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Iatã cã, încetul cu încetul,
problemele din Cartierul
Arhitecþilor încep sã se
rezolve. Sunt un om
care-ºi respectã mereu
promisiunile, iar atunci când
am spus cã mã preocupã
problemele oamenilor din
aceastã zonã, nu am vorbit
în van, ci deplin conºtient cã
acest cartier aparþine
Cisnãdiei ºi cã cetãþenii de
aici sunt cisnãdieni ºi trebuie
sprijiniþi. Am început
amenajarea staþiilor de
autobuz, a pistei de biciclete
ºi a trotuarului paralel cu
drumul judeþean, astfel încât
accesul cãtre acest cartier sã
fie mult îmbunãtãþit.
Zvonurile ºi rãutãþile lansate
de unii purtãtori de interese
meschine, care vorbeau
despre faptul cã nu m-ar
interesa soarta locuitorilor
din Cartierul Arhitecþilor sunt
contrazise azi de fapte.
Cisnãdia a crescut mult în
ultimii ani, s-a dezvoltat
frumos, iar noul cartier al
oraºului, situat în imediata
vecinãtate a municipiului
Sibiu, va avea ºi el parte de
modernizãri. Investiþiile din
Cartierul Arhitecþilor nu le
vor afecta pe cele din restul
zonelor Cisnãdiei, pentru cã
am programat cu mare
atenþie lucrãrile, în aºa fel
încât sã continuãm unitar
dezvoltarea întregului oraº.
Mã bucur mult cã raþiunea a
învins ºi am reuºit sã
stabilim un dialog
constructiv între autoritãþile
locale ºi locuitorii din
Cartierul Arhitecþilor.
Suntem cu toþii membri ai
aceleiaºi comunitãþi
cisnãdiene ºi, în mod firesc,
rând pe rând, problemele
din aceastã zonã nouã vor fi
rezolvate. Atunci când existã
bunãvoinþã ºi înþelegere,
nimic nu e imposibil, iar
transformãrile din Cisnãdie
confirmã acest lucru.

Primar,Primar,Primar,Primar,Primar,
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Problemele din Cartierul Arhitecþilor încep sã se rezolve:

Primãria oraºului Cisnãdie a demarat lucrãrile pentru construcþia celor patru staþii de autobuz
Tursib. De curând a fost amplasatã prima staþie în capãtul strãzii Virgil Ispas. De asemenea,

miercuri, 13 iunie, Primãria a început construcþia pistei de biciclete ºi a trotuarului, paralel cu
drumul judeþean, de la strada Daniel Renard ºi va continua pânã la strada Liviu Ciulei.

 Echipele au început cu înlã-
turarea vegetaþiei ºi decopertarea
suprafeþelor, urmând ca zilele
urmãtoare sã înceapã acoperirea
cu pavele. Zona trotuarului îngust
va fi adusã la lãþimea de
aproximativ doi metri.

"Am montat deja prima staþie de autobuz ºi vom continua, urmând

ca societatea de transport local din Sibiu sã extindã traseele.

Totodatã, se monteazã coºuri de gunoi ºi vom demara ºi serviciile de

salubrizare stradalã în cartier", a spus primarul Gheorghe Huja.
(continuare în pag. 2)(continuare în pag. 2)(continuare în pag. 2)(continuare în pag. 2)(continuare în pag. 2)

A fost amenajatã prima staþie de
autobuz, se lucreazã la pista de biciclete
ºi la trotuarul de lângã drumul judeþean

Cisn[dienii sunt invitaþi s[ participe la
ediþia din acest an a Zilelor Oraºului,
manifestarea fiind programat[ s[ se
desf[ºoare în perioada 20-22 iulie. Timp
de trei zile, în Parcul M[gura localnicii ºi
turiºtii se vor bucura de spectacole de
muzic[ popular[, pop-rock, dar ºi de
momente de umor. Ca în fiecare an,
evenimentul este gândit în aºa fel încât
s[ satisfac[ toate gusturile ºi preferinþele
tuturor categoriilor de vârst[.

Cisn[dienii
petrec la

Zilele Oraºului,
în perioada
20-22 iulie



”Muzica este… singura artã care conferã
un sens cuvântului absolut ºi care ne face
contemporani cu eternitatea”.

22222 Eveniment

"Aceste modernizãri sunt o parte dintre promisiunile pe
care domnul primar Huja le-a fãcut locuitorilor Cartierului
Arhitecþilor de mai multe ori. La douã dintre ele am participat
eu împreunã cu Gheorghe-Lucian Hunyadi, discuþii care
s-au purtat la sediul Primãriei Cisnãdie. De asemenea,
domnul primar Huja a fost miercuri în cartier ºi a discutat
despre problemele de interes general care i-au fost
semnalate în mod repetat", spune Viorel Perianu, pe grupul
"Rezidenþi în Cartierul Arhitecþilor - Calea Cisnãdiei". Potrivit
acestuia, Primãria Cisnãdie intenþioneazã sã monteze în
cartier ºi bãncuþe ºi coºuri de gunoi, cele din urmã putând fi
amplasate pe stâlpii de iluminat public sau în câteva
intersecþii de strãzi în care traficul pietonal este intens. "Este
de menþionat cã între strãzile Ascanio Damian ºi Irina Rosetti
se aflã o fâºie de teren pe care nu se poate construi nimic,
însã se poate amenaja o zonã cu spaþii verzi ºi cu alei pe
care pot fi amplasate bãncuþe. Nu va fi un loc de joacã, ci un
loc de relaxare. Întrucât acel teren aparþine unei persoane
private, Primãria este nevoitã sã dobândeascã terenul prin

A fost amenajatã prima staþie de autobuz, se lucreazã la
pista de biciclete ºi la trotuarul de lângã drumul judeþean

cedarea lui de cãtre proprietar. În ceea ce ne priveºte
suntem optimiºti cã se va realiza acest proiect ºi apreciem
interesul domnului primar în amenajarea acestui mic parc
de relaxare. Au fost discutate ºi problemele legate de

curãþenia stradalã pe strãzile care au fost predate Primãriei.
Într-un timp relativ scurt, utilajele ar trebui sã intre pe strãzi
pentru a le curãþa", mai spune Viorel Perianu. O altã investiþie
derulatã de curând este asfaltarea drumului spre Tocile.

Instrumentul care face cel mai bine aceasta
este orga, consideratã regele instrumentelor.
Apãrutã încã din sec.II Î.C. în Egipt, orga de-a
lungul timpului este impusã de câtre împãratul
Constantin. Astfel ea devine obligatorie în
fiecare familie de bogaþi cu scopul venerãrii
împãratului. Confecþionatã pe atunci din
tuburi de aur ºi pietre preþioase, de-a lungul
timpului orga a fost folositã în timpul servi-
ciului religios, astfel cã în sec. XIV, sub influen-
þa compozitorului Johann Sebastian Bach,
devine o necesitate impusã în fiecare bisericã.

Prin aceastã impunere începe ºi povestea
sonorã a unei personalitãþi cisnãdiene a cãrui
viaþã ºi nume sunt strîns legate de muzica de
orgã. Remus Henning atras de aceastã artã
urmeazã o specializare în muzica bisericeascã
la Conservatorul Regal din Regensburg–Ger-
mania, apoi devine licenþiat al Conservatorului
din Braºov ºi Masterat în Interpretare Orga-
nisticã la Conservatorul de Muzicã din Paris.

Interpret organist, dirijor de cor ºi orchestrã,
organizator de concerte ºi activitãþi muzicale,
devine în scurt timp unul dintre cei mai valo-
roºi organiºti din þarã, apreciat pe scenele
româneºti dar ºi în Germania, Ungaria,
Austria, Italia, Franþa, Spania, Elveþia, Liban,
Kazakhstan, etc.

Susþine anual concerte ºi este câºtigãtor a
numeroase premii:

NUMELE ORAªULUI CISNÃDIE, PURTAT PE MAPAMOND

 E. Cioran.

1992- premiul I la Concursul de interpretare
organisticã de la Viena;

1993- premiul de excelenþã pentru
activitatea concertisticã în Regensburg;

1995- premiul I pentru interpretarea muzicii
baroce în Munchen;

2000- premiul I la Concursul Internaþional
de Orgã din Vidon/Paris;

2002- premiul de onoare pentru cea mai
bunã interpretare modernã la Festivalul
Internaþional de muzicã din San Petro/Italia;

2006- premiul de onoare ºi trofeul OMUL
DE AUR la Festivalul de Orgã de la Alma-Ata/
Kazakhstan;

Din 2006 este organizator artistic al
Festivalului Internaþional de artã interpretativã
Icon Arts desfãºurat ºi în Cisnãdie ºi
Cisnãdioara; dar ºi colaborator al Academiei
Icon Arts, pânã în prezent.

Pentru valoarea sa artisticã, Radio România
Cultural îl declarã în 2015, pe R. Henning-
OMUL ZILEI.

Din 2012 este protagonistul producþiei în 5
albume intitulat Orgi istorice din România.
Primul CD este alcãtuit din muzica divinã a
orgilor transilvãnene, printre care ºi cea din
Biserica Evanghelicã din Cisnãdie. Înainte de
apariþia celui de-al doilea CD, Remus Henning
se ocupã intens de recondiþionarea instru-
mentului de la Castelul Peleº, orgã special co-

mandatã pentru regina Elisabeta. Dupã doi ani
de muncã, în 2014, de ziua regelui, în castelul
Peleº orga din nou a rãsunat. De atunci au loc
mereu concerte la castel, chiar ºi un festival de
orgã al cãrui suflet este tot maestrul cisnãdian.
S-a dorit sã devinã o tradiþie, însã aceastã
manifestare este ºi internaþionalã. Aici,
organistul îºi lanseazã cel de-al doilea CD cu
muzica interpretatã la orga regalã, numitã orga
Rieger, firmã recunoscutã ca fiind de cea mai
înaltã calitate sonorã, artisticã.

Toate aceste premii dovedesc intense
preocupãri muzicale susþinute de o adâncã
pasiune, seriozitate ºi înalt profesionalism.
Muzica clasicã în interpretarea lui Remus
Henning devine sacrã pentru cã vibraþiile

emise invocã prezenþa îngerilor, prin urmare
o datã pãtruns în adâncurile ei, doreºti mereu
sã o reasculþi. Ceva mistic te cuprinde pentru
cã notele, tonurile ºi octavele muzicii
henningiene transmit cunoaºterea dincolo de
sunet. Cei ce l-au ascultat cum îmbinã prin
mãestrie interpretãrile de fineþe cu momen-
tele de forþã, au exprimat apelativele: mag-
nific, extraordinar, inegalabil! Muzica, în
interpretarea lui, e terapeuticã pentru cã sti-
muleazã imunitatea, îmbunãtãþeºte memoria,
relaxeazã, vindecã ºi anihileazã stresul. Este
o mândrie pentru cisnãdieni, fãcându-le
cunoscut numele oraºului în multe colþuri ale
lumii. Cinste lui ºi oraºului nostru!

Prof. doc. Maria PopaProf. doc. Maria PopaProf. doc. Maria PopaProf. doc. Maria PopaProf. doc. Maria Popa

 A trecut, pe nesimþite, anul ºcolar 2017-
2018. Este moment de bilanþ pentru  copii
dar ºi pentru noi cei care, pe parcursul
întregului an ºcolar am fost alãturi de ei zilnic,
sprijinind   peste 50 de copii înscriºi în centrul
nostru  la pregãtirea temelor ºi la desfãºurarea
mai multor activitãþi  organizate cu diverse
ocazii: sãrbãtorirea lunarã a zilelor de naºtere,
a zilei de 8 martie,  ziua de 1 iunie.

Cu ocazia zilei copilului, în acest an, elevii
din clasele I-IV au avut ºansa de a fi primiþi  ºi
sãrbãtoriþi în mijlocul angajaþilor uneia  din
cele mai mari  societãþi comerciale din Cisnã-
die. Copiii au recitat poezii ºi au cântat, în
aplauzele unei asistenþe numeroase. La
sfârºit, copiii au fost rãsplãtiþi de conducerea
societãþii, cu multe dulciuri. Apreciem  ºi
mulþumim celor care ne-au deschis porþile ºi
au primit copiii de ziua lor,  oferindu-le o mare

SFÂRªIT DE
AN ªCOLAR
la Cisnãdie

bucurie. În anul ºcolar care tocmai s-a încheiat,
mai mulþi elevi s-au remarcat prin bune
rezultate la învãþãturã ºi la diverse întreceri,
fiind rãsplãtiþi cu premii  în bani, cãrþi  ºi
diplome.  Felicitãm copiii  noºtri pentru rezul-
tatele obþinute ºi le dorim o vacanþã plãcutã!

Drept rãsplatã pentru munca depusã în
centru pe parcursul anului ºcolar, toþi copiii
noºtri vor participa în luna iulie, în tabãra de
varã  organizatã de asociaþia noastrã, la
Lotrioara. În luna  august, timp de douã
sãptãmâni, cei 50 de copii  vor fi prezenþi ºi  in
Centrul de vacanþã unde vor pregãti activitãþi
pe tema Marii Uniri. Ei vor purta costume
populare din toate zonele  etnografice ale þãrii,
confecþionate în Asociaþie ºi vor prezenta în
mai multe locuri din oraº  spectacolul intitulat
”CÂNTAÞI CU NOI MAREA UNIRE”.

Doresc sã aduc sincere mulþumiri celor douã
colaboratoare ale mele, Claudia Gâdiu ºi
Carmen Militaru, pentru  seriozitatea ºi dãrui-
rea cu care lucreazã zilnic, cu copiii din Centru.

Sincere mulþumiri tuturor celor care ne
sprijinã ºi fac posibilã funcþionarea Centrului
de zi ”Bucuria copiilor”  al Asociaþiei ”Speranþã
ºi Zâmbet” Cisnãdie.

Eugenia CZENTER, vicepreºedinteEugenia CZENTER, vicepreºedinteEugenia CZENTER, vicepreºedinteEugenia CZENTER, vicepreºedinteEugenia CZENTER, vicepreºedinte
Asociaþia”Speranþã ºi Zâmbet” CisnãdieAsociaþia”Speranþã ºi Zâmbet” CisnãdieAsociaþia”Speranþã ºi Zâmbet” CisnãdieAsociaþia”Speranþã ºi Zâmbet” CisnãdieAsociaþia”Speranþã ºi Zâmbet” Cisnãdie



33333 Sport

Mãgura a transferat o handbalistã din Liga Campionilor

Ovidiu BOICAOvidiu BOICAOvidiu BOICAOvidiu BOICAOvidiu BOICA
Dupã o pregãtire exemplarã, ca la carte, pe timpul

iernii ºi în prima parte a primãverii, cicliºtii de la
Mãgura au pornit... dupã medalii. ªi, nu existã concurs
la care sã se prezinte la start, iar la final sã nu aibã
mãcar un reprezentant pe podium, fie cã vorbim de
diverse competiþii de mountainbike sau de etape din
Campionatul Naþional ºi din Cupa României.

Pe 21 mai, cicliºtii Mãgurii au obþinut mai multe
cupe ºi diplome la etapa de Cupa României de la
Cluj-Napoca. Andreas Hozat s-a clasat pe locul secund
la categoria de vârstã 9-10 ani. La 11-12 ani, Dragoº
Hãmbãºan a luat ”bronzul”, iar la 13-14 ani, Elias
Hozat a câºtigat etapa, David Veºtemean s-a clasat
pe locul al treilea, iar Vlad Hãmbãºan ºi Eldad Nãstase,
pe 5, respectiv 7.

Tot în weekendul respectiv, la Cozia MTB, o
competiþie desfãºuratã la Cãlimãneºti, Rãzvan Grecu
a fost al doilea la categoria 15-18 ani.

”Sunt rezultate foarte bune obþinute de copiii ºi
juniorii noºtri. Ne dorim sã continuãm pe aceeaºi linie,
sã demonstrãm cã la Cisnãdie, deºi este un orãºel
mic, avem un club serios, cu sportivi buni, capabili sã
obþinã performanþe de notat la nivel naþional”, a
declarat Romulus Veºtemean, antrenorul Mãgurii.

Un interesant concurs de mountainbike a avut loc
la începutul acestei luni, la Braºov. Dacã primul loc
obþinut în proba de maraton de Romulus Veºtemean
nu mai surprinde, în schimb performanþa lui Rãzvan
Grecu, locul al doilea la semimaraton, a fost perceputã
drept un rezultat foarte bun.

”Þin sã îl felicit pe Rãzvan pentru aceastã reuºitã,
obþinutã pe un traseu foarte tehnic ºi o concurenþã
puternicã la categoria 14-18 ani”, a declarat cel care
se ocupã de pregãtirea cicliºtilor de la Mãgura,
Romulus Veºtemean.

În zilele de 9 ºi 10 iunie, sportivii de la Mãgura au
fost prezenþi la etapa de Cupa României de mountain-

Cicliºtii Mãgurii refac stocul... de medalii!

bike de la Ciugur, judeþul Alba. La categoria de vârstã
9-10 ani, Andreas Hozat s-a clasat al doilea, iar la
13-14 ani, Elias Hozat a câºtigat etapa, podiumul
fiind completat de alþi doi cicliºti din Cisnãdie, David
Veºtemean (locul 2) ºi Vlad Hãmbãºan (3), în vreme
ce Eldad Nãstase a fost al cincilea.

Pe patru fronturi într-un singur weekend

Weekendul trecut, rutierii Mãgurii au participat la
Campionatul Naþional de ºosea, competiþie
desfãºuratã în judeþul Sibiu. La final, Romulus
Veºtemean a urcat de douã ori pe podium. Mai întâi
s-a clasat al treilea la categoria Master 2, la
contratimp, dupã care a cucerit titlul de vicecampion
naþional în întrecerea de fond, tot la Master 2.

Un alt sportiv legitimat la clubul din Cisnãdie,
Rãzvan Grec, a terminat fondul în imediata vecinãtate
a podiumului la categoria cadeþi. Tot el, la contratimp,
s-a clasat pe locul 12.

Proba de contratimp din cadrul Campionatului
Naþional de ºosea s-a desfãºurat între Sadu ºi Râu
Sadului, iar cea de fond, în jurul Agnitei.

Tot la sfârºitul sãptãmânii trecute, copiii ºi juniorii
Mãgurii au participat la o etapã din Campionatul
Naþional de mountainbike, la Topoloveni, în judeþul
Argeº. Andreas Hozat s-a clasat pe locul secund la
20 kg, în cadrul categoriei de vârstã 10-14 ani. Tot
aici, Eldad Nãstase a terminat pe 3. La 15-18 ani
Elite, cursa de 40 de kilometri a fost câºtigatã de
cisnãdianul Elias Hozat, iar David Veºtemean a urcat
pe cea de-a treia treaptã a podiumului.

Duminicã, 24 iunie, Rãzvan Grec ºi-a mai trecut în
palmares o medalie, de argint, la cadeþi, în etapa de
Cupa României de la Vidraru.

”Pentru sportivii noºtri va începe o perioadã de
pregãtire extrem de dificilã, pentru cã urmeazã prima
etapã internaþionalã la care luãm parte anul acesta,
în Austria”, a mai spus Romulus Veºtemean.

Liga Florilor

Ocupanta locului 3 la
finalul sezonului
precedent, echipa din
Cisnãdie, care va
participa în Cupa EHF,
ºi-a asigurat serviciile
braziliencei Dias
Moreschi de la echipa
norvegianã Larvik.

Sportivii pregãtiþi de Romulus Veºtemean se întorc cu premii de la fiecare
concurs. O mânã de ajutor le dã ºi ”Romicã”, acesta devenind vicecampion
naþional de ºosea la sfârºitul sãptãmânii trecute.

Ovidiu BOICAOvidiu BOICAOvidiu BOICAOvidiu BOICAOvidiu BOICA
Dupã ce a prins un loc în

preliminariile Cupei EHF, Mãgura
ºi-a completat lotul cu patru
jucãtoare. Printre ele se numãrã ºi
Dias Moreschi, o portãriþã originalã
din Brazilia, care a jucat, în sezonul
recent încheiat, în Liga Cam-
pionilor, cu echipa norvegianã
Larvik. Moreschi este a cincea

jucãtoare braziliancã ce va îm-
brãca tricoul Mãgurii, din lotul
pregãtit de Alex Weber ºi Bogdan
Niþu mai fãcând parte Deonise
Fachinello, Mariana Costa, Larissa
Araujo ºi Larissa Inae Da Silva.

Celelalte trei jucãtoare care au
semnat în aceastã varã pentru
Mãgura sunt Jasna Toskovic (CSM
Roman, inter dreapta), Alexandra
Andrei (CSM Slatina, inter stânga)
ºi pivotul Alexandra Iovãnescu,
ultima oarã la CSM Roman.

”În principiu, am încheiat
campania de achiziþii. Doar dacã
apare ceva care sã ne ajute, mai
este o portiþã deschisã. Ne dorim
sã þinem echipa sus cât mai mulþi
ani. Sunt convins cã nu ne vom
face de râs în cupele europene ºi
ne-am propus sã aducem cât mai
multe puncte României, astfel
încât în viitorul apropiat sã avem

douã echipe în Liga Campionilor,
fãrã a mai solicita wildcard sau sã
jucãm preliminarii”, a declarat,
pentru prosport.ro, antrenorul
Alexandru Weber.

La 15 secunde de... locul 2!

Weber a vorbit ºi despre
parcursul echipei sale de la
înfiinþare încoace. Mãgura este
cea mai tânãrã echipã din Liga
Florilor ºi a parcurs în numai 4 ani
drumul de la eºalonul secund la
Cupa EHF. Tehicianul a amintit
faptul cã echipa din Cisnãdie a
fost foarte aproape de a încheia
ediþia de campionat 2017/2018
chiar pe locul secund.

”Pânã acum, suntem singura
echipã din liga secundã care a
promovat vreodatã la un turneu de
baraj. Apoi, ne-am dorit foarte mult
sã urcãm în clasament, dupã
primele douã sezoane în care am
acumulat experienþã la nivelul Ligii
Naþionale. La începutul sezonului
am avut ca obiectiv o clasare pe
locurile 2-6, dar ne-am dorit sã fim
cât mai sus. Au lipsit 15 secunde
pentru a fi chiar locul 2, dar ºi locul
3 este onorant pentru noi. Îl

primim cu plãcere. Mulþi îl aºteaptã
de mulþi ani. În ultimul sezon, am
pierdut doar douã meciuri la
Cisnãdie, cu HCM Rm. Vîlcea ºi cu
CSM Bucureºti. Iar, în deplasare,
am avut al doilea punctaj, am
câºtigat 8 meciuri. Am jucat ºi în
deplasare la fel de bine ca ºi
acasã. Mãgura Cisnãdie este o
formaþie disciplinatã, care nu se
bazeazã pe o singurã jucãtoare,
avem o echipã completã”, a mai
spus Weber pentru sursa mai-sus
amintitã. Pentru anul competi-
þional 2018-2019, Mãgura îºi
propune acelaºi obiectiv, o clasare
pe locurile 2-6, dar ºi o calificare
în grupele Cupei EHF.

Au plecat Bozovic şi Tatalovic

În schimb, Mãgura s-a despãrþit
de douã jucãtoare cu experienþã,
ambele cu prezenþe în naþionalele
þãrilor lor de origine. De la Cisnãdie
au plecat Ivana Bozovic ºi Dragica
Tatalovic, ultima la Corona Braºov.
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Copiii din Cisnãdie au primit de ziua lor un
spectacol de teatru, un concert Delia ºi dulciuri

Copiii din Cisnãdie au primit mai multe
daruri, de ziua lor. Pe 1 Iunie, Primãria
oraºului a invitat actorii Teatrului pentru
Copii ºi Tineret "Gong" Sibiu sã punã în
scenã spectacolul "Greierele aproape
faimos", o poveste atractivã care a stârnit
ropote de aplauze din partea celor mici.
Piesa de teatru a fost urmatã, la ora 13,
de mult aºteptatul concert susþinut de
Delia, care i-a provocat pe toþi cisnãdienii
sã o acompanieze. Cele mai cunoscute
refrene au rãsunat, în centrul oraºului
Cisnãdie, printre care "Cine m-a fãcut om
mare", o melodie care a rememorat
trecerea anilor. La finalul concertului, copiii
au primit dulciuri din partea Primãriei
Cisnãdie. "Suntem bucuroºi cã le-am putut
oferi acestor copii minunaþi o zi frumoasã,
în care sã se bucure de un spectacol de
teatru de pãpuºi, de muzicã ºi de dulciuri.
Le doresc tuturor multã sãnãtate ºi o viaþã
fericitã", a spus Gheorghe Huja, primarul
oraºului Cisnãdie.

Preţul biletelor a rămas neschimbat
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S-au finalizat
lucrãrile de
reamenajare

a Parcului
Mãgura

Una dintre cele mai importante inves-
tiþii din acest an, din Cisnãdie, este
reamenajarea Parcului Mãgura. Inves-
tiþia a fost una amplã ºi cuprinde ame-
najarea unui nou loc de joacã pentru
copii, modernizarea aleilor, amplasarea
unor bãnci noi, plantarea de flori ºi pomi
ornamentali. Dacã toate aceste lucrãri
au fost încheiate, piesa de rezistenþã a
parcului, noua fântânã artezianã va fi
datã în folosinþã la sfârºitul acestei luni,
iar primarul Gheorghe Huja spune cã „va
fi o suprizã foarte plãcutã pentru toatã
lumea. Va fi o fântânã artezianã deose-
bitã, cum nu existã în judeþ. Am reuºit sã
ne încadrãm în termenul de execuþie
fixat ºi am satisfacþia cã le putem oferi
cisnãdienilor un loc de agrement
modern, unde sã se simtã bine”.

Noua fântânã artezianã din parc va fi
funcþionalã pânã la sfârºitul lunii iunie.

S-a deschis ºtrandul din Cisnãdie


