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Ne-am obiºnuit ca în luna
mai Cisnãdia sã îi sãrbãto-
reascã pe toþi pensionarii din
oraº, iar prin aceastã manifes-
tare devenitã tradiþie încercãm
sã aducem bucurie ºi cãldurã
în viaþa celor cãrora le datorãm
enorm. Dupã cum ºtiþi, de la
an la an numãrul celor ce par-
ticipã la acþiunea organizatã
de Primãria Cisnãdie este în
creºtere, fapt care, personal,
mã bucurã nespus. Nu am
þinut sã perpetuãm acest eve-
niment, pentru a bifa o acti-
vitate de divertisment, ci din
convingerea cã oamenii care
au fãcut ceva pentru acest
oraº meritã rãsplata comuni-
tãþii, meritã o zi în care sã de-
vinã centrul atenþiei noastre.
Faptul cã în acest an aºtep-
tãm aproximativ 1500 de
persoane de vârsta a treia la
evenimentul din 11 mai
confirmã aprecierea de care
s-a bucurat aceastã manifes-
tare, de la un an la altul. În tot
acest timp, de la prima ediþie
a sãrbãtorii dedicate pensio-
narilor am trãit alãturi de
aceºti oameni minunaþi clipe
de emoþie profundã, mo-
mente în care am înþeles cât
de importante sunt aceste
persoane pentru comunitatea
noastrã. A le oferi câteva ore
de voie bunã e infinit mai puþin
decât meritã, dar ne bucurãm
cã putem sã le înseninãm viaþa
mãcar cu atât. Prin transfor-
marea acestui eveniment în-
tr-o frumoasã tradiþie, Cisnã-
dia dã dovadã de înþelep-
ciune, de deschidere ºi de
respect faþã de cei fãrã de care
azi nu am fi fost aici. În nu-
mele întregii comunitãþi do-
resc sã le transmit tuturor
vârstnicilor din oraº multã
sãnãtate ºi o viaþã lipsitã de
griji ºi supãrãri.
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La Cisnãdie, întâlnirea pensio-
narilor, organizatã ca de obicei în
luna mai, a devenit o tradiþie, eve-
nimentul bucurându-se de o parti-
cipare tot mai mare, de la an la
an. Vineri, 11 mai 2018, începând
cu ora 14.00, pensionarii sunt
aºteptaþi în cortul de lângã Parcul
Mãgura pentru a petrece câteva
ore de neuitat. Administraþia lo-
calã mizeazã pe participarea a
1500 de persoane de vârsta a

1500 de pensionari din
Cisnãdie, aºteptaþi la
sãrbãtoarea din 11 mai

treia, pentru care a fost pregãtit
un program special, ce va include
numele unor artiºti îndrãgiþi. Cei
care vor veni la acest eveniment
vor avea bucuria sã-i asculte pe
Stela Enache, Benone Sinulescu,
Gelu Voicu, bucurându-se totodatã
de prestaþia Ansamblului Jidvei ºi
a Grupului Iza. Responsabil de
buna dispoziþie a invitaþilor ºi de
introducerea în scenã a artiºtilor
va fi, ca de obicei, Ioan Seleºi. Pri-

marul oraºului Cisnãdie, Gheorghe
Huja, spune cã  "datorãm persoa-
nelor de vârsta a 3-a,  nu numai
recunoºtinþã pentru o viaþã trãitã
frumos, de multe ori cu sacrificii
pentru noi, dar considerãm ºi cã

problemele acestora trebuie sã
constituie o prioritate pentru ori-
care dintre noi. O frumoasã vorbã
româneascã spune “Cine n-are
bãtrâni, sã-ºi cumpere” ºi cred cã
nu existã adevãr mai mare."

Lucrãrile de reamenajare a Parcului Mãgura din Cisnãdie sunt în toi.
Administraþia localã ºi-a concentrat toate eforturile pentru ca investiþia
sã poatã fi încheiatã la sfârºitul lunii mai, în aºa fel încât cisnãdienii ºi
turiºtii sã se poatã bucura de spaþiul de relaxare modernizat. Proiectul
prin care Parcul Mãgura îºi va schimba faþa e unul complex, incluzând
mai multe obiective. Reprezentanþii administraþiei locale au declarat
cã cisnãdienii vor avea parte de o surprizã de proporþii la finalizarea
lucrãrilor. "Nu aº vrea sã divulg prea multe dintre investiþiile noi care vor
fi fãcute în Parcul Mãgura, fiindcã doresc sã le facem locuitorilor oraºului
o surprizã frumoasã, la încheierea amenajãrilor. Totuºi, vã voi spune cã
în Parcul Mãgura va fi amplasatã o fântânã artezianã foarte frumoasã,
aceasta fiind piesa de rezistenþã a zonei. Fireºte, mai sunt ºi alte noutãþi
frumoase, dar vreau sã pãstrez suspansul pentru ca surpriza sã fie una
de proporþii" spune primarul Cisnãdiei, Gheorghe Huja.

Surprize în Parcul Mãgura
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Ziarul poate fi citit ºi on-line pe site-ul Primãriei, www.cisnadie.ro, la rubrica ,,Culturã ºi sport" - "Ziarul Cisnãdie AZI"

Proiectul Întâlnirilor culturale al Casei de
Culturã din Cisnãdie este în continuã desfã-
ºurare.

În luna martie parcã ºi timpul s-a oprit ca
sã aducã un omagiu celor ce insuflã dra-
goste în tot ce le înconjoarã-femeii, pentru
cã ea ºtie cel mai bine cum sã primeascã
iubire ºi cum sã o dãruiascã. Întâmpinate
încã de la intrare cu un simbol al primãverii
ce le-a fost prins în piept, toate femeile au
devenit zeiþe în urma extragerii unui bileþel
cu corespondentul lor, din lumea mirificã a
zeilor ºi rugate sã se simtã ca atare, pe dura-
ta acestui program.

Astfel grupul de chitariºti Heltau, condus
de profesoarele Stela Konrad ºi Adina Fulop,
a transmis prin cântece ºi acorduri muzi-
cale, mesaje de preþuire ºi respect mamelor
prezente. Sala arhiplinã a foaierului Casei
de Culturã a rãsunat de sunetul cristalin al
vocilor de copii ºi clinchetul instrumentelor
ce ne-au înãlþat pe toþi, prin aripi, spre cer.
S-au adresat felicitãri doamnelor  profesoa-
re, copiilor ºi mãmicilor.

Când zâmbetul s-a instalat deja pe chipu-
rile feminine, a urmat o demonstraþie de
graþie ºi frumuseþe în arta dansului realizatã
de elevul Laurenþiu Hanea, de la Liceul G.
Gundisch din Cisnãdie ºi partenera lui, Mar-
cela Ciocan, ambii de la Clubul Sportiv Sibiu.
Cei doi tineri liceeni exprimându-se prin

Primãvara scoate la luminã noi talente cisnãdiene

miºcare, au dovedit cã prin multã muncã,
pasiune ºi seriozitate, poþi urca pe treptele
perfecþiunii artistice. Aplauze repetate, flori
ºi felicitãri s-au îndreptat spre tinerii talen-
taþi!

Dupã ce am fost încântaþi de ceea ce am
vãzut ºi auzul a avut parte de o asemenea
încântare, profesorul cisnãdian  Mihai Bãdiþã
de la Liceul de Artã Sibiu ne-a desfãtat cu
un microrecital de clarinet. Într-o inter-
pretare cu totul de excepþie, cele trei piese
de muzicã clasicã ce ne-au oprit respiraþia,
ne-au fãcut sã trãim totul la maxim. Fiecare
notã muzicalã a fost savuratã din plin, iar
suflul orientat spre clapele instrumentului
muzical ne-au fermecat. Am înþeles de ce
talentul tânãrului solist Mihai Bãdiþã a fost
recunoscut  de Orchestra Simfonicã din
Helsingborg, Suedia, cu care colaboreazã
în continuare, fiind totodatã câºtigãtorul
unui grant artistic important pentru perfor-
manþele sale muzicale desfãºurate în
spaþiul Nordic. Efortul recitalului susþinut de
artist a fost rãsplãtit cu aplauze ºi felicitãri.

A urmat un grup de gimnaste numit, nu
întâmplãtor Duracell, care prin programul
lor ritmat ne-a dovedit cã o femeie poate ºi
e necesar, indiferent de vârstã, prin cât mai
multã miºcare, sã-ºi menþinã forma fizicã ºi
dinamicã. Deºi fetele nu aveau baterii la
picioare, prin cele douã piese dansante au

demonstrat vivacitate, ritm ºi multã voinþã.
Gimnastele au emanat energie ºi o stare
de bine, stare preluatã rapid de public, prin
aplauze.

Programul artistic l-a încheat corul Har-
monia al Bisericii Sf. Treime din Cisnãdie,
condus de dirijoarea Magdalena Schneider.
Recitalul de o înaltã interpretare, divinã, ne-a
trimis nostalgic la anii fericiþi ai copilãriei.
Întreaga salã a simþit emoþia transmisã de
cor ºi a explodat de aprecieri ºi aplauze. La
plecare, organizatoarea Maria Popa le-a
recomandat participantelor sã extragã dintr-
un bol citate celebre despre femei, îndem-
nându-le în drumul lor spre casã, la reflexie.

Luna aprilie a dezvãluit noi talente literare
ºi nu numai. Dupã un omagiu adus scriitoa-
rei Hortensia Papadat Bengescu, au urmat
recitãri de poezie ale autorilor cisnãdieni:
Katy ªerban, Sorina Nicolae, Valeria Mahok,
Emilia Nicoarã, Mariana Borbel, etc.

Constantin Buduleci, iniþiatorul acestor
acþiuni l-a prezentat pe tânãrul deosebit de
talentat, Gabriel Popa ºi mica lui expoziþie
de desen, graficã arhitecturalã. Publicul a
fost plãcut impresionat de minuþiozitatea
artistului în formare.

Tot luna primãverii a fãcut cunoscut cisnã-
dienilor un alt talent în artã, de data aceasta
un dublu talent: poezie ºi picturã. Cele douã
arte s-au împletit armonios într-un decor de

excepþie ºi o atmosferã de vis, oferit de Salo-
nul Cultural al Bisericii Evanghelice Cisnã-
die. Autorul expoziþiei ºi al volumului de
poezii Cromatica Sufletului este artistul
ajuns la maturitate, Cosmin Bedereagã, per-
soanã agreabilã, modestã ºi mult îndrãgitã.
Dupã prezentarea volumului fãcutã de Katy
ªerban a urmat o analizã criticã a specia-
listului dr. Valentin Mureºan, de la Muzeul
Brukenthal. Publicul plin de emoþie a fost
impresionat de tehnica folositã în picturã ºi
frumuseþea sufleteascã oglinditã în vers.
Numai un suflet frumos poate sã vadã na-
tura atât de plãcut ºi sã o exprime prin cu-
vânt într-un mod atât de artistic. Ce frumoa-
sã ar fi viaþa dacã am avea toþi mãcar o
parte ca acest suflet!

La sfârºitul acestei luni îl omagiem pe
scriitorul Nichita Stãnescu, vom asculta re-
citãri ale scriitorului omagiat în interpretarea
lui Constantin Turnea ºi promovãm talentul
în dans al Ursuleþilor Nãzdrãvani, clasa a III-
a a ªcolii Gimnaziale nr. 3, îndrumaþi de
învãþãtoarea Neli Lazarev.

Luna mai aduce promovare în teatru prin
comedia caragialianã “O noapte furtunoa-
sã” ºi multe alte astfel de acþiuni.

Le dorim tuturor succes ºi noi, organiza-
torii ne dorim participare cât mai nume-
roasã!
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Într-o atmosferã de sãrbã-
toare, copiii Centrului nos-
tru le-au elogiat, în debut de
primãvarã, în cântec ºi
poezie, pe mamele ºi bu-
nicile lor, prezente la ser-
bare sau aflate în depãrtare.
Toþi au adus recunoºtintã ºi
mulþumire celei care le-a
dat viaþã ºi îi ocroteºte zi de
zi. Cu emoþie vãditã copiii au

Primãvarã cu "Speranþã ºi Zâmbet"
oferit mamelor sau bu-
nicilor, coºuleþe multicolore
sub formã de inimioare, pli-
ne de trandafiri, confecþio-
naþi cu dragoste de ei, sub
coordonarea doamnelor
îndrumãtoare. Cei prezenþi
la serbare, mari ºi mici au
primit în dar de la asociaþie,
ciocolatã, prãjituri ºi sucuri.

În aceeaºi zi, încãrcatã de

emoþie, deopotrivã pentru
femei ºi bãrbaþi, pentru tineri
ºi batrâni, pentru mari ºi
mici, copiii noºtri au partici-
pat la un eveniment deose-
bit. Însoþiþi de doamnele în-
drumãtoare Claudia, Carmen
ºi Eugenia, au vizitat pentru
prima datã Centrul de Recu-
perare ºi Reabilitare a Per-
soanelor cu Handicap Cisnã-
die, unde sunt internate,
pentru reabilitare, 50 de
persoane cu handicap.

Cu respect ºi admiraþie,
copiii au ascultat programul
prezentat de o parte dintre
persoanele din Centru. La
rândul lor, copiii noºtri au
prezentat un program de
cântece ºi poezie, persona-
lizat, dedicat femeilor din
C.R.R.P.H. Cu ochii în lacrimi,
copiii au înmânat celor din
Centru de Recuperare, cio-
colatã ºi coºuleþe cu flori

confecþionate în cadrul ate-
lierelor din Centrul de Zi al
Asociaþiei "Speranþã ºi Zâm-
bet " Cisnãdie. Din suflet
pentru suflet !

Activitãþile de primãvarã
au continuat la Centrul de
Zi. Cu ocazia Sãrbãtorilor
Pascale, copiii au confecþio-
nat coºuleþe cu iepuraºi ºi
felicitãri pentru familie ºi
colaboratori.

În Joia Verde, copiii din
Centrul de Zi ºi fraþii lor mai
mici au fost prezenþi la sediul
asociaþiei unde au primit dul-
ciuri ºi cadouri de Paºte, din
partea Asociaþiei. Pentru
familiile copiilor, asociaþia a
organizat o acþiune uma-
nitarã, înainte de Paºte,
oferindu-le alimente, cozo-
naci ºi lucruri primite într-un
transport umanitar de la
Asociaþia Kinderhilfe fur Sie-
benburgen, din Germania.

Eugenia CZENTER,Eugenia CZENTER,Eugenia CZENTER,Eugenia CZENTER,Eugenia CZENTER,
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Handbalistele Mãgurii sunt pe
cale sã încununeze parcursul
foarte bun din acest sezon cu o
calificare în cupele europene, o
premierã pentru sportul de echipã
din Cisnãdie. Cu 4 etape înainte
de finalul sezonului, echipa lui Alex
Weber ºi Bogdan Niþu este pe locul
3 în clasamentul Ligii Florilor, cu
47 de puncte, cu unul mai puþin
decât ocupanta locului secund,
SCM Craiova, ºi 7 peste HCM Rm.
Vîlcea, echipã situatã în imediata
vecinãtate a podiumului. Ce-i
drept, Mãgura are un meci în plus
disputat faþã de cele douã echipe
puþin mai devreme amintite, dar
chiar ºi aºa pãstreazã ºanse pen-
tru a prinde unul din cele trei locuri
rezervate României în Cupa EHF,
competiþia numãrul doi ca valoare
pe continent, la nivel de echipe de
cluburi, dupã Liga Campionilor,
unde deocamdatã CSM Bucureºti
- campioana ultimilor ani din între-
cerea autohtonã - a pus... embargo.

Practic, pentru a ajunge în cu-
pele europene, Mãgura ar mai a-
vea nevoie de douã victorii din ulti-
mele 4 meciuri ale sezonului. Pro-
gramul cisnãdiencelor este unul
dificil în acest final de campionat,
dar antrenorul principal Alex We-
ber este optimist. "Este posibil, de
ce nu? Fetele au fãcut un sezon
foarte bun, s-au luptat de la egal
la egal cu toate echipele, chiar

Mãgura, la douã victorii de o calificare
istoricã în cupele europene!

Echipa din Cisnãdie trebuie sã câºtige douã din
ultimele 4 meciuri de campionat pentru a
termina pe un loc care sã-i permitã sã joace în
Cupa EHF, în sezonul viitor. Programul Mãgurii în
finalul sezonului: deplasãri la Craiova ºi
Rm. Vîlcea, acasã cu Bistriþa ºi Slatina. Weber,
antrenor principal: "Se poate! Cisnãdia meritã o
astfel de performanþã!"

dacã vorbim despre CSM Bucu-
reºti, Craiova, Rm. Vîlcea sau Brãi-
la. Cu CSM-ul, pe teren propriu, pri-
mele 20 de minute s-a jucat practic
de la egal la egal. Abia pe finalul
primei reprize s-a rupt echilibrul.
Sã nu uitãm totuºi cã vorbim de o
echipã care an de an ajunge în Fi-
nal 4-ul Ligii Campionilor, pe care
l-a ºi câºtigat în 2016. Pe Brãila
am bãtut-o acasã cu 21-14, iar
Brãila este vicecampioana de anul
trecut. Pe terenul Dunãrii am scos
un egal, în retur. Cu SCM Craiova
am terminat la egalitate, la
Cisnãdie, 24-24, dar am primit în
ultimele secunde golul prin care
am fost egalaþi. Vîlcea ne-a bãtut
la noi, 21-18, dar greu, am avut
9-8 la pauzã. Deci, se poate!
Suntem la mâna noastrã, depinde
doar de noi dacã vom scrie istorie
pentru acest orãºel, de locuitorii
lui, de suporteri, de cei care ne
susþin, în frunte cu comunitatea
localã. Cu toþii meritã o astfel de
performanþã", spune Weber.

Victorii pe linie
De la ultima ediþie a ziarului

nostru, Mãgura a mai susþinut trei
meciuri de campionat, câºtigându-
le pe toate. Mai întâi a fost restan-
þa cu AHCM Slobozia, în deplasare.
Jocul a fost la discreþia fetelor pre-
gãtite de Weber ºi Niþu, care s-au
impus la o diferenþã de 6 goluri

(27-21), dupã 15-13 la pauzã.
Ada Moldovan ºi brazilianca Ma-

riana Costa au marcat câte 7 go-
luri, iar Larissa Araujo, cu unul mai
puþin. Pentru Mãgura au mai în-
scris Oana Apetrei (3), Roxana Gat-
zel ºi Larissa Da Silva, câte douã.

A urmat o nouã deplasare, de
data asta în Capitalã. Pe 5 aprilie,
împotrva Rapidului, Mãgura a
fãcut spectacol. Fetele lui Weber
ºi Niþu conduceau la pauzã cu 5
goluri (18-13), iar în repriza
secundã s-au desprins ºi mai mult,
impunându-se în final cu 30-21.

Ada Moldovan a fost, ºi de data
aceasta, cea mai bunã marca-
toare a Mãgurii, cu 9 reuºite. Larisa
ªerban a înscris de 6 ori, Larissa
Araujo, Roxana Gatzel, ºi Mariana
Costa, câte 3, iar Daniela Crap
douã. Paula Hoha, Cynthia Tomes-
cu, Larissa Da Silva ºi Oana Ape-
trei au completat lista marcatoa-
relor Mãgurii.

Cu Corona, pe teren propriu, a
fost ceva mai greu. Braºovencele
au început cu 2-0 ºi au condus cu
5-2, 7-3 ºi 10-7. În ultimele 10
minute ale reprizei întâi, cisnãdien-
cele au reuºit sã întoarcã rezultatul
(13-11) ºi, la jumãtatea întâlnirii,
aveau avantaj de un gol (16-15).

În partea a doua a jocului doar
Mãgura a mai avut avantaj pe tabe-
lã. Mai mult, a reuºit sã se desprin-
dã ºi la 6 goluri (26-20), iar în final
s-a impus cu 27-22.

Pentru echipa din Cisnãdie au
marcat Mariana Costa (11 goluri),
Ada Moldovan, Larissa Araujo (câ-
te 5), Deonise Fachinello ºi Oana
Apetrei (câte 3).

Program infernal în
ultimele 4 etape

Mãgura are un program foarte
greu în ultimele 4 etape, dar cu
toate acestea "principalul" Alex
Weber crede cã pot fi obþinute cele
douã victorii necesare pentru califi-
carea în Cupa EHF.

Primul meci din cele rãmase e
cel din deplasare, cu SCM Craiova,

Liga a IV-a de fotbal:
Mãgura, tot pe locul 3

Mãgura a început cu o remizã albã, la Agnita. A fost apoi deplasarea
la Sparta, unde a pierdut la o diferenþã de trei goluri (4-1). O sãptãmânã
mai târziu, echipa lui Neluþu Luca s-a rãzbunat pe FC Tãlmaciu (4-0).
Mãgura a obþinut a doua victorie consecutivã din campionat la ªura
Mare, cu Athletic (2-0), iar în ultima etapã a terminat la egalitate, în
faþa propriilor suporteri, cu una dintre echipele de pe podium, Viitorul
ªelimbãr.

Dupã 19 etape, Mãgura ocupã locul 3 în clasamentul primului
eºalon judeþean, cu 37 de puncte.

 1. Pãltiniº Rãºinari 18 17 1 0 75-17 52 (+25)
 2. Viitorul ªelimbãr 18 14 3 1 61-7 45 (+18)
 3. Mãgura Cisnãdie 18 11 4 3 59-16 37 (+10)
 4. Miercurea Sibiului 18 11 4 3 51-24 37 (+10)
 5. AFC Agnita 18 8 3 7 36-35 27 (0)
 6. Progresul Terezian 18 8 2 8 45-52 26 (-1)
 7. Sparta Mediaº 18 8 1 9 46-49 25 (-5)
 8. AS Bradu 18 7 2 9 40-40 23 (-1)
 9. LSS Voinþa Sibiu 18 7 2 9 41-57 23 (-4)
10. Spicul ªeica Mare 18 7 1 10 33-40 22 (-2)
11. AS Copºa Micã 18 4 5 9 37-48 17 (-10)
12. ASA Sibiu 18 4 1 13 33-96 13 (-17)
13. FC Tãlmaciu 18 1 5 12 25-46 8 (-19)
14. Athletic ªura Mare 18 1 2 15 19-74 5 (-22)

1. CSM Bucureºti 21 20 0 1 665-458 +207 60
 2. SCM Craiova 21 15 3 3 555-471 +84 48
 3. Mãgura Cisnãdie 22 15 2 5 560-506 +54 47
 4. HCM Rm. Vîlcea 21 13 1 7 535-481 +54 40
 5. CSM Bistriþa 22 12 3 7 568-559 +9 39
 6. HC Zalãu 22 12 2 8 572-541 +31 38
 7. CSM Roman 21 10 0 11 519-530 -11 30
 8. Corona Braºov 22 10 0 12 560-579 -19 30
 9. Dunãrea Brãila 22 9 3 10 484-516 -32 30
10. Universitatea Cluj 22 6 2 14 560-618 -58 20
11. Danubius Galaþi 22 6 0 16 423-488 -65 18
12. CSM Slatina 22 5 2 15 504-561 -57 17
13. AHCM Slobozia 22 5 2 15 487-579 -92 17
14. Rapid Bucureºti 22 4 0 18 546-651 -105 12

programat duminicã, 29 aprilie,
de la ora 11:00. Apoi, la Cisnãdie
vine Bistriþa, meci urmat de cel cu
HCM Rm. Vîlcea, pe terenul olten-
celor, pe 5, respectiv 7 mai. Sezo-
nul se încheie cu partida de acasã
cu Slatina.

"Este un program nu greu, foar-
te greu. Craiova e pe locul 2, iar
Bistriþa, pe 5. Foarte greu va fi ºi
cu Vîlcea, care acum este pe locul
4 ºi viseazã la podium, iar Slatina
se zbate sã scape de retrogra-
dare", mai spune Weber.

Patru locuri în cupele
europene

România poate trimite în cupele
europene, în sezonul 2018/

2019, patru formaþii. Campioana
va merge în Liga Campionilor, iar
reprezentanta noastrã va fi, fãrã
doar ºi poate, CSM Bucureºti. În
Cupa EHF vor ajunge ocupantele
locurilor 2 ºi 3 din Liga Florilor, la
care se adaugã câºtigãtoarea
Cupei României. Cum competiþia
KO a fost câºtigatã de viitoarea
campioanã, CSM Bucureºti, a treia
echipã pentru Cupa EHF va fi
cealaltã finalistã, conform regula-
mentului, ºi anume HCM Rm. Vîl-
cea. Oltencele vor termina mai
mult ca sigur sezonul în primele
patru, astfel cã, în cele din urmã,
în Cupa EHF vor ajunge echipele
care terminã sezonul în Liga Flori-
lor pe locurile 2, 3 ºi 4.

Clasament



44444 Eveniment

Istoria se repetã,
Cisnãdia are mici campioni

Dancu Sebastian Ilie, elev în clasa a VII-a B la
ªcoala Gimnazialã nr. 3 Cisnãdie, în data de
17.04.2018 a participat la Olimpiada Gimnaziilor, pe
stadionul Voinþa din municipiul Sibiu, etapa
judeþeanã de Cros ºi a obþinut locul II la proba de
rezistenþã.

Încã din clasa a IV-a a fost remarcat de profesoara
de sport Margareta Goia ca fiind foarte bun la
activitãþile sportive.  Sub îndrumarea acesteia, a
participat în acel an, la faza judeþeanã unde  a
obþinut locul I, atât la proba de rezistenþã cât ºi la cea
de vitezã. Dupã 2 ani, a obþinut locul II la faza
judeþeanã, proba de rezistenþã.

Astfel istoria se repetã, obþinând acum locul  II la
aceeaºi probã, de rezistenþã, printr-o competiþie
dificilã ºi strânsã. Antrenamentele desfãºurate
conform planului întocmit de d-na prof. Margareta
Goia, efortul ºi voinþa lui Sebastian i-au asigurat
succesul unui bun atlet, reuºind în scurt timp, sã urce
pe podiumul campionilor.

Tot la aceastã competiþie, eleva Nedeianu Maria
Simona din clasa aVI-a A  de la aceeaºi ºcoalã, s-a
situat pe locul IV, ºi a obþinut o binemeritatã
menþiune judeþeanã.

Felicitãri d-nei prof. Margareta Goia ºi mult succes
celor doi sportivi la urmãtoarele competiþii!

Ziua Mondialã a Tenisului de Masã
este organizatã anual de cãtre fede-
raþia internaþionalã de resort din anul
2015. Misiunea sa fundamentalã este
sã promoveze practicarea sportului în
toate colþurile lumii ºi sã facã sportul
popular, universal ºi incluziv.

Ziua Mondialã a Tenisului de Masã

Performanþe la tenis de masã, obþinute de sportivii din Cisnãdie
cu ocazia ,,Zilei Internaþionale a Tenisului de Masã" (W.W.T.D.)

aproape toþi au reuºit sã urce pe po-
dium.

Astfel, la categoria destinatã claselor
I-II :  Eric Huja, din Cisnãdie a câºtigat
locul I, Albert Catanã s-a clasat pe locul
II, iar David Costache, pe locul III. La
clasele III-IV, cisnãdianul Alex Pârvu
s-a situat pe locul II, iar la clasele V-VI,

(WTTD) a fost marcatã la Sibiu, printr-
un turneu care a reunit peste 70 de
concurenþi din judeþul Sibiu. 14 sportivi
au reprezentat Cisnãdia în cadrul com-
petiþiei desfãºurate la Centrul Aria ºi

prima treaptã a podiumului a fost ocu-
patã de Raul Dorling. Cisnãdienii au
avut rezultate meritorii ºi la categoriile
destinate claselor mai mari, unde Cen-
dana Govoreanu a obþinut locul V, iar

Eduard Weiss, locul VIII.
Micii sportivi sunt foarte bine pregã-

tiþi ºi îndrumaþi de inimoºii instructori
Simona Weiss ºi Florin Govoreanu,
adevãrate exemple pentru viitorii per-
formeri.

Clasamentul WTTD
AmaTur Romania -
Turneu B+ Cisnãdie

Toate categoriile:
Locul 1 - Florin Govoreanu- Cisnãdie
Locul 2 - Temelie Dragoº - ªelimbãr
Locul 3 - Dorling Raul - Cisnãdie

Weiss Simona - Cisnãdie
Evenimentul a fost organizat de CS

Mãgura Cisnãdie, în colaborare cu
Direcþia Judeþeanã Pentru Tineret ºi
Sport Sibiu ºi cu Primãria Cisnãdie.
,,Toþi participanþii s-au  simþit foarte
bine. Ceea ce ne-a bucurat foarte mult
este cã am reuºit sã le stârnim interesul
pentru competiþie. Am vãzut în câþiva
copilaºi dorinþa ºi strãduinþa maximã
de a învãþa ºi a persevera în ale spor-
tului, ceea ce ne bucurã. Credem cã
sunt nerãbdãtori pentru urmãtoarea
întâlnire", au declarat Simona Weiss
ºi Florin Govoreanu, organizatorii prin-
cipali ai competiþiei.

La începutul anului, a fost identificatã a-
ceastã soluþie ºi au avut loc mai multe întâl-
niri între reprezentanþii autoritãþilor judeþene
ºi cei ai autoritãþilor locale din Cisnãdie ºi
ªelimbãr. Drumul care urmeazã sã fie ame-
najat se aflã atât pe teritoriul administrativ
al Cisnãdiei, cât ºi pe cel al ªelimbãrului,
motiv pentru care e nevoie de o colaborare.
În acest sens, sãptãmâna trecutã primarul
oraºului Cisnãdie, Gheorghe Huja, ºi  pri-
marul comunei ªelimbãr, Marius Grecu, au
luat la pas porþiunea pe care va fi construitã
noua stradã, cãutând cele mai bune soluþii
pentru rezolvarea rapidã a problemei.

"Am început deja
decopertarea!"

"Sãptãmâna trecutã, împreunã cu primarul

Au început lucrãrile la drumul ce va lega
Cartierul Arhitecþilor de zona Dedeman

în intervalul orar 7 - 9, cât ºi dupã-amiaza,
între orele 16 - 18, condiþiile grele de trafic,
trei minute (cât dureazã parcurgerea strãzii
Calea Cisnãdiei) devenind chiar ºi 45. Dru-

Calvarul traficului din zona Cartierului Arhitecþilor e ameninþat
de lucrãrile la drumul care va asigura ieºirea în zona
magazinului Dedeman, investiþie începutã de curând. Calea
de acces care va lega Cartierul Arhitecþilor de arterele ce
permit intrarea în Hipodrom va porni din zona strãzii Nicolae
Porumbescu ºi va ajunge la Dedeman.

comunei ªelimbãr, am mers în zona în care
urmeazã sã amenajãm drumul ºi am stabilit
mai multe lucruri pentru a putea concretiza
în termen cât mai scurt aceastã investiþie
atât de necesarã pentru descongestionarea
traficului de pe drumul judeþean ce leagã
Sibiul de Cisnãdie. Existã bunãvoinþã din
partea ambelor pãrþi ºi, cred eu, cã vom
reuºi sã facem o treabã bunã, ajutându-i,
astfel, pe locuitorii din Cartierul Arhitecþilor.
Am început decopertarea drumului ºi vrem
sã lucrãm cât mai eficient", a declarat pri-
marul Cisnãdiei, Gheorghe Huja.

Trafic îngreunat dimineaţa şi
după-amiaza

În prezent, locuitorii din Cartierul Arhi-
tecþilor sunt nevoiþi sã îndure atât dimineaþa,

mul care duce cãtre Dedeman ar facilita
accesul cãtre oraº, locuitorii Cartierului Arhi-
tecþilor având, astfel, ºi o altã variantã de a
ajunge în Sibiu, în condiþii normale.


