala, director-fondator Astra Film Festival”, declară Dumitru Budrala, director-fondator Astra Film Festival.

Vor fi, ca în fiecare an, patru secţiuni competiţionale
(România, Voci emergente
al documentarului, Europa
Centrală şi de Est, România
şi DocSchool) în care sunt
înscrise 42 de filme non-ficţiune din 37 de ţări.
Lista completă a filmelor
din selecţia oficială poate fi
consultată aici: https://www.
astrafilm.ro/ro/selecie-filme-aff-2022.

România
În secţiunea competiţională România, care prezintă o selecţie din ceea ce este mai nou şi mai valoros în
filmul documentar românesc,
vor concura 11 filme non-ficţiune, toate premiere (3 premiere mondiale, o premieră
internaţională şi 7 premiere naţionale).

Opt filme documentare
ale unor autori aflaţi la primele lor producţii concurează în acest an pentru premiile acestei secţiuni. Mai mult
de jumătate dintre filme sunt
premiere (una mondială şi
patru naţionale).

Europa centrală şi de est
Secţiune dedicată filmelor
de non-ficţiune cu teme ancorate în spaţiul aşa-numitului Bloc Estic, aduce în selecţia finală 10 filme (o premieră mondială, una internaţională şi patru naţionale).

Docschool
Secţiunea dedicată producţiilor studenţeşti cuprinde o
selecţie de 13 filme documentare, dintre care 8 premiere
(3 mondiale, 2 internaţionale
şi 5 naţionale), realizate de
studenţi din toată lumea (Germania,Armenia, Franţa, Olanda, Italia, Marea Britanie, Danemarca şi România).

Programe speciale
AFF2022

Full-Dome
Organizatorii propun un
spectacol complet la proiecţiile din Domul instalat în
Piaţa Mare datorită noilor
formate de film documentar,
care beneficiază de proiecţii
360 de grade şi sunt un mix
între artă şi tehnologie.

Doktank
Programul de industrie Astra Film DokTank pune accentul pe proiecte de film documentar românesc, realizate de echipe din România (sau
Republica Moldova) sau care
tratează subiecte legate de România (sau Republica Moldova). Scopul declarat este acela de le oferi tinerilor creatori
o platformă de deschidere înspre piaţa internaţională de
film documentar.

Invitaţie la meditaţie
Programul #AFF2022 invită de asemenea publicul să
mediteze asupra unor tematici profunde, care provoacă
şi duc la dezbateri ce se vor
prelungi, cu siguranţă, şi dincolo de proiecţiile de filme şi
sesiunile Q&A care vor urma.

Copiii și adolescenții au din nou festivalului lor: Astra Film
Junior, primul și cel mai complex program de educație prin
cinema din RomâniaGândit pentru trei categorii de vârstă
(6+, 11+ și 15+), programul educativ AF Junior include
proiecții cinematograﬁce în săli de cinema și full-dome cinema 360 (Astra Film New Media Full Dome), urmate de
activități didactice în săli de clasă, concurs de benzi desenate și un atelier de ﬁlm. În ﬁecare an, aproximativ 27.000 de
elevi participă la AF Junior.
Astra Film Junior prezintă o selecție din ceea ce este mai
bun pe piață la ora actuală în materie de ﬁlme documentare narative pentru copii și adolescenți.
„Avem o generație care consumă foarte mult conținut
audiovizual, de la vârste fragede, dar căreia i se oferă prea
puține ocazii de a reﬂecta asupra acestuia. Rolul programului Astra Film Junior tocmai acesta este: să le pună la dispoziție
uneltele necesare pentru formarea gândirii critice și pentru
exersarea agilității de a înțelege conținutul audiovizual la
care sunt expuși”, a spus director-fondator Astra Film Festival, Dumitru Budrala.
Astra Film Junior conține și un Atelier de ﬁlm pentru liceeni, care urmărește atât exersarea capacității adolescenților
de a înțelege un ﬁlm documentar și procesul prin care se
realizează acesta, cât și abilitatea de a vorbi în public. Nu va
lipsi mult așteptata întâlnire cu benzile desenate, exercițiu de
consolidare a deprinderii de a realiza o lucrare pe o temă dată.
La rândul lor, cadrele didactice și consilierii educativi care îi vor însoți pe copii la proiecții beneﬁciază de trainingul
„Profesia Educator”, în care aﬂă cum poate ﬁ folosit cinemaul documentar în procesul educativ. Pentru ei va ﬁ o proiecție
specială: tulburătorul ﬁlm documentar „De ce nu ai rămas
pentru mine?” (regia Milou Gevers, 2020.
Vorbim, de exemplu, despre
filmele grupate sub tematica
Moarte decisă („Closing
Words”, de Gaëlle Hardy) şi
Feţele Războiului („Chris the
Swiss”), ambele proiectate în
premieră în România, la care se adaugă filme-portret
Nick Broomfield.

Filmele vor fi proiectate
în centrul istoric al Sibiului (Sala Thalia, Astra Film
Cinema din Piaţa Mică, în
Domul instalat special în
Piaţa Mare), la Biblioteca
Universitară ULBS şi în
sălile Cine Gold în Promenada Sibiu Mall.
PUBLICITATE

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

Piaţa este satul din mijlocul oraşului!
Gusturile copilăriei le găseşti la noi!
 Adresa: Calea Surii Mari nr. 16A (Piata Obor)
 Email: ofﬁce@pietesibiu.ro  Telefon: 0269 / 210539
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MULT MAI MULT DECÂT NIȘTE SIMPLE FIRIMITURI DE VIAȚĂ ADEVĂRATĂ (123)
Meditând lângă bustul lui Mihai Eminescu, din Parcul ”Sub Arini”
Erau orele amiezei zilei de duminică, 2 octombrie, a
îndepărtatului an 1938. O zi despre care se spune că ar
fi fost prefaţată de o dimineaţă brumărie şi ceţoasă, urmată de o timpurie ivire pe cer a blândului soare autumnal. Curând după încheierea, în bisericile românilor, a sfintelor slujbe duminicale, numeroşi ardeleni,
munteni, olteni, bănăţeni şi maramureşeni şi-au dat întâlnire în jurul unei mici coline din mijlocul acelui parc
sibian. Se adunase o mulţime de oameni din toate categoriile sociale. Cu toţii dornici să asiste la dezvelirea şi
sfinţirea bustului din bronz arămiu, înfăţişând chipul
frumos şi gânditor al poetului. Într-un astfel de cadru
sărbătoresc avea să se desfăşoare acel mult aşteptat şi
bine-meritat demers cultural-festiv şi religios. O iniţiativă motivată şi susţinută nu numai de faptul că sibienii şi mărginenii l-au avut ca oaspete drag, în repetate rânduri, pe poetul-adolescentin Mihai Eminescu, dar
şi că unul dintre fraţii acestuia a urmat studiile înalte
militare în Garnizoana Imperială Austro-Ungară a Hermannstadtului. Dar şi că viitorul lui bun prieten şi confrate în ale scrisului, nuvelistul-poet Ioan Slavici
(1848-1925), a activat o vreme în Sibiu. Acel omenos bănăţean care a avut marele merit de a fi „salvat” de la
înstrăinare, sau chiar de la o pierzanie definitivă (curând după moartea poetului), a acelui „ascunziş”, ferecat în încuietori, al vechiului său „cufăr” din scânduri
de lemn, depozitar al unor nebănuite comori literare şi
netăgăduite dovezi ale erudiţiei enciclopedice a poetului. Erau acele comori ale deşteptului său cap şi ale frumosului său scris de mână, folosind pana de gâscă ascuţită şi înmuiată în cerneală. Acel rod al creaţiei sale
literare fusese denumit, de către cultul, exigentul şi ironicul critic literar, Titu Maiorescu (1840-1917), „Caietele Eminesciene”. Şi tot măriei-sale, domnului Ioan
Slavici, trebuie să-i mulţămim că a avut fericita inspiraţie şi marele curaj de a tipări, în Sibiul anului 1884,
cel dintâi număr a ceea ce avea să fie, mereu şi mereu,
actualul prestigios ziar cotidian „Tribuna”.
Ca urmare, ar trebui spus că generaţii întregi de admiratori ai operei lui Eminescu, din această parte de
ţară, au simţit nevoia să-i eternizeze atât numele cât şi
renumele. Iar frumoasele şi creştineştile lor gesturi simbolice sunt tot atâtea pilduitoare dovezi ale lăudabilei
simţiri româneşti şi ale patrioticei mândrii naţionale.
Mărturie stând atât înscrisurile româneşti laudative aşternute pe puţinele plăci memoriale din Sibiu, cât şi
acordarea numelui de Mihai Eminescu unor şcoli şi
străzi din cele opt municipii şi oraşe sibiene. Gesturi
nesigulare de eternă neuitare a memoriei mult îndrăgitului poet. Pentru că ele aveau să fie întregite şi de
permanenta expunere a unor fotografii-document şi a
unor foarte reuşite portretizări-picturale, precum cele
cu care se mândresc generaţiile de elevi şi de dascăli ai
Şcolii Gimnaziale „Aurel Decei”, din comuna sibiană şi
mărgineană Gura Râului, precum şi vrednicii custozi ai
„Casei-Memoriale” a familiei poetului Octavian Goga
(1881-1938) din Răşinari. Bunii şi credincioşii săi bunici şi părinţi găzduindu-l, două zile la rând şi tot atâtea nopţi, pe chipeşul şi cumintele copil-vizionar al vremurilor sale şi ale celor care au urmat şi vor mai veni.
O fericită întâmplare, petrecută în vara spre spre toamna anului 1866. Şi să mai adăugăm la toate aceste dovezi de stimă şi preţuire chiar şi numai faptul că unele dintre marile biblioteci publice de pe meleagurile sibiene deţin, în fondurile lor documentar-beletristice şi
istorice, atât ediţii princeps din volumele poeziilor eminesciene, cât şi o serie de manuscrise purtând semnătura autografă a poetului. De unde şi îndemnul neastâmpărului meu de a încerca, din când în când, să desluşesc înţelesurile greu de înţeles ale unor astfel de mărturii, după care mă surprind că nu mă mai satur în a
admira bustul din bronz-arămiu al lui Eminescu, expus
în amintitul parc sibian. O desăvârşită operă sculpturală în care este eternizat, peste timpuri de liniştitoare pace şi înţelegere între oameni, chipul bravului cărturar român. Deopotrivă gânditor profund şi poet cuminte şi cu multă minte. Şi nu vreu să mă laud şi nici
că vreu să te mint, dragă cititorule, dar de fiecare dată
las la plecare, pe pervazul rece al soclului, feştila aprinsă a unei candele-tricolore, iar lângă ea, un nebăgat în
seamă firicel de floare albastră. După care mă „răstesc”,
în gând, la mult prea leneşa mea minte şi memorie obosită, ca nu cumva să uite a mă retrimite, din nou, peste numai câteva zile, în Parcul „Sub Arini”. Nu de alta
dar, bine ar fi să ţinem minte că duminică, 2 octombrie,
se împlineau 84 de ani de când era dezvelit şi sfinţit
acel superb bust, creaţie a talentatului sculptor Radu
Moga-Mânzat, sibian prin adopţie, trăitor între 8 octombrie 1906 şi 5 mai 1950. Mormântul odihnei sale veşnice fiind situat în cimitirul oraşului Brad. Săpat, însă,
nu mai devreme de a fi modelat, cu mânile sale pricepute, precum şi cu închipuirea sufletului său sensibil,

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.
chipul lui Avram Iancu (1824-1872), de deasupra mormântul acestuia. Deopotrivă umbrit şi protejat de „Gorunul lui Horea” de la Ţebea. Cu necesara precizare că
orăşelul Brad, de pe malurile Crişului Alb, încă mai este considerat nu numai „Scutul-fanion al moţilor Munţilor Apuseni”, dar şi depozitarul simbolic al amintirii
bogatului aur al dacilor regelui Decebal şi al împăratului roman Traian!
Şi, în sfârşit, ajungând la capătul acestor mult prea
multe gânduri scrise, să-mi îngăduie tolerantul cititor
să-i dezvălui şi succinta desfăşurare a emoţionantei
festivităţi, din acele îndepărtate timpuri. Iar pentru a
o face, cât mai adevărată cu putinţă, a trebuit să lecturez nu numai câteva fragmente din paginile presei
sibiene din acele vremuri, dar şi să apelez la parcurgerea fugară a însemnărilor unor martori oculari. Şi,
astfel, am reuşit să aflu că 2 octombrie 1938 a fost ziua unei duminici dintr-o prea frumoasă toamnă ruginie şi că pe aleile frunzelor veştede ale arţarilor, gorunilor, stejarilor, teilor, salcâmilor şi castanilor se plimbau grupuri, grupuri de pelerini care se opreau din
mersul lor pentru a admira bustul poetului şi a asculta vorbele nemaiauzite, înţelepte şi pline de farmecul
rostirii romancierului Cezar Petrescu (1892-1961), poetului Ion Minulescu (1881-1944), medicului Valeriu
Bologa (1892-1971), fruntaş al Asociaţiunii Transilvane ASTRA, profesorului năsăudean Sever Pop (1901-1961),
primarul de atunci al Sibiului, dar şi al profesoarei-scriitoare Ecaterina Săndulescu (1902-1986 ?), una dintre
autodeclaratele muze de inspiraţii poetice şi filozofice
ale lui Tudor Arghezi (1880-1967) şi Lucian Blaga
(1895-1961). Printre ceilalţi invitaţi de seamă puteau
fi remarcaţi: inteligentul istoric în domeniul religiilor
popoarelor lumii, Mircea Eliade (1907-1986), tânărul
şi chipeşul filozof Constantin Noica (1909-1987), mult
admiratul scriitor Ionel Teodoreanu (1896-1954), autorul romanului „La Medeleni”, precum şi Vladimir
Streinu (1902-1970), reputatul şi mult temutul critic
literar al scrisului tipărit şi necezurat din acea înfloritoare perioadă intelectuală interbelică.
Aşadar, precum aţi putut citi (sau chiar vedea, cu
imaginaţia ochilor minţii şi sufletului dumneavoastră),
cam aşa era cinstită memoria lui Mihai Eminescu în
acele vremuri de puternică emulaţie culturală şi de înflăcărat patriotism românesc! Nu ca acum, când doar
mimăm bucuria adevăratei culturi! Vremurile de beteşuguri şi de răutăţi între oameni fiind mai sumbre ca
oricând, iar timpurile şi mai grăbite, şi mai temătore şi
derutante! Dovadă că, tot mai des şi tot mai stridente
se aud vocile răguşite şi piţigăiate ale contestatarilor
lui Eminescu şi a operei sale. Sunt acele voci care mustesc de ură şi incultură! Îmi reamintesc cât de blând şi
înţelept le spunea acestora regretatul „Gânditor din Păltiniş”, filozoful Constantin Noica (1911-1987): ”Dacă nu-l
iubiţi pe Eminescu şi nu puteţi a-l înţelege, lăsaţi-l să
doarmă în pace, măcar pentru o vreme!”

Joi, 6 octombrie: 122 de ani
de la naşterea înţeleptului Petre Ţuţea
„Fără Dumnezeu, fără credinţă, omul devine un
animal raţional, care vine de nicăieri şi merge spre
nicăieri.”
„Când domină individul, e anarhie; iar când domină societatea, e tiranie. O formulă socială ideală nu s-a descoperit”. *”Libertatea autonomă e de neconceput. Dovadă că
apari, dovadă că creşti, dovadă că descreşti, dovadă că îmbătrâneşti, dovadă că mori. Eşti predeterminat. Şi astfel,
nu-ţi rămâne decât să intri în spaţiul ocrotitor al Bisericii. Robeşte-mă, Doamne, ca să mă simt liber! E definiţia
creştină a libertăţii. Adică eşti liber întru Dumnezeu, nu
în tine, care eşti finit, şi mergi la biserică deoarece crezi,
iar nu pentru că ştii *”Informaţia e modul omului de a se
înşela pe sine”. *„Definiţia mea despre mine este: Petre
Ţuţea, românul!. Am apărat interesele României în mod
eroic, nu diplomatic. Vreau să mai trăiesc pentru a vedea
dacă poporul român mai este, în sensul lui în fire”. *„Dumnezeu se situează deasupra evenimentelor vieţii mele. În
faţa lui Dumnezeu nu există genii, Dumnezeu lucrând nu
cu genii, ci cu oameni. *„Dumnezeu este creator, iar omul
imitator”. *„Eu cred că războiul nu e făcut de oameni, e
mult prea serios. Îl face Dumnezeu. Cum ne dă şi cutremure, ne dă şi război”. *„Te întreb: Ştii unde poţi căpăta
definiţia omului? În templu. În Biserică. Acolo eşti comparat cu Dumnezeu, pentru că exprimi chipul şi asemănarea Lui. Dacă Biserica ar dispărea din istorie, istoria
n-ar mai avea oameni. Ar dispărea şi omul”.

Toamna
Sâmbăta trecută (1 octombrie), spre înserate, odată
cu coborâtul friguros şi vânturos din păşuni al ciurzilor
de vite şi turmelor de oi, peste uliţele satului meu natal
din nou s-a aşternut o dumnezeiască linişte, urmată, la
un moment dat, de toaca „Lemnelor cântătoare ale Cerului” şi de dangătele clopotelor de aramă, pornite din
turla înaltă a bătrânei biserici înfrumuseţată cu hramul
Acoperământul Maicii Domnului. Ele îndeamnau credincioşii să vină la vecernia înserării. O încântătoare şi îmbrobodită slujbă religioasă a bătrânilor părinţi şi bunici,
stând îngenuncheaţi şi gârboviţi în faţa icoanelor mândrului Iconostas. Nimerit prilej de a-mi fi readus aminte de vorba înţeleaptă a unuia dintre ei: „Ar trebui să nu
ostenim în a căuta şi a găsi ceea ce n-ar fi trebuit să pierdem niciodată: cinstea, omenia, hărnicia, bunătatea, corectitudinea, prietenia dintre oameni, şcoala pentru învăţatul slovei scrise şi biserica pentru rostitul cântului
rugăciunilor. Şi nu în ultimul rând, dragostea de Ţară,
de Limbă şi de Neam, ştiind că pocăinţa creştinească şi
dragostea omenească sunt mult mai importante decât
toate câte sunt şi încă mai pot fi pe acest Pământ”.
Ioan Vulcan-Agniteanul
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POVESTIRI CU TÂLC

COLŢUL BUCĂTARULUI

„Cine are grijă de Coco?“
Poate îl cunoaşteţi pe băieţelul care locuieşte vis-a-vis
de casa mea. Este, ca voi, un copil drăgălaş, cuminte şi
mereu plin de viaţă. Cât e ziulica de mare s-ar juca întruna şi tot nu s-ar sătura. Poate v-aţi întâlnit şi chiar v-aţi
jucat cu el în parc sau iarna, la săniuş.
Ceea ce vreau să vă povestesc s-a întâmplat cu o lună în urmă,
când m-am întâlnit într-o dimineaţă cu el. M-a salutat politicos,
că de obicei, dar era tare, tare trist. Cred că nu mai văzusem în
viaţa mea un copilaş atât de trist. Bineînţeles că m-am oprit şi lam întrebat de s-a întâmplat şi dacă pot să-l ajut cu ceva.
– Ştiţi, mi-a zis el, ieri dimineaţă am plecat la grădiniţă şi am lăsat fereastra larg deschisă. Când m-am întors,
papagalul meu dispăruse. Am uitat să închid uşiţa de la
colivie. Coco a ieşit şi a zburat pe fereastră. Nu ştiu unde
s-a dus şi ce s-a întâmplat cu el. Sunt tare îngrijorat…
– Dragul meu, i-am răspuns, lasă fereastra deschisă şi
azi. Poate papagalul tău găseşte drumul înapoi spre casă
şi se întoarce la tine. Încearcă!
O rază de lumină şi speranţă străbătu dintr-odată chipul puştiului.
– Da, aşa e… Mă duc repede acasă să deschid geamul
de la camera mea. Vă mulţumesc!, mai strigă el şi dispăru în grabă înapoi în casă.
După vreo două zile mă întâlnesc din nou cu el şi, din
păcate, era la fel de abătut.
– Nu s-a întors papagalul, nu-i aşa? L-am întrebat.
– Nu, zise el trist, şi îmi pare aşa de rău. E numai vina mea. Oare ce-o fi făcând Coco? Mi-e frică să nu-l prindă vreo pisică… Sau poate suferă de foame, sărăcuţul! Unde să găsească el în oraşul ăsta mare seminţe şi grăunţe?… Of, of, of… sărmanul Coco!…
– Stai liniştit, am încercat eu să-l încurajez, sunt sigur
să papagalul tău nu a păţit nimic. Nu te mai gândi la lucruri triste şi la necazuri!
– Încerc! Seara, înainte de culcare, după ce spun rugăciunea, îl rog pe îngeraşul meu păzitor să aibă grijă şi de
Coco, să nu păţească nimic rău, căci tare mult îl mai iubesc şi îmi este aşa de dor de el…
Ei, şi azi aşa, mâine aşa, mă întâlneam aproape în fiecare zi cu băieţelul vecinilor. Era tot trist şi îngrijorat de
soarta lui Coco, papagalul, care nici gând să apară. Speram
că, în timp băieţelul o să uite, şi tristeţea o să-i treacă.
Dar ieri dimineaţă, când ieşeam pe poartă, m-a salutat
vesel chiar puştiul cu pricina. Era iarăşi plin de viaţă.
Zâmbea şi ţopăia spre graniţă.
– Hei, mă bucur să te văd, am spus. S-a întors Coco?
– Nu, nu… dar e mult mai bine aşa! Mi-a strigat el.

– Stai puţin! Explică-mi, că nu mai înţeleg nimic!…
Copilul a venit lângă mine şi, cu zâmbetul pe buze,
mi-a povestit:
V-am spus că mă rog în fiecare seară! Azi-noapte mia apărut în vis îngerul meu păzitor. Ştiţi ce mi-a spus?
Să stau liniştit, că papagalul meu, Coco, e foarte bine.
„Dar ce s-a întâmplat cu el, unde este, de ce a fugit pe
fereastră, cum de nu se întoarce la mine?“, l-am întrebat eu pe înger, iar el mi-a răspuns: „Coco a zburat pe
geam şi bine a făcut. E adevărat că tu îl îngrijeai şi îl
iubeai, dar aşa a fost mai bine pentru el. Tu nu ştii, dar
Coco era bolnav şi, dacă ar fi rămas în colivia ta, în scurt
timp ar fi murit. El a zburat destul de departe, încântat să aibă tot cerul deasupra şi toată lumea înaintea
ochilor. A vrut să se întoarcă, dar nu a mai ştiut drumul
înapoi, la tine. Însă Bunul Dumnezeu are grijă de toţi.
Când Coco s-a aşezat obosit pe o crenguţă, de la o fereastră l-a zărit o fetiţa, care l-a chemat repede pe tatăl ei. Nu o să-ţi vină să crezi, dar tatăl fetei este chiar
doctor veterinar. Acesta a prins cu grijă papagalul şi,
văzând imediat că este bolnav, l-a tratat şi l-a însănătoşit. Acum Coco e prietenul cel mai bun al fetiţei. Ea
este prea mică pentru a merge la grădiniţă, aşa că îşi
petrece tot timpul alături de Coco. Tu ştii că papagalul
se plictisea în fiecare zi, când tu erai plecat la grădiniţă, iar el stătea singur închis în colivia aia mică?! Acum
poate zbura în voie, căci fetiţa îl ţine liber prin casă.
Vezi tu, lui Coco îi este mai bine aşa, iar tu poţi sta liniştit, căci de fapt, ce i s-a întâmplat prietenului tău nu
a fost un rău, ci un mare bine!“
– Ce vis frumos, i-am spus băiatului. E minunat ce s-a
întâmplat.
– Da, zâmbi el. De acum nu o să-mi mai fac griji niciodată. Ştiu că bunul Dumnezeu are grijă de noi toţi şi nu
uita pe nimeni, nici măcar pe Coco.

Ciorbă de legume
Ingrediente: 1 legătură de ceapă verde, 3 frunze de
ţelină, 3 ardei, 4-5 roşii, 4 morcovi, 3 rădăcini de pătrunjel, 500 g de cartofi, 1 legătură de pătrunjel, sare
Mod de preparare: Se curăţă şi se spală morcovii, pătrunjelul şi cartofii. Se taie felii subţiri morcovii şi pătrunjelul, iar cartofii cuburi. Cepele se spală şi se taie ineluşe.
Ţelina se taie mărunt, iar ardeii se taie cubuleţe. Se pun
la foc, într-o oală, cu apa aferentă, cartofii, ceapa, ţelina,
ardeii, morcovii şi pătrunjelul rădăcini. Când legumele
sunt aproape fierte, se pun roşiile tăiate bucăţele. Se mai
lasă la fiert vreo 10-15 minute. La sfârşit se adaugă sarea
şi pătrunjelul tocat mărunt.

FABULA SĂPTĂMÂNII

ESTE BINE SĂ ŞTIŢI
Opt sfaturi pentru cei care vor să îşi păstreze slujba
S-au dus vremurile când ieşeai la pensie de la acelaşi serviciu ... dar nici nu este normal să te muţi de
la o firmă la alta din jumătate în jumătate de an. Nu
mai da vina pe şeful sau pe colegii tăi. În cazul ăsta,
se pare că tu ai o problemă. Iată ce îi face pe ceilalţi
să vrea să scape de tine.
În primul rând, trebuie să înţelegi ce aşteaptă lumea de la tine. Nimeni nu are nevoie de un trântor sau
de o persoană care execută tot ce i se spune fără să
gândească. Dacă nu înţelegi cum merg lucrurile în firmă, cine este persoana care ia deciziile şi de cine ar
trebui să te fereşti, eşti pierdut.
Banii nu sunt totul! Nu da impresia că lucrezi doar ca
să-ţi intre bani pe card. Ăsta-i semn că faci parte dintre aceia care sparg uşa când se termină programul de lucru şi pe
care nu-i interesează soarta firmei. În plus, îţi vei tăia toate şansele de a mai avansa vreodată. Dacă nu eşti mulţumit
cu slujba pe care o ai şi te animă doar zilele de 15 şi 30 ale
lunii, ar fi bine să-ţi cauţi singur de lucru în altă parte.
Lasă bârfele de-o parte! “La ţigară” poţi afla ultimele
noutăţi, însă nu-i indicat să le povesteşti mai departe. În
cele din urmă, cineva îi va atrage atenţia şefului că, în loc
să munceşti, ai o altă ocupaţie.
Nu-ţi pasă de termenele limită! Când nu-ţi faci treaba, gândeşte-te la întreaga echipă care trebuie să dea
socoteală din cauza ta. Faptul că astăzi nu eşti în apele tale nu interesează pe nimeni. Trebuie să termini ce
ai de predat. Dacă ai scăpat prima oară, a doua oară
nu vei mai fi iertat.
Trimite e-mailuri personale de acasă! Nu mai folosi logistica firmei în interes personal şi nu scrie nimic din ceea ce nu vrei să afle şefii. Nu ştii niciodată ce surprize poţi
avea. Dacă totuşi ai ceva urgent de trimis, fii concis.
Izolarea te face vulnerabil! Nu trebuie să ieşi în fiecare zi cu colegii, după program, însă nici nu e bine
să te retragi într-un colţ. Doar nu-ţi place ideea ca oamenii să creadă că nu stai de vorbă cu ei pentru că nu
sunt de nasul tău. Ascultă ce are de spus colegul tău,
pune-i întrebări, arată-i că te interesează, învaţă din
greşelile lui.

Morarul, fiul şi măgarul
Morarul şi fiul său mergeau pe drum cărând măgarul
în spinare pentru ca acesta să nu obosească. Văzându-i,
oamenii râdeau de ei. Aşa că morarul se sui pe măgar.
Atunci lumea îl critică pentru că îşi lăsase fiul să meargă
pe jos. El îşi sui fiul pe măgar şi merse pe jos. Oamenii au
început din nou să-l critice, pentru că era bătrân şi mergea pe jos, iar fiul său stătea comod pe măgar.
Morala acestei fabule: Nu poţi să împaci pe toată lumea.

SUDOKU

Nu lua de bun ce au facut alţii! Nu semna orice hârtie ţi
se pune în faţă, doar pentru că a verificat-o cineva şi îţi spune că este corect. S-ar putea să nu ai întotdeauna norocul să
fie aşa şi te trezeşti că plăteşti pentru greşelile altora.
Idilele la serviciu se termină neplăcut! Toată lumea îşi
petrece mult timp la serviciu şi nu are timp să-şi caute un
partener sau o parteneră, dar acesta nu este un motiv să
ieşi cu cineva de la birou. Nu ar fi o problemă dacă te căsătoreşti cu acea persoană şi trăiţi fericiţi până la adânci
bătrâneţi, dar care sunt şansele să se întâmple asta? Întreabă-te: ce faci dacă se termină prost? Şi, nu uita, niciodată nu este bine să te încurci cu şeful. Orice promovare de-a ta va fi suspectă, iar unul dintre voi va trebui să
se mute în alt departament, ori să-şi caute o altă slujbă
atunci când se va afla de idila voastră.
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Dincolo de barierele mormântului

Pe când Iisus intra
în cetatea galileeană
Nain, a întâlnit un convoi mortuar care ducea
la mormânt pe un tânăr,
unicul fiu al unei văduve.
Apropiindu-se de ea,
i-a spus cu duioşie
să nu mai plângă, după
care, întorcându-se spre
fiul ei, a grăit: „Tinere,
ţie îţi zic: scoală-te!” (Lc.
7, 14). Şi acesta a înviat.

Comentarii patristice

Învierea
Din această istorisire se
vede clar că Hristos, „Începătorul vieţii” (Fapte 3, 15),
Care are „cuvintele vieţii
veşnice” (In. 6, 68), poate da
viaţă celor morţi. Domnul
nostru, Care a înviat din
mormânt, ne va învia şi pe
noi la sfârşitul veacurilor.
De aceea, cântăm în noaptea de Paşti: „Că din moarte la viaţă şi de pe pământ
la cer Hristos Dumnezeu
ne-a trecut pe noi”.

Iubiţi credincioşi,
Creaţi după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, noi,
oamenii, tânjim după o fericire mai înaltă decât satisfacţiile pe care ni le pot oferi stomacul sătul sau punga cu bani. Noi nu suntem
animale, nici fire de iarbă,
nici maşini vii, ci suntem copii ai Tatălui ceresc, zidiţi
pentru mărire şi pentru întâlnirea de sus.
Cu astfel de convingeri
zicem: „Aştept învierea morţilor“. Noi, care credem în
Hristos şi suntem mădulare ale Trupului Său tainic,
mărturisim că, deşi omul a
murit, va reveni la viaţă şi
va exista dincolo de barierele mormântului.
Chipul de trecere din
moarte la viaţă este învierea trupurilor, care va avea
loc „în ziua de apoi” (In. 6,
54), la sfârşitul lumii.

Experienţa lui Newton
Pentru cei ce nu cred că
morţii vor învia, relatez experienţa lui Isaac Newton
(†1727), marele fizician şi astronom englez. Deşi era un
om foarte învăţat, Newton,
descoperitorul legii gravitaţiei, era şi un bun credincios.
Odată, un grup de studenţi
l-au întrebat cum el, un om
aşa distins, poate crede că
morţii vor învia. Lor li se părea cu totul imposibil.
Atunci, Newton a luat un
pumn de nisip, l-a pus pe
masa laboratorului său, a
adus nişte pilitură de fier, a

Cuvântul Evangheliei (Ev. Luca 7, 11-16)
„În vremea aceea S-a dus Iisus într-un oraş numit
Nain, şi împreună cu Dânsul mergeau mulţi ucenici
ai Lui şi popor mult. Iar când s-au apropiat de
poarta oraşului, iată scoteau un mort, singurul fecior al maicii sale, şi era ea văduvă; iar din oraş
popor mult era cu dânsa. Şi, văzând-o Domnul, I sa făcut milă de ea şi i-a zis: nu mai plânge. Atunci,
amestecat-o cu nisipul; apoi,
i-a întrebat dacă mai pot alege pilitura de fier din nisip şi toţi au fost de părere
că aşa ceva e imposibil. Dar
el a luat un magnet, l-a purtat pe deasupra nisipului şi
ceea ce lor li se părea imposibil, el a realizat, a extras
pilitura de fier din nisip.
Apoi, le-a spus că, dacă el a
putut face asta, trebuie să
credem că şi Dumnezeu poate avea un magnet cu care
să poată aduna toate particulele corpului nostru şi să-l
facă să învieze.

Şi pe noi
Cel Ce a adus omul din
nimic la fiinţă, Cel Ce învie
în fiecare primăvară bobul
de grâu semănat în glie, bob
care a murit, ne va ridica şi
pe noi, în primăvara învierii de obşte, la starea în care am fost (cf. I Tes. 4, 14).
Minune a fost creaţia universului, minune va fi reunirea trupurilor cu duhurile fiilor lui Adam, la a doua
venire a lui Hristos. Atunci,
la sunetul trâmbiţelor îngereşti, toţi vor ieşi din morminte, din crăpăturile pietrelor, din mare şi din toate
locurile unde au putrezit miriade, toţi cei ce au trăit cândva pe suprafaţa acestui glob.
„Vine ceasul în care toţi cei
din morminte vor auzi glasul Lui; şi vor ieşi cei ce au
făcut cele bune spre învierea
vieţii, iar cei ce au făcut ce-

Calendar Creştin Ortodox
(săptămâna 7 – 13 octombrie)
7 Vi † Sf. M. Mc. Serghie şi Vah; Sf. Mc. Iulian pr., Chesarie diac. şi Polihronie
(Post. Nu se fac nunţi)
8 Sâ Sf. Cuv. Pelaghia şi Taisia
9 Du Sf. Ap. Iacov al lui Alfeu; Sf. Cuv. Atanasia, Andronic şi Anastasia.
Duminica a XX-a după Rusalii (Învierea fiului văduvei din Nain); Ap.
Galateni I, 11-19; Ev. Luca VII, 11-16; glas 8, voscr. 6
10 Lu Sf. Mc. Evlampie şi sora sa, Evlampia; Sf. Cuv. Vasian şi Teofil Mărt.
11 Ma Sf. Ap. Filip, unul din cei 7 diac.; Sf. Ier. Teofan Mărt., ep. Niceei
12 Mi Sf. Mc. Prov, Tarah şi Andronic; Sf. Ier. Cosma, ep. Maiumei (Post.
Nu se fac nunţi)
13 Jo † Aducerea moaştelor Sf. Ap. Andrei la Iaşi; Sf. Mc. Carp, Papil,
Agatodor, Agatonica şi Florentie

apropiindu-Se, S-a atins de cosciug, iar cei care-l
duceau au stat şi El a zis: tânărule, ţie îţi zic, scoală-te! Iar cel ce fusese mort s-a sculat în sus şi a
început să vorbească. Iar Iisus l-a dat maicii sale.
Şi frică i-a cuprins pe toţi şi slăveau pe Dumnezeu,
zicând: un prooroc mare s-a ridicat între noi, şi:
Dumnezeu a cercetat pe poporul Său“.

le rele spre învierea judecăţii” (In. 5, 28-29).

O schimbare totală

Noi credem în înviere,
pentru că „Dumnezeu nu este Dumnezeul celor morţi,
ci al celor vii” (Mc. 12, 27) şi
fiindcă Hristos Cel mort şi
îngropat a părăsit mormântul Său, a înviat, făcându-Se
„începătură a învierii celor
adormiţi” (I Cor. 15, 20).
Toată Evanghelia răsună
de ecourile învierii, toată originalitatea ei constă în nădejdea veşniciei. Ba putem
spune că însăşi întruparea
Fiului lui Dumnezeu n-a
avut alt scop decât a căuta
şi a izbăvi ceea ce era biruit de moarte.
Domnul spune: „Eu sunt
învierea şi viaţa; cel ce crede în Mine, chiar dacă va
muri, va trăi. Şi oricine trăieşte şi crede în Mine, nu va
muri în veac!” (In. 11, 25-26).

Cum vor fi trupurile înviate? Întâi, ele vor fi nesupuse putrezirii. Sfântul Apostol
Pavel spune: „Carnea şi sângele nu pot să moştenească
Împărăţia lui Dumnezeu, nici
stricăciunea nu moşteneşte
nestricăciunea“ (I Cor. 15, 50).
Aceasta înseamnă că întreaga noastră structură va
fi alta, chiar cei aflaţi în viaţă la venirea Domnului vor
suferi o prefacere, o schimbare totală. Noile trupuri nu
vor mai suferi dureri, boli
sau moarte.
După cum din nisip, la
temperaturi înalte, se face
sticla, care este străvezie şi
are cu totul alte caracteristici decât nisipul, aşa şi trupul nostru înviat va avea neputrezirea. După înviere, oamenii vor avea aceleaşi trupuri cum le-au avut în viaţă, dar vor fi transparente.

Ziua judecăţii

În „trup de slavă”

De ce trebuie să fie învierea morţilor? Fiindcă Dumnezeu a rânduit o zi de judecată, când binele va fi răsplătit, iar răul va fi pedepsit. Atât binele, cât şi răul
au fost săvârşite în trup.
Deci, şi sufletul şi trupul trebuie să primească răsplata
sau pedeapsa. „Noi toţi trebuie să ne înfăţişăm înaintea scaunului de judecată al
lui Hristos, pentru ca fiecare să primească după cele
ce a făcut prin trup, ori bine, ori rău” (II Cor. 5, 10).
Vedem că aici, pe pământ,
nu este o potrivire între faptă şi răsplată, că ordinea
dreptăţii nu e respectată.
Nelegiuitul Nero petrece la
jocurile de circ, pe când ucenicii lui Hristos sunt sfâşiaţi de fiarele arenelor. De aceea, ideea dreptăţii absolute, pe mulţi gânditori ai lumii i-a adus la credinţa în
nemurirea fiinţelor omeneşti,
în învierea morţilor.

Vom recunoaşte rudele şi
prietenii, dar ei vor apărea
cu înfăţişarea schimbată.
„După cum am purtat chipul omului pământesc, vom
purta şi chipul omului ceresc. Trâmbiţa va suna şi
morţii vor învia nestricăcioşi, iar noi ne vom schimba. Căci trebuie ca acest trup
muritor să se îmbrace în nemurire” (I Cor. 15, 49, 52-53).
Deci, toţi vor învia cu trupul pe care îl au acum, dar
acest trup va fi transfigurat
în „trup de slavă” (Filip. 3,
21), în „trup duhovnicesc” (I
Cor. 15, 44).

Nădejdea veşniciei

Vor străluci ca soarele
Trupurile înviate ale drepţilor se vor asemăna trupului înviat şi preamărit al lui
Hristos (Filip. 3, 21), vor străluci ca soarele (Mt. 13, 43),
vor fi nestricăcioase, fără nici
un defect, şi nemuritoare, vor
avea şi forma şi substanţa
din viaţa aceasta (I Cor. 15,
42-52). „Trupurile transfigu-

„Şi apropiindu-Se, S-a atins de sicriu, iar cei ce-l duceau s-au
oprit. Şi a zis: «Tinere, ţie îţi zic, scoală-te.»” (Luca 7, 14)
Hristos l-a înălţat pe cel care cobora în mormânt. Cum a făcut aceasta este
spus limpede: „s-a atins de sicriu şi a zis: Tinere, ţie îţi zic, scoală-te”. De ce
nu a fost de ajuns un singur cuvânt pentru a-l învia pe cel care zăcea mort?
Ce a fost atât de greu la aceasta sau la cea dinainte? Ce e mai puternic decât Cuvântul lui Dumnezeu? De ce nu a făcut minunea printr-un singur cuvânt şi a atins şi mormântul? Pentru ca voi, dragii mei, să învăţaţi că Trupul
Sfânt al lui Hristos mântuieşte oamenii. Trupul Cuvântului Atotputernic este
Trupul vieţii şi a fost îmbrăcat cu puterea Sa. Cum fierul care se atinge de
foc devine fier, în adevăratul sens al cuvântului, şi îşi plineşte funcţiile, aşa şi
Trupul lui Hristos are puterea de a da viaţă şi de a birui moartea şi stricăciunea, căci este Trupul Cuvântului, dătător de viaţă. Fie ca Domnul nostru
Iisus Hristos să se atingă de noi şi să ne mântuiască de lucrarea răului, de
păcatele trupeşti şi să ne unească întru asemănarea sfinţilor.
„Şi frică i-a cuprins pe toţi şi slăveau pe Dumnezeu, zicând:
Proroc mare s-a ridicat între noi şi Dumnezeu a cercetat pe poporul Său. Şi a ieşit cuvântul acesta despre El în toată Iudeea
şi în toată împrejurimea.” (Luca 7, 16-17)
Să se afle în toată lumea că Domnul este Dumnezeu şi deşi apare sub
asemănarea noastră, a dovedit o putere şi o slavă dumnezeiască de nenumărate ori şi în diverse chipuri. A alungat bolile şi a mustrat duhurile necurate. Le-a redat orbilor vederea. În cele din urmă, a alungat moartea
din trupurile oamenilor, moarte care a asuprit fără milă omenirea de la
Adam şi chiar şi în vremea lui Moise, potrivit învăţăturii lui Pavel. Fiul văduvei din Nain s-a ridicat din morţi pe neaşteptate şi în chip minunat.
Vestea minunii nu a rămas necunoscută poporului din Iudeea, ci a fost
vestită ca un semn divin, iar gurile oamenilor s-au umplut de laudă.
(Sfântul Chiril al Alexandriei, Comentariu la Luca, Omilia 37, traducere pentru Doxologia.ro de Lucian Filip)
rate constau numai din manifestări luminoase, sonore,
calorice, care nu se exclud
una pe alta, nu se disting în
mod egoist, ci sunt capabile
de o reciprocă penetraţie“
(Vladimir Lossky).

Simt chinurile
Trupurile înviate ale păcătoşilor vor fi nestricăcioase,
dar capabile să simtă chinurile. Vor avea o neputrezire în
sens rău, ca o carne veşnic vie,
trăind cu demonii într-o lume
de umbre şi halucinaţii.
Sfântul Chiril al Ierusalimului zice: „Dacă cineva
este păcătos, primeşte un
trup nemuritor spre a putea
primi osânda păcatelor sale, ca să nu se mistuie niciodată, arzând veşnic în foc”.
Ei vor trăi într-o lume
strâmbată şi întinată după
poftele şi nălucirile lor. Nu ne
îndoim de învierea trupului.
Omida şi fluturele sunt o bună icoană a învierii. Omida e
urâcioasă, se târăşte cu picioruşele ei de pe o cracă pe alta, rozând frunze. După ce trece prin metamorfoză, devine
un fluture minunat, care zboară, se hrăneşte cu nectar şi nu
mai seamănă deloc cu omida.

Fericirea veşnică
Materia universului înviat şi a trupurilor înviate va
fi o energie veşnic tânără,
diafană. Universul refăcut
va avea o frumuseţe negrăită, fineţe, adâncime expresivă şi trupurile la fel. Materia va fi transfigurată de
bogăţia infinită a dimensiunilor spiritului.
De aceea, unii gânditori
creştini spun că fericirea veşnică va consta în frumuseţe. Fiinţele cereşti vor fi frumoase precum Hristos şi se
vor bucura pururea de frumuseţile comuniunii.

Iubiţii mei,
Când vreunul din cei scumpi inimilor noastre ne va părăsi, trecând la cele veşnice,

să nu ne tânguim ca şi cei „care nu au nădejde” (I Tes. 4,
13). Să-i plângem pe morţi
cum a lăcrimat Iisus la mormântul prietenului Său Lazăr din Betania, dar să nu
fim cuprinşi de supărare excesivă, cunoscând că ei n-au
murit, ci „dorm“ (cf. Lc. 8, 52).
De aceea, Sfânta Biserică
se roagă la slujbele sale pentru „adormiţii robii lui Dumnezeu“. Datoria noastră este
să ne pregătim mereu pentru
veşnicie, precum ne îndeamnă Scriptura: „Pregăteşte-te
să-L întâlneşti pe Dumnezeul tău“ (Amos 4, 12).

Doar cu faptele nostre
Scopul adevărat al vieţii
noastre trebuie să fie: a-L cunoaşte pe Hristos, a-L iubi pe
El şi a-L sluji cu devotament.
Atunci când va veni timpul
să părăsim această lume, noi
o vom lăsa cu încrederea voioasă că pe celălalt tărâm vom
găsi pace, iubire şi slavă negrăită, vom gusta bucurii pe
care acum nu ni le putem imagina (cf. I Cor. 2, 9).
Să fim convinşi că dincolo
de groapă nu vor merge cu
noi decât faptele noastre. Rudele şi prietenii, după câteva
lacrimi, elogii sau critici se
vor gândi mai repede la ce-i
aşteaptă pe ei, decât la ce se
întâmplă cu cel dispărut.

Să ﬁm vrednici
În faţa morţii, toate sunt
zadarnice afară de Hristos,
Care ne rămâne credincios
şi vine să ne întindă mâna
Sa, dacă şi noi am avut mâna noastră întinsă spre El,
în cursul acestei vieţi.
Aşadar, să ne pregătim
cu seriozitate pentru întâlnirea cu Domnul, ca să fim
vrednici a rosti cuvintele pline de speranţă: „Aştept învierea morţilor şi viaţa veacului ce va să fie“. Amin.
Înaltpreasfinţitul
Irineu Pop-Bistriţeanul
(Titlul şi intertitlurile
aparţin redacţiei)
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ANUNŢ DE ANGAJARE

ANUNŢ

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
¤ Angajăm muncitori pricepuți
în amenajări interioare. Firma
oferă pentru angajați salariu
atractiv, diurnă deplasare, cazare bună, angajare din prima zi,
decontare analize, decontare
abonament dacă e cazul. Mai
multe detalii la telefon 0752337.085
¤ 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 termen
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
¤ Construim case pe structura

de lemn oriunde în ţară. Casele
se realizează la comandă, pe terenul proprietarului. Preţul este
de 260 euro/mp la cheie și include materialele necesare și
manopera. Telefon
0728-496.289
¤ Ofer transport pentru animale
pe toată raza judeţului Sibiu. Informaţii la telefon 0747-537.059
¤ Efectuez transport marfă, zilnic, pe traseul Sibiu – Mediaș.
Informaţii la telefon
0722-218.765
¤ Persoană ﬁzică autorizată
execută lucrări de zidărie, faianţă, rigips, piatră și instalaţii sanitare. Informaţii la telefon
0753-474.862
¤ Transport 2,5 mc: balastru,
sorturi, nisip și piatră. Preţ 180
lei. Tel. 0746-788.218
¤ Broker de asigurări, efectuez
orice fel de asigurare: asigurări
de sănătate private cu acoperire
internaţională și naţională, pensii private, fonduri pentru studiile copiilor, asigurări de protecţie
a familiei, investiţii, RCA, Casco,
locuinţe, medicale de călătorie
etc. Tel.: 0744-396.115
¤ Caut om la animale, condiţii
bune. Pentru mai multe informaţii, sunaţi la nr. de telefon
0785-579.283
¤ Echipă Dumbrăveni executăm lucrări de amenajări interioare și exterioare, case la roșu,
faianţe, gresie, tencuieli, polistrien, decorativă. Preţurile sunt
negociabile. Lucrăm și la ﬁrme
și la particulari. Telefon
0749-885.482

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

IMOBILIARE
¤ Vând sau schimb casă în
Cisnădie,compusă din trei camere,
bucătărie, trei băi și anexe. Garaj și bucătărie de vară de
40mp. Relații la telefon:
0745170115.
¤ Închiriez apartament la casă,
în Sibiu, compus din: 3 camere,
bucătărie, 2 băi, cămară, debara, hol, acces la curte și grădină.
Informații la telefon 0722-579753.
¤ 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

AUTO
¤ Vând VW Golf 5, an fab.
2006, preţ 2690 euro, negociabil. Tel.: 0744-890.180
Vând Mașină de Epocă –
DACIA 1300, gri 83, an
fabricație 1979,
în stare bună de funcționare,
cu revizia tehnică la zi, cu numeroase piese de schimb.
Pentru detalii sunați la mobil
– 0745.116.637

Târg de produse bio

ANGAJĂM
absolvenți de studii superioare
de psihologie
și psihopedagogie specială
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.
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!

Adoptă un

Vând Audi A4, an fabricaţie
2011, motor 2.0, 120 CP,
euro 5, 200.000 km.

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.

PRIETEN !

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

Adoptă,
NU cumpăra!

Preţ 8.250 euro. Informaţii la
telefon 0726 766 566.

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

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.

Program: luni – vineri – 10:00-18:00

¤ Vând: covoare ţărănești,
feţe de masă cusute și ţesute,
costume populare ţărănești
pentru fete și băieţi. Informaţii la telefon 0747-404.347
¤ Vând schiuri ATOMIC 165 cm,
la preţul de 100 lei. Tel. 0771
279380. (1.10)

Contact: 0744330789

Scanează codul QR
cu smartphone-ul sau tableta
pentru a citi cele mai
noi ştiri din Sibiu!
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Derby de Transilvania, la fotbal
Elevii lui Măldărăşanu merg din nou pe Cluj Arena, după ce le-au stricat petrecerea „şepcilor roşii“
în finalul sezonului trecut, 2-1 pentru FCH în faţa a peste 20.000 de spectatori
FC Hermannstadt atacă
seria ultimelor 3 partide
din turul campionatului
regulat al SuperLigii
României la fotbal.
Sâmbătă 8 octombrie,
de la ora 15, întâlneşte
în deplasare Universitatea
Cluj, pentru ca vineri 14
octombrie să joace
cu Rapid la Mediaş,
iar sâmbătă 22 octombrie,
în deplasare, cu FC U
Craiova 1948. Restanţa
cu CFR Cluj e programată
pe 30 noiembrie.

Dan GREAVU
Elevii lui Marius Măldărăşanu au ocazia, sâmbătă, să recupereze punctele pierdute etapa trecută, la Mediaş, 1-2 cu Sepsi
OSK Sf. Gheorghe, după
un meci în care au condus
până în minutul 75. Universitatea Cluj e ultima
dintre nou promovate, cu
doar 2 victorii şi 5 remize,
cele 11 puncte acumulate
plasând-o de abia pe locul
14. Are cel mai slab atac
din SuperLigă, alături de
Mioveni (8 goluri), dar se
apără destul de bine, încasând mai puţine goluri decât echipele craiovene, UTA,
Petrolul sau FCSB. Din păcate pentru noi, şi-a mai
revenit după startul ratat,
reuşind o serie de 4 partide fără înfrângere, cu 2 victorii şi 2 rezultate de egalitate (1-1 cu FC U Craiova 1948, 1-0 la Mioveni, 1-0
cu Chindia şi 1-1 runda trecută, la Botoşani).

Amintiri plăcute
Sibienii au amintiri destul de plăcute în ceea pe
priveşte soarta partidelor
directe cu „şepcile roşii“. În
special victoria din 2019,
2-1 în barajul de menţinere în prima ligă (2-0 la Cluj
şi 0-1 la Sibiu). În martie
anul acesta, în sezonul regulat al Ligii 2, la Mediaş
a fost 0-2, pentru ca în
play-off să fie 0-0 în tur şi

Etapa a 12-a şi programul celei de-a 13-a
Etapa a 12-a: Universitatea Craiova – FC Voluntari 1-1 (0-0), CS Mioveni – U Craiova 1948 2-2 (2-2),
CFR Cluj – Petrolul Ploieşti 1-0 (0-0), Hermannstadt – Sepsi OSK Sfântu Gheorghe 1-2 (1-0); Farul
Constanţa – UTA Arad 2-0 (1-0); FCSB – FC Argeş 3-2 (1-1), FC Botoşani – FC Universitatea Cluj 1-1
(0-0), Chindia Târgovişte – Rapid 2-1 (1-0)

Clasament
1. Farul Constanţa
12
8
3
1
24-10
27
2. Rapid
12
8
0
4
13-8
24
3. FC Hermannstadt
11
6
4
1
16-9
22
4. CFR 1907 Cluj
10
7
0
3
17-9
21
5. Sepsi OSK Sf. Gheorghe 12
5
4
3
20-9
19
6. Universitatea Craiova
11
5
3
3
14-13
18
7. Petrolul
12
5
2
5
11-13
17
8. U Craiova 1948
12
4
3
5
14-13
15
9. UTA Arad
12
4
3
5
11-15
15
10. FC Voluntari
12
3
4
5
9-12
13
11. Fotbal Club Argeş
12
4
1
7
11-18
13
12. FC Botoşani
11
3
4
4
10-17
13
13. FCSB
10
2
5
3
14-17
11
14. Universitatea Cluj
12
2
5
5
8-12
11
15. CS Mioveni
12
1
4
7
8-18
7
16. Chindia Târgovişte
11
1
3
7
12-19
6
Programul etapei a 13-a: Vineri, 7 octombrie: Ora 18 FC Voluntari – CS Mioveni, Ora 21: FC Argeş – CS
U Craiova; Sâmbătă, 8 octombrie: Ora 15 U Cluj – Hermannstadt, Ora 21,30 Rapid – FC Botoşani;
Duminică, 9 octombrie: Ora 15,30 Sepsi Sf. Gheorghe – Farul, Ora 21,30 Petrolul – FCSB; Luni, 10 octombrie: Ora 17,30 FC U Craiova – Chindia Târgovişte, Ora 20,30 UTA – CFR Cluj
2-1 pentru sibieni, la Cluj,
în penultima etapă, „şepcile roşii“ umplând stadionul
pentru o victorie care le-ar
fi asigurat promovarea directă. Aşadar, FC Hermannstadt a dat dovadă că se
poate mobiliza în meciurile decisive, dincolo de palmaresul întâlnirilor direc-

te: 2 victorii, un rezultat
de egalitate şi 2 înfrângeri.

„Para-gol“
Echipa sibiană merge pe
malul Someşului după prima
înfrângere din acest sezon,
1-2 (1-0) cu Sepsi OSK Sf.
Gheorghe, meci jucat duminică 2 octombrie, la Mediaş.

Partida a început pe un
teren moale, cu un gazon
cu probleme… cu precipitaţii şi-n timpul meciului.
În formulă standard, echipa sibiană a arătat că poate să devină şi „britanică“
dacă cazul. În prima repriză, a reuşit să dicteze ritmul jocului şi a accelerat

când a simţit că momentul în aparţine.
După aproape o jumătate de oră „moartă“, fără faze de poartă, Opruţ a găsit
un culoar, a trimis în gura
porţii (‘25), Balaure a prelungit suspansul, dar faza
s-a stins. Apoi terenul, în
special pe flancul nostru
drept, începea să cedeze.
Chiar şi aşa, FC Hermannstadt avea să preia iniţiativa, a presat mai mult,
iar în minutul 37 aveam să
consemnăm deschiderea
scorului. Tânărul Daniel
Paraschiv ia o fază pe cont
propriu la 30 de metri de
poartă, se descurcă excelent între mai mulţi adversari, îl „face“ pe Ciobotariu
cu dreptul, apoi trage cu
stângul imparabil: 1-0. „Para-gol“ înscria astfel al 6-lea
său gol din acest sezon! Gol
„de autor“! Echipa sibiană
urca din nou pe primul loc
în clasamentul provizoriu
al SuperLigii!
Sibienii au încercat să
profite de moment, au jucat „sus“, Alhassan are ocazia majorării diferenţei la
penultima fază a reprizei,
însă este ghicit de portarul advers.

Schimbările lui Bergodi
În debutul reprizei secunde, Bergodi face 4
schimbări, în încercarea
de a-şi scoate echipa din
letargie. În scurt timp,
Aganovici trage pe lângă,
la o minge respinsă în faţă de Muţiu după o lovitură liberă din 23 de metri. Sepsi devenea pentru
prima oară periculoasă la
poarta sibiană.
După o jumătate de repriză, oaspeţii au preluat
iniţiativa, sibienii dând semne de oboseală. Ciobotariu
(‘75) e la locul potrivit şi reia în plasă o centrare dintr-un corner executat de Ştefănescu, la o învălmăşeală
în careul sibian: 1-1
Sepsi a continuat se joa-

ce în jumătatatea noastră,
chiar dacă Măldărăşanu a
făcut trei schimbări, apoi
alte două. Varga era să dea
lovitura în minutul 78, şutul său ocolind de puţin
poarta lui Muţiu. Cu două
minute înainte de final, a
făcut-o nou intratul Safranko, care a reluat de la
colţul scurt dintr-un nou
corner executat de Ştefănescu: 1-2

Filmul meciului
¤ Min 25 Opruţ a trimis periculos în gura porţii, balonul se scurge neatins, Balaure retrimite periculos în faţa porţii, ocazie mare irosită de sibieni
¤ Min 37 Paraschiv îşi face numărul, ia o fază pe
cont propriu la 30 de metri de poartă, se descurcă
excelent între mai mulţi
adversari şi trage cu stângul imparabil: 1-0
¤ Min 45 Alhassan reia din
alergare din careu, portarul
advers îl ghiceşte şi reţine
¤ Min 58 Aganovici trage
pe lângă, la o minge respinsă greşit în faţă de Muţiu, după o lovitură liberă
din 23 de metri
¤ Min 65 Ştefănescu trage
spre poarta lui Muţiu, mingea e deviată în corner
¤ Min 71 Alhassan respinge din 7 metri la un corner periculos
¤ Min 75 Ciobotariu reia în
plasă o centrare dintr-un
corner, la o învălmăşeală în
careul sibian: 1-1
¤ Min 78 Varga trage puţin
alături, de la 23 de metri
Min 83 Acelaşi Varga trage
pe poartă, Muţiu reţine
¤ Min 88 Safranko a reluat de
la colţul scurt din corner: 1-2
¤ FC Hermannstadt: Muţiu – Butean, Bejan, Stoica, Opruţ – Mino Sota, Biceanu (‘73, Răuţă)– Balaure (’85, Buhăcianu), Alhassan (’72, Petrescu), Oroian (‘73, Popescu) – Paraschiv (‘85, Babic). ANTRENOR: Marius Măldărăşanu

„Vulturii“ merg la Miercurea Ciuc

Drumul spre… Gloria

CSU Sibiu se întoarce în
campionatul intern pentru
meciul din etapa a doua, de
la Miercurea Ciuc, cu CSM
VSKC. Întâlnirea este programată în Sala „Eross Zsolt“, luni 10 octombrie, de
la ora 18, fiind transmisă live de DigiSport.

Pentru etapa a 9-a a Ligii a 2-a, CSC 1599 Şelimbăr merge la Buzău, urmând să întâlnească Gloria, marţi 11 octombrie, de
la ora 17.
Elevii lui Eugen Beza au
făcut uitat deja eşecul din
Cupa României, 0-4 cu Petrolul, concentrându-se pe
parcursul din campionat,
unde au o nouă serie de 3
meciuri fără înfrângere: 1-1
cu Unirea Dej, 1-0 la Chiajna şi 1-1 cu CSA Steaua.
După 8 etape, echipa din
Şelimbăr ocupă poziţia a
4-a în clasamentul Ligii 2,
în urma Oţelului, a CSMS
Iaşi şi Csikszereda.
Gloria Buzău rămâne o
echipă de luat în seamă,
chiar dacă nu a avut startul de sezon pe care şi l-a
dorit. A învins Ripensia

În Cupa României
Elevii lui Hoyo au păşit cu
dreptul în noul sezon, 90-87
(42-35) în Sala Transilvania,
dar bucuria n-a ţinut prea
mult, fiind eliminaţi câteva zile mai târziu din Cupa României. „Vulturii“ au participat
la Turneul pentru calificarea
în Final 8 în Grupa E, la Mediaş, alături de CS Municipal
Tg. Jiu şi SCM OHMA Mozzart Bet Timişoara.
În primul meci, sâmbătă 1
octombrie, sibienii au trecut

de gorjeni, scor 72-58 (12-20,
22-14, 18-11, 20-13). Daniel
Manchon Crespo a fost principalul marcator, cu 21 de
puncte, având şi 7 recuperări
şi 3 pase decisive. Cu 9 recuperări, Roberts Blumbergs a
fost cel mai bun apărător, având şi 13 puncte marcate, între jucătorii sibieni remarcaţi
la acest joc fiind şi Baris Cagan Ozkan, cu 5 pase decisive. Mirel Dragoste a înscris
11 puncte, Vuk Dordevic 9 pct,
Sebastian Ionescu 8, Barro şi
Georgescu câte 4, iar Dallas
Reid Walton 2 pct.

Eliminaţi de Timişoara
Din păcate, în meciul doi,
cu SCM OHMA Mozzart Bet
Timişoara, decisiv pentru calificare, echipa sibiană n-a făcut faţă în special în apărare
şi a cedat cu 77-90 (13-20,19-20,

22-22, 23-28). Principalul marcator sibian a fost de această
dată Roberts Blumbergs, cu
21 de puncte, acesta izbutind
şi 9 recuperări şi o pasă decisivă. „De la început nu am urmat planul de joc. Am făcut
greşeli. Am fost puţin speriaţi
de importanţa jocului. Nu am
fost destul de concentraţi. Apărarea a fost problema principală. Adversarii au marcat
90 de puncte, cu procentaje
bune, 40 de puncte în prima
repriză, 50 în cea de a doua.

Am încercat diferite structuri
de echipă, cu diferite stiluri
de apărare, dar nu au funcţionat. Când nu merge apărarea 1 vs 1, nu mai contează,
nimic nu funcţionează”, a concluzionat Miguel Angel Hoyo,
antrenorul CSU Sibiu.
În urma partidelor desfăşurate în această fază a Cupei României, şi-au asigurat
calificarea directă în Final 8
echipele CSM Oradea, U BT
Cluj, CSO Voluntari, SCM Timişoara, Rapid Bucureşti.

acasă, 1-0 în runda inaugurală, apoi Metaloglobus
în deplasare, scor 1-0, după care s-a împiedicat la
Buzău de CSM Slatina 1-1
şi în deplasare de Csikszereda, scor 2-3. A mai pierdut cu CSMS Iaşi, dar a
câştigat cu Dumbrăviţa şi
cu Dinamo. În etapa trecută, a cedat din nou, 1-3
la Constanţa. Acest rezultat a stârnit furia finanţatorului, care a cerut demisia staff-ului tehnic. Împreună cu Cristi Pustai,
antrenorul principal, au
fost îndepărtaţi secundul
Liviu Rusu, Bogdan Pîrvu şi Dorin Roşca (antrenori de portari). Gloria a
ratat „la mustaţă“ calificarea în play-off în sezonul trecut şi are planuri
mari pentru acest an.

