Alexandru Weber,
antrenor Mãgura
Cisnãdie, înaintea
debutului noului
sezon în Liga
Florilor:

Anul XI, august 2018 Nr. 128,
4 pagini
ziarulcisnadieazi@yahoo.com

Se distribuie gratuit
Publicaþie de informaþie localã fondatã de
Primãria ºi Consiliul Local al oraºului
Cisnãdie, editatã cu sprijinul ziarului Tribuna

ªase strãzi din Cisnãdioara
au fost asfaltate
Primãria oraºului Cisnãdie a finalizat lucrãrile de
asfaltare pe ºase strãzi din
Cisnãdioara. Este vorba
despre Strada Cireºilor, pe
strada Mãrului, Strada Pinului, Strada Râului, Strada Valea Luminoasã, Strada Bisericilor, investiþia
derulându-se cu fonduri de
la bugetul local. Infrastructura rutierã din Cisnãdioara
se aflã de mai multã vreme
în atenþia administraþiei locale cisnãdiene. În primã
fazã s-a dorit asfaltarea
strãzilor dupã introducerea
reþelelor de apã ºi canalizare de cãtre Apã-Canal SA
Sibiu prin P.O.I.M - Programul Operaþional Infrastructura Mare 20142020, dar ulterior s-a ales
formula modernizãrii în
aºa fel încât sã se asigure
un acces mult mai bun, iar
la momentul introducerii
conductelor sã se poatã
interveni fãrã probleme.
Astfel, pe cele ºase strãzi
din Cisnãdioara se va putea circula mult mai uºor,
iar dupã ce vor fi introduse
reþelele de apã ºi canalizare se va extinde partea

asfaltatã a drumurilor.
Primarul oraºului Cisnãdie,
Gheorghe Huja, spune cã
"Am ales sã asfaltãm aceste drumuri pentru ca locuitorii din Cisnãdioara sã
poatã circula în condiþii
mult mai bune, iar dupã ce
vor fi încheiate lucrãrile de
introducere a reþelelor de
apã ºi canalizare, sã finalizãm total investiþia. În
plus, Cisnãdioara e ºi o
destinaþie cãutatã de
turiºti, iar pentru a face
zona mai atractivã era normal sã le oferim oaspeþilor
condiþii de acces mai
bune."

Elevii revin la cursuri
pe 10 septembrie
Structura anului ºcolar
2018-2019
Cursurile anului ºcolar 2018-2019 însumeazã 168
de zile lucrãtoare (34 de sãptãmâni).
Potrivit Ministerului Educaþiei, structura anului
ºcolar cuprinde semestrul I (10 septembrie 2018 - 1
februarie 2019) ºi semestrul al II-lea (11 februarie
2019 - 14 iunie 2019).
Vacanþele elevilor din toate ciclurile de învãþãmânt
sunt programate astfel: vacanþa de iarnã (22
decembrie 2018 - 13 ianuarie 2019), vacanþã
intersemestrialã (2 - 10 februarie 2019), vacanþa de
primãvarã (20 aprilie - 5 mai 2019) ºi vacanþa de varã
(15 iunie - 15 septembrie 2019).
Suplimentar, clasele din învãþãmântul primar ºi
grupele din învãþãmântul preºcolar beneficiazã de
vacanþã în sãptãmâna 27 octombrie - 4 noiembrie
2018.
Conform MEN, pentru clasele terminale din
învãþãmântul liceal, anul ºcolar se încheie în data de
31 mai 2019, iar pentru clasa a VIII-a, în data de 7
iunie 2019.

La rândul sãu, primarul Gheorghe Huja a declarat: “Am avut
mulþumirea sufleteascã sã primesc o scrisoare semnatã de 69 de
locuitori ai Cisnãdioarei care au apreciat lucrãrile executate de
Primãrie”.

"Suntem
pregãtiþi.
Sã înceapã
sezonul!"
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Învãþãmântul
cisnãdian,
model pentru
tot judeþul

Nu peste multã vreme,
sunetul clopoþelului va
anunþa începerea unui nou
an ºcolar. Ca de obicei,
asigurarea celor mai bune
condiþii în grãdiniþele ºi
ºcolile situate pe raza
oraºului nostru a reprezentat
o prioritate. Astfel, am reuºit
sã facem ºi în aceastã varã
lucrãri de igienizare, reparaþii
ºi modernizãri la unitãþile de
învãþãmânt care sunt
pregãtite sã îi primeascã pe
preºcolari ºi pe elevi. Am
spus-o ºi cu alte ocazii,
viitorul copiilor noºtri
depinde direct de noi, de
implicarea noastrã, de felul
în care înþelegem sã le
asigurãm cele mai bune
condiþii pentru a învãþa ºi a
se forma. Eforturile noastre
nu au fost zadarnice, iar
rezultatele bune ale elevilor
cisnãdieni ne-au demonstrat
cã aici se face un învãþãmânt
de calitate, cã atunci când
investeºti în copii e imposibil
sã nu se arate ºi roadele.
Îndrãznesc sã afirm cã
învãþãmântul cisnãdian este
un model de bune practici,
atât la nivelul procesului
educaþional, cât ºi la nivelul
infrastructurii ºcolare. La
începutul unui nou an ºcolar,
doresc sã le adresez elevilor,
învãþãtorilor, profesorilor ºi
pãrinþilor mult succes,
putere de mobilizare pentru
a clãdi comunitãþii noastre
un viitor solid. Totodatã, þin
sã-i felicit pe elevi, dascãli ºi
pãrinþi pentru rezultatele
frumoase din anul ºcolar
trecut, succese care sunt
convins cã se vor repeta ºi în
viitor.
Primar, Gheorghe Huja
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Eveniment

CISNÃDIENI CU CARE NE MÂNDRIM

În cadrul întâlnirilor culturale desfãºurate lunar la Casa de Culturã, cisnãdienii au avut parte de o
întâlnire de suflet, cu totul specialã. Invitaþii de onoare au fost:

Actorul RAREª FLORIN STOICA
Un om educat, sensibil, înzestrat cu mult har, de o
inteligenþã emoþionalã aparte, se naºte în 1 iulie 1989, la
Cisnãdie. De mic era pasionat de teatru realizând
spectacole în faþa blocului, pentru copii vecini. Urmeazã
Liceul O.Ghibu în Sibiu cu profil artistic, secþia teatru, dupã
care pleacã la Universitatea Babeº Bolyai, secþia de teatru
ºi cinematografie din Cluj. Aici, dupã cum afirmã, a nimerit
într-un stup de albinuþe harnice, aºa cã munceºte, se
ºlefuieºte, iar atunci cand ,,luminile se aprind concomitent,
la toate cele trei etaje: minte, trup ºi suflet, constaþi cã de
abia atunci îþi descoperi comoara dinlãutrul tãu, pe care
vrei sã o dãruieºti cu multã dragoste, ºi celor din jur. Am
avut norocul de a mã face actor - spune Rareº- adicã de a
transmite spectatorului ceea ce am explorat în mine:
bunãtate, liniºte, armonie, iubire".
E un actor în continuã cãutare de cunoaºtere, de depãºire
a propriilor limite. În 2011 pleacã de la Cluj la Bucureºti,
unde continuã studiile de Masterat în Actorie ºi Teatru, iar
aici, deºi nimeni nu-l cunoºtea, "aripa protectoare a bunicii,
coborâtã din cer" îl ajutã, astfel, cã la scurt timp obþine
premiul pentru cel mai bun debut în piesa Bãiatul din ultima
bancã. Apoi participã la Festivalul bucureºtean Maratonul
Teatrului Independent, unde obþine cea mai bunã
interpretare masculinã pentru rolul John în piesa Cockoºi.
Artistul spune cã: 1% e talent, restul e muncã, repetiþie,

rigoare. Ca profesor, lucreazã cu 47 de copii la ªcoala
Regina Elena, care au obþinut, din 72 de grupe pe þarã,
premiul pentru cel mai bun spectacol.
A urmat piesa Livada de viºini, (D)efectul Placebo, care
i-a adus ºi o nominalizare la Premiul Uniter. Deºteptarea
primãverii jucatã ºi pe scena teatrului sibian, piesã ce i-a
adus o altã nominalizare la Premiul Uniter, pentru cea mai
bunã interpretare în rol secundar. Karamazovii de
asemenea, jucatã ºi la Sibiu, Visul unei nopþi de varã,
Spectacol trei, Împãratul neîmpãrat, Apa vie, Romeo ºi
Julieta, etc. Colaboreazã cu Teatrul Nottara, Excelsior,
Teatrul Naþional ºi alte teatre din þarã, iar în prezent este
actor la Teatrul Mic din Bucureºti. Joacã ºi în filme, debutând
într-un rol de cãlugãr.
Vocea dominantã prin claritate, timbrul când duios, când
grav, dar plin de strãlucire este registrul complet al unui
artist bine conturat. Mulþimea rolurilor jucate dezvãluie un
stil perfect integrat în arta teatralã. Dacã rolul o cere, Rareº
îmbinã armonios actoria cu arta dansului, lucrând la
corporalitate, aplicã kinestezia, mai exact blurul fiind o
tehnicã de a te învârti fãrã sã ai greaþã ºi ameþeli (vezi
Karamazovii).
Hobby-ul lui Rareº e cãlãtoria, în þarã ºi strãinãtate, de
unde, prin dialogul cu oamenii îºi încarcã bateriile. Ancora
vieþii lui rãmîne cu siguranþã la pãrinþi, pe care îi viziteazã
mereu, iar revederea locului natal, întâlnirea cu cei dragi,
rude, prieteni, spectatori, sunt inegalabile. Oriunde în lume
paºii îl duc, bucuria întoarcerii la obârºia natalã este mare,
iar cisnãdieni încântaþi de cunoºtinþã, se mândresc cu astfel
de fii.
Dr.filosof EVELINE CIOFLEC
Nume de mare rezonanþã pe plan local, naþional ºi
mondial. Fiica medicului pediatru Ursula ºi a prof. de
biologie Liviu Cioflec, poartã cu mândrie numele oraºului
nostru peste toate continentele. Arborele genealogic al
familiei îºi are rãdãcina adânc înfiptã în culturã, artã,
umanitate ºi educaþie. De la inaugurarea cãminului de zi
Arca lui Noe, la transportul mesei la domiciliul persoanelor
cu probleme de sãnãtate, numele Cioflec este cunoscut ºi
apreciat în oraºul nostru.
Eveline urmeazã cursurile liceale la Liceul Brukenthal
din Sibiu, iar licenþa o obþine la Facultatea de Istorie ºi
Filosofie a Universitãþii Babeº-Bolyai din Cluj-Napoca.
Urmeazã Master în filosofia francezã (în lb. francezã), tot la
UBB, Cluj-Napoca, apoi devine asistent universitar la
aceeaºi facultate. În 2000 o gãsim la Universitatea
Eberhard-Karl, Tübingen, Germania, în domeniul cercetare.
În 2008 îºi ia doctoratul în filosofie, la Universitatea AlbertLudwig, Freiburg Brsg., Germania, apoi devine cercetãtoare
la Colegiul Noua Europã din Bucureºti. În 2009-2010 este
cercetãtoare la New School for Social Research ºi Bard
College, New York, SUA; în 2010 din Statele Unite revine în
þarã ca Lector în filosofie, la UBB, Cluj-Napoca, iar în anul

2011 Lector universitar în filosofie la Universitatea Fort
Hare, East London, Africa de Sud.
Timp de 3 ani, 2012-2015, devine Cercetãtoare cu studii
post-doctorande la Universitatea din KwaZulu-Natal,
Durban, Africa de Sud, iar în 2015 ajunge asociat în
cercetare ºi predare în filosofie la Forum Scientiarum,
Universitatea Eberhard-Karl, din Tübingen, Germania. Anul
2016/17 o va aduce acasã ca Lector vizitator la Facultatea
de ªtiinþe Socio-Umane, Universitatea Lucian Blaga, din
Sibiu; în 2018 este Lector vizitator, Universitatea EberhardKarl, Tübingen din Germania ºi tot în acest an, 2018, devine
Cercetãtoare cu bursã de studiu "Emil Cioran", fapt pentru
care a fost invitatã a vorbi despre filozof, publicului cisnãdian.
Un strop din prinosul cu care a binecuvântat-o divinitatea:
fiinþã gingaºã, deosebitã, cu dorinþã imensã de a oferi ºi
altora, cu pe cât de multã seriozitate, efort, studiu, cãutãri,
tenacitate, pe atât de multã simplitate, modestie ºi emoþie.
Acestea sunt doar câteva din impresiile celor prezenþi la
eveniment ºi pentru care cultura nu este doar o vorbã în
vânt.
Cu astfel de fii, al cãror palmares este realizat pe întregul
mapamond, oraºul nostru se mândreºte! Putem spune cu
certitudine, cã cele douã personalitãþi prezentate mai sus,
sunt doar douã din stelele ce strãlucesc în constelaþia
cisnãdianã.
Mat
erial realizat de pr
of.doc. Maria POP
A
Material
prof.doc.
POPA

Evenimente în luna septembrie la Casa de Culturã din Cisnãdie
Stand Up Comedy Cisnãdie Miercuri 5 septembrie, ora 20:00

Micul Prinþ - spectacol
pentru oameni mari, vineri,
14 septembrie, ora 20:00

"Ochii sunt orbi. Limpede nu
vezi decât cu inima."
O montare minimalistã, dedicatã celor mari, care aduce la
suprafaþã profunzimile celui mai citit text din literatura
universalã, într-o atmosferã sincerã ºi intimã. Decorul,
costumele, scenografia sunt construite de cei mai mari creatori
ai lumii teatrului, pe numele lor: spectatorii. Laboratorul de
creaþie: imaginaþia. Mijloace: cuvântul, muzica ºi fantezia.
Cadrul: scena de teatru.
Poate-i ºtii de la “Iumor, Râzi ca Prostu”, Show de Seara, Între
Show-uri, Ceva Mãrunt, Popesco Show sau doar îi confunzi cu cineva.
Oricum ar fi, Vio, Sergiu, Sorin, Toma ºi Cristi Popesco vin la Casa de
Culturã din Cisnãdie, miercuri 5 septembrie de la ora 20.

3 actori cu 3 instrumente îi poartã pe privitorii pe toate
planetele vizitate de Micul Prinþ, într-o poveste emoþionantã
presãratã cu personaje comice ºi situaþii inedite, toate
acompaniate de muzicã live.
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Sport

Alexandru Weber, antrenor Mãgura Cisnãdie, înaintea debutului noului sezon în Liga Florilor:

"Suntem pregãtiþi. Sã înceapã sezonul!"
Noul sezon al Ligii Florilor debuteazã
la finele acestei sãptãmâni. Mãgura
Cisnãdie joacã în prima etapã la
Slatina. Echipa lui Alex Weber a fãcut
3 transferuri în aceastã varã, înaintea
unui sezon în care va lupta pe trei
fronturi, campionat, Cupa României
ºi cupele europene.
Antrenorul Alexandru Weber a
declarat, înaintea unei noi provocãri,
cã echipa e pregãtitã pentru un nou
sezon de poveste. Într-un interviu,
tehnicianul a vorbit despre aceastã
perioadã de dinaintea ediþiei 2018/
2019.
- Domnule Weber, mulþumit
de transferuri?
- Da, sunt mulþumit. Aduc un plus
de valoare acestei echipe, care oricum,
anul trecut a fãcut o impresie foarte
bunã în Liga Florilor.
- Aveþi acoperite toate posturile?
- Da, suntem acoperiþi pe toate
posturile. Nu am fãcut multe
transferuri, dar avem un lot echilibrat.
- Povestiþi-ne despre fetele
pe care le-aþi adus în vara
asta...
- Jasna Boljevic este o aruncãtoare

de pe 9 metri, de care aveam mare
nevoie. Vine la Mãgura de la CSM
Roman. Alexandra Subþiricã este un
pivot cu experienþã, care ne va ajuta,
de asemenea, iar portãriþa Gabriela
Moreschi, vã daþi seama. Vine de la
Larvik ºi are prezenþe în Champions
League.
- Mai vine cineva?
- Deocamdatã nu! Dar, cine ºtie,
dacã mai apare cineva...
- Nu aþi pomenit nimic de
Alexandra Andrei. Care e situaþia ei?
- Ea a fost suspendatã de federaþie
pe 6 luni ºi a fost amendatã cu 5.000
de lei pntru dublã semnãturã.
- De s-a întâmplat de fapt?
- Nu ºtiu exact. Cred cã a semnat
întâi pentru noi, dupã care i-a prelungit
contractul cu Slatina, de unde venise
de fapt la noi, la începutul perioadei
de pregãtire. Asta e!
- În locul ei nu vine nimeni?
- Repet, deocamdatã am încheiat
transferurile.
- Cum s-a comportat echipa
în amicalele de peste varã?
Sunteþi mulþumit de rezultate?
- Da, sunt mulþumit. Am cãutat sã
jucãm cu echipe puternice, pentru a

vedea unde ne situãm.
- Ce rezultate aþi avut?
- Primul meci a fost la mijlocul lunii
iulie, am câºtigat cu 20-16 în faþa
celor de la HCM Rm. Vîlcea. Apoi, pe 2
ºi 3 august, am jucat o "dublã" cu
Universitatea Cluj. Am câºtigat de
fiecare datã, cu 33-22, respectiv 2625. Au mai fost meciurile de la
Craiova, pe 16 ºi 17 august, ambele
pierdute, 22-21 ºi 28-22, dar nu mã
pot plânge de evoluþia fetelor. În fine,
au mai fost cele douã amicale cu
Gloria Buzãu. Pe unul l-am câºtigat cu
39-26, iar pe al doilea l-am pierdut cu
34-27. Una peste alta, e bine, cred eu,
suntem pe drumul cel bun.
- Cum vi se pare programul
din campionat?
- E unul bun. Oricum trebuie sã
jucãm cu toate echipele.
- Obiectivul?
- Sã ne clasãm pe un loc cât mai
sus. Anul trecut am fãcut un sezon
foarte bun ºi am încheiat pe podium,
locul 3. Dacã va fi la fel ºi anul acesta,
sã fie primit! Deºi, nu ascund cã mã
gândesc ºi la mai mult de-atât. Dar,
pas cu pas!
- Liga Florilor, anul acesta,
cum vi se pare?
- Categoric va fi un sezon mai tare

Portari: Cristina Popovici, Elena Voicu, Gabriela Moreschi (Larvik);
extreme stânga: Paula Hoha, Larissa Araujo; inter stânga: Ada
Moldovan; centri: Roxana Gatzel, Paula Chirilã; interi dreapta:
Deonise Fachinello, Jasna Boljevic (CSM Roman); extreme
dreapta: Larissa Da Silva, Mariana Costa; pivoþi: Oana Apetrei,
Alexandra Subþiricã (CSM Roman), Cynthia Tomescu.
decât precedentul. Toate echipele
s-au întãrit. Dacã ºi cele venite din
eºalonul al doilea, Buzãul ºi Baia Mare,
au fãcut transferuri bune, au adus
jucãtoare din alte campionate, vã daþi

seama. Dar e bine când e concurenþã,
înseamnã cã ºi calitatea competiþiei
creºte, iar asta ne-o dorim cu toþii.
- Multã baftã!
- Mulþumesc! Sã fie!

Mulþumiri sponsorilor care susþin echipa localã de handbal: SWOBODA,
CARGO TRANS Cisnãdie, AZETS, SOBIS ºi REMOMAG. Ro.

PROGRAMUL TURULUI LIGII A IV-A, SEZONUL 2018/2019
Mãgura, debut cu Sparta, pe teren propriu

Noul sezon al Ligii a IV-a debuteazã în weekend, când sunt
programate meciurile primei etape. Mãgura joacã pe teren propriu, cu
singura reprezentantã a Mediaºului la acest nivel, Sparta.

ET
AP
A A XA (3 noiembrie)
ETAP
APA
X-A
Viitorul ªelimbãr - ASA Sibiu
FC Interstar Sibiu - Sparta Mediaº
Progresul Terezian - LSS Voinþa Sibiu
AFC Agnita - Pãltiniº Rãºinari
AS Bradu - FC Tãlmaciu
Mãgura Cisnãdie - AS Copºa Micã
Spicul Seica Mare - Unirea Miercurea Sibiului

ET
AP
A I (1 sept
embrie)
ETAP
APA
septembrie)
Progresul Terezian - Viitorul ªelimbãr
AFC Agnita - FC Interstar Sibiu
AS Bradu - ASA Sibiu
Mãgura Cisnãdie - Sparta Mediaº
Spicul ªeica Mare - LSS Voinþa Sibiu
Unirea Miercurea Sibiului - Pãltiniº Rãºinari
AS Copºa Micã - FC Tãlmaciu

ET
AP
A A IV
embrie)
ETAP
APA
IV-- A (22 sept
septembrie)
Viitorul ªelimbãr - Pãltiniº Rãºinari
LSS Voinþa Sibiu - FC Tãlmaciu
Sparta Mediaº - AS Copºa Micã
ASA Sibiu - Unirea Miercurea Sibiului
FC Interstar Sibiu - Spicul Seica Mare
Progresul Terezian - Mãgura Cisnãdie
AFC Agnita - AS Bradu

ET
AP
A A VII- A (1
3 oct
ombrie)
ETAP
APA
(13
octombrie)
Mãgura Cisnãdie - Viitorul ªelimbãr
Spicul Seica Mare - AS Bradu
Unirea Miercurea Sibiului - AFC Agnita
AS Copºa Micã - Progresul Terezian
FC Tãlmaciu - FC Interstar Sibiu
Pãltiniº Rãºinari - ASA Sibiu
LSS Voinþa Sibiu - Sparta Mediaº

ET
AP
A A XI- A (1
0 noiembrie)
ETAP
APA
(10
Unirea Miercurea Sibiului - Viitorul ªelimbãr
AS Copºa Micã - Spicul Seica Mare
FC Tãlmaciu - Mãgura Cisnãdie
Pãltiniº Rãºinari - AS Bradu
LSS Voinþa Sibiu - AFC Agnita
Sparta Mediaº - Progresul Terezian
ASA Sibiu - FC Interstar Sibiu

ET
AP
A A II- A (8 sept
embrie)
ETAP
APA
septembrie)
Viitorul ªelimbãr - FC Tãlmaciu
Pãltiniº Rãºinari - AS Copºa Micã
LSS Voinþa Sibiu - Unirea Miercurea Sibiului
Sparta Mediaº - Spicul Seica Mare
ASA Sibiu - Mãgura Cisnãdie
FC Interstar Sibiu - AS Bradu
Progresul Terezian - AFC Agnita

ET
AP
A
VV-- A (29 sept
embrie)
ETAP
APA
septembrie)
AS Bradu - Viitorul ªelimbãr
Mãgura Cisnãdie - AFC Agnita
Spicul Seica Mare - Progresul Terezian
Unirea Miercurea Sibiului - FC Interstar Sibiu
AS Copºa Micã - ASA Sibiu
FC Tãlmaciu - Sparta Mediaº
Pãltiniº Rãºinari - LSS Voinþa Sibiu

ET
AP
A A VIII- A (20 oct
ombrie)
ETAP
APA
octombrie)
Viitorul ªelimbãr - Sparta Mediaº
ASA Sibiu - LSS Voinþa Sibiu
FC Interstar Sibiu - Pãltiniº Rãºinari
Progresul Terezian - FC Tãlmaciu
AFC Agnita - AS Copºa Micã
AS Bradu - Unirea Miercurea Sibiului
Mãgura Cisnãdie - Spicul Seica Mare

ET
AP
A A XIIA (1
7 noiembrie)
ETAP
APA
XII-A
(17
Viitorul ªelimbãr - FC Interstar Sibiu
Progresul Terezian - ASA Sibiu
AFC Agnita - Sparta Mediaº
AS Bradu - LSS Voinþa Sibiu
Mãgura Cisnãdie - Pãltiniº Rãºinari
Spicul Seica Mare - FC Tãlmaciu
Unirea Miercurea Sibiului - AS Copºa Micã

ET
AP
A A III- A (15 sept
embrie)
ETAP
APA
septembrie)
AFC Agnita - Viitorul ªelimbãr
AS Bradu - Progresul Terezian
Mãgura Cisnãdie - FC Interstar Sibiu
Spicul Seica Mare - ASA Sibiu
Unirea Miercurea Sibiului - Sparta Mediaº
AS Copºa Micã - LSS Voinþa Sibiu
FC Tãlmaciu - Pãltiniº Rãºinari

ET
AP
A A VI- A (6 oct
ombrie)
ETAP
APA
octombrie)
Viitorul ªelimbãr - LSS Voinþa Sibiu
Sparta Mediaº - Pãltiniº Rãºinari
ASA Sibiu - FC Tãlmaciu
FC Interstar Sibiu - AS Copºa Micã
Progresul Terezian - Unirea Miercurea Sibiului
AFC Agnita - Spicul Seica Mare
AS Bradu - Mãgura Cisnãdie

ET
AP
A A IX- A (2
7 oct
ombrie)
ETAP
APA
(27
octombrie)
Spicul Seica Mare - Viitorul ªelimbãr
Unirea Miercurea Sibiului - Mãgura Cisnãdie
AS Copºa Micã - AS Bradu
FC Tãlmaciu - AFC Agnita
Pãltiniº Rãºinari - Progresul Terezian
LSS Voinþa Sibiu - FC Interstar Sibiu
Sparta Mediaº - ASA Sibiu

ET
AP
A A XIIIA (2
4 noiembrie)
ETAP
APA
XIII-A
(24
AS Copºa Micã - Viitorul ªelimbãr
FC Tãlmaciu - Unirea Miercurea Sibiului
Pãltiniº Rãºinari - Spicul Seica Mare
LSS Voinþa Sibiu - Mãgura Cisnãdie
Sparta Mediaº - AS Bradu
ASA Sibiu - AFC Agnita
FC Interstar Sibiu - Progresul Terezian

Campionatul Naþional de MTB
rezervat juniorilor va avea loc în
weekend, la Cisnãdie
Ediþia din acest an a Campionatului Naþional de
mountainbike pentru juniori se va desfãºura sâmbãtã,
1 septembrie, la Cisnãdie. Competiþia este deschisã riderilor
cu vârste cuprinse între 5 ºi 14 ani. Atât la feminin, cât ºi la

masculin, participanþii vor fi împãrþiþi în 5 categorii, D2 (5-6
ani), D1 (7-8 ani), C (9-10 ani), B (11-12 ani) ºi A (13-14
ani). La eveniment sunt aºteptaþi sã participe sportivi de la
toate cluburile de profil din þarã cu tradiþie în mountainbike.
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Eveniment

Covor asfaltic nou pe DJ 106 D
(Cisnãdioara - intersecþie DJ 106 A)

Conducerea Societãþii Drumuri ºi Poduri SA a
anunþat cã, începând de luni, 27 august, au fost
demarate lucrãrile pentru aplicarea covorului asfaltic
pe DJ 106 D (Cisnãdioara - intersecþie DJ 106 A).
Drumarii sibieni au avut o varã "fierbinte".
În ultima perioadã, pe lângã lucrãrile programate, ei au intervenit ºi pe drumurile calamitate. "Mai multe drumuri judeþene ºi comunale, în special din zona de sud, sudvest ºi centralã a judeþului Sibiu, au fost
afectate de fenomenele meteorologice
severe, atipice judeþului. Acolo unde aceste
tronsoane au putut fi imediat reabilitate,
am depus eforturi sã le reparãm în cel mai
scurt timp. Pentru refacerea infrastructurii
rutiere afectatã de alunecãrile de teren,
suntem în cãutarea celor mai potrivite soluþii tehnice ºi beneficiem, în acest sens, de
sprijinul Consiliului Judeþean Sibiu. În ciuda

acestor situaþii neprevãzute, Societatea
Drumuri ºi Poduri SA a reuºit sã îºi respecte
programul de modernizare ºi mentenanþã
a drumurilor judeþene aflate în responsabilitatea sa", a declarat directorul general
Ovidiu Spãtari.

Marcaje rutiere
Siguranþa circulaþiei este una dintre
prioritãþile conducerii societãþii de drumuri
aflatã în subordinea Consiliului Judeþean.
În cursul lunii august a fost marcat, printre
altele ºi DJ 106 C Sibiu - Cisnãdie.

8 septembrie, sãrbãtoarea Naºterii Maicii Domnului (Sfânta Maria Micã)
Sfânta Maria este prima
sãrbãtoare din cursul anului
bisericesc, care a început la
1 septembrie ºi, în acelaºi
timp, cea mai mare sãrbãtoare a toamnei. În aceastã
zi, credincioºii merg la bisericã, de dimineaþa, pentru a
asculta slujba ºi pentru a se
închina la icoana Maicii
Domnului.
Naºterea Maicii Domnului
(8 septembrie), Intrarea în
bisericã (21 noiembrie),

Buna Vestire (25 martie) ºi
Adormirea Maicii Domnului
(15 august) sunt cele patru
mari sãrbãtori creºtine închinate Sfintei Fecioare Maria,
Nãscãtoarea de Dumnezeu.
Deºi în Noul Testament nu
este precizat acest eveniment, sãrbãtoarea este prezentatã de alte surse, dintre
care cea mai importantã
este Protoevanghelia lui
Iacov, carte apocrifã care a
fost scrisã în jurul anului 145

Vitralii noi ºi la Biserica
cu hramul Sfânta Treime
de pe strada Mãgurii
din Cisnãdie
Biserica de pe strada Mãgurii din Cisnãdie cu hramul
Sfânta Treime beneficiazã, la rândul ei, de investiþii ce
se realizeazã cu fonduri alocate de Primãrie. ªi aici, ca în
cazul Bisericii cu hramul Adormirea Maicii Domnului din
localitate, au fost prevãzute vitralii, urmând ca în viitor
administraþia localã sã sprijine diverse lucrãri la acest
lãcaº de cult.

ºi relateazã originea ºi copilãria fecioarei Maria.
Fecioara Maria s-a nãscut
într-o familie de creºtini,
Ioachim ºi Ana. Pãrinþii ei,
deºi înaintaþi în vârstã, s-au
rugat cu tãrie pentru a avea
un copil.
Tradiþia spune cã Îngerul
Gavriil i-a vestit cã ruga lor a
fost ascultatã ºi cã Dumnezeu le va da cel mai de
preþ dar, un prunc, ales al
Domnului, pe care au botezat-o Maria.
Conform tradiþiilor, în ziua
de Sfânta Maria Micã se fac
pelerinaje la mãnãstiri ºi se
duc la bisericã fructe, pâine
ºi lumânãri, pentru a fi sfinþite.
Potrivit statisticii, în þara
noastrã, peste 1,8 milioane
de femei poartã numele de
Maria, Mãrioara, Mariana ºi
în jur de 400.000 de bãrbaþi
se numesc Marian sau
Marin.
Tradiþii ºi
obiceiuri de
Naºterea Maicii
Domnului
Pe 8 septembrie, de
Naºterea Maicii Domnului,
bãrbaþii nu meºteresc ºi nu
fac treaba în gospodãrie, iar
femeile nu cos ºi nu spalã
rufe. Se spune cã rugãciunile
adresate Maicii Domnului în
aceastã sfântã zi de sãrbãtoare de cãtre cele care îºi
doresc un copil sunt mai
ascultate ca oricând.
În credinta popularã, sãrbãtoarea Naºterii Maicii
Domnului reprezintã hotarul
astronomic dintre varã ºi
toamnã, momentul în care
se dã startul lucrãrilor agricole de toamnã ºi momentul
în care noul anotimp începe
sã îºi intre în drepturi.

8 septembrie este ziua în
care unele pãsãri precum
rândunelele îºi pregãtesc
cãlãtoria spre þãrile calde, iar
gâzele ºi reptilele se retrag
în pãmânt.
De asemenea, 8 septembrie este ziua în care plantele nu mai sunt bune de
leac ºi îºi pierd puterile tãmãduitoare. Este ziua în care
vremea începe sã se strice,
devenind capricioasã ºi mai
rãcoroasã, cum se întâmplã
în fiecare toamnã.
Este ziua în care se da
drumul culesului de vii, se
bat nucii pentru a avea rod
bogat ºi anul viitor, se
jupoaie coaja ulmilor ºi se
dã startul târguilor ºi iarmaroacelor de toamnã.
Aceastã zi a Naºterii Maicii
Domnului trebuie cinstitã cu
bucurie ºi þinutã de toatã
lumea. Nu se cade sã lucrezi
sau sã faci treburi gospodãreºti tocmai în aceastã zi
sfântã.
Mai existã ºi o altã superstiþie româneascã conform
cãreia cei care mãnâncã
gãtit la foc în aceste zile au
ºansa de a atrage asupra
lor boli care îi pocesc. Se
aprinde în schimb candelã
în dreptul icoanei Maicii
Domnului ºi se lasã sã ardã
pe tot parcursul sãrbãtorii.
Istoricul
sãrbãtorii
Naºterii Maicii
Domnului
Credincioºii ortodocºi ºi
catolici prãznuiesc, duminicã, Naºterea Maicii Domnului sau Sfânta Maria Micã,
aºa cum este numitã în popor, prima mare sãrbãtoare
din cursul anului bisericesc,
care a început la 1 septembrie.

Sfânta Scripturã nu relateazã acest eveniment, dar
scrierile apocrife oferã foarte multe amãnunte despre
originea ºi copilãria Fecioarei Maria. Cea mai importantã sursã o reprezintã
Protoevanghelia lui Iacov, o
lucrare iudeo-creºtinã din
secolul al II-lea.
Pãrinþii Fecioarei Maria
sunt Ioachim ºi Ana. Tatãl ei
era din seminþia lui Iuda ºi
urmaº al regelui David, iar
mama sa era fiica preotului
Matthan ºi descendentã din
familia preoþeascã a lui Aaron. Astfel, avea sã se împlineascã proorocia cã Mesia
va avea o dublã descendenþã - împãrãteascã ºi
preoþeascã.
Pentru cã nu aveau copii,
Ioachim ºi Ana erau ironizaþi
ºi batjocoriþi de oameni,
lipsa urmaºilor fiind consideratã un blestem al lui
Dumnezeu. Totuºi, ei nu
s-au rãzvrãtit împotriva Domnului, nici nu au renunþat la
viaþa lor virtuoasã, ci s-au
rugat în continuare, nãdãjduind în bunãtatea Sa. Tradiþia spune cã în al cincizecilea an al cãsãtoriei lor,
Marele Preot de la Templu
le-a refuzat în public jertfa,
numindu-i "blestemaþi".
Întristaþi, cei doi s-au îndreptat spre casa lor din
Seforis ºi au hotãrât sã se
retragã fiecare în post ºi
rugãciune. Ioachim i-a spus
soþiei sale, Ana: "Pe mine
nu mã îndeamnã inima sã
mai intru în casa mea, cãci
noi suntem urgisiþi de Dumnezeu. Iatã, eu mã duc în
munte ºi acolo voi posti ºi
mã voi ruga lui Dumnezeu,
doar, doar se va milostivi ºi
ne va da ºi nouã un copil".
Iar Ana a început sã se roa-

ge lui Dumnezeu, promiþându-I cã de va naºte fiu sau
fiicã îi va închina Lui pruncul
cu toatã inima ºi-l va da sã
slujeascã în biserica slavei
Sale.
Îngerul Gavriil i s-a arãtat
fiecãruia spunându-le cã
rugãciunea lor nu a fost trecutã cu vederea ºi cã Dumnezeu le va trimite binecuvântarea Sa. Tot el le-a vestit
cã acest prunc se va umple
de Duh Sfânt din pântecele
mamei sale ºi cã va fi un
"vas ales lui Dumnezeu"
(Luca 1, 4-23).
Astfel, potrivit tradiþiei,
când Maria a împlinit trei ani,
sfinþii Ioachim ºi Ana au
adus-o la templu, unde avea
sã rãmânã pânã la vârsta de
14 sau 15 ani.
Naºterea Maicii Domnului
este sãrbãtoritã ºi de copþii
egipteni ºi de iacobiþii sirieni, separaþi de Biserica
Ortodoxã dupã Sinodul al
patrulea ecumenic. Având
în vedere cã ei n-au împrumutat aproape nimic de la
ortodocºi dupã despãrþirea
lor de Biserica Ecumenicã,
înseamnã cã sãrbãtoarea
era cunoscutã ºi înainte de
aceastã despãrþire. Începutul ei trebuie pus deci între
Sinodul III ecumenic (431)
ºi Sinodul IV ecumenic
(451).
În Apus, sãrbãtoarea este
adoptatã în timpul papei
Serghie I (687-701). Data
de 8 septembrie, aleasã
pentru prãznuire, reprezintã
ziua sfinþirii unei biserici
dedicate Fecioarei Maria,
construitã la Ierusalim de
împãrãteasa Eudoxia, la
începutul secolului al V-lea.
Sursa:
www.crestinortodox.ro

