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Performanþã istoricã pentru handbalul din Cisnãdie

Mãgura, medalii de bronz
în Liga Naþionalã ºi calificare
în cupele europene

Echipa din Cisnãdie a încheiat sezonul cu încã o victorie, dar a ratat "la mustaþã" titlul de
vicecampioanã naþionalã pentru cã, la câteva sute de kilometri distanþã, ucraineanca Iulia
Dumanska, portãriþa Craiovei, în ultima secundã a meciului de la Brãila, a avut o paradã prin care ºi-a ajutat
echipa sã câºtige cu 21-20. Mãgura terminã ediþia 2017/2018 pe locul 3, cu 57 de puncte, unul mai puþin decât
deþinãtoarea Cupei EHF. În urma acestei performanþe, în premierã Mãgura va juca, la anul, în Cupa EHF.

"Sunt fericit cã echipa de handbal ne-a oferit aceastã bucurie. Acum
câþiva ani, când am pornit la drum, nu mã gândeam cã într-un timp
atât de scurt vom ajunge aºa de departe. Îi felicit pe cei doi
antrenori, Weber ºi Niþu, pe fete, pentru aceastã bucurie. Este
sãrbãtoare în oraºul nostru. Am demonstrat cã, dacã îþi doreºti cu
adevãrat ceva, se poate îndeplini. Aceastã performanþã ne
îndreptãþeºte sã spunem cã tot ce am fãcut pentru sportul din
Cisnãdie, în general, a fost bine fãcut, mergem în direcþia bunã".
Gheorghe Huja

Delia concerteazã pe
1 iunie, la Cisnãdie,
în Piaþa Revoluþiei
Cu ocazia Zilei Copilului, Primãria Cisnãdie va oferi vineri, 1 iunie
2018, începând cu ora 12, o serie de surprize tuturor copiilor prezenþi
în zona pietonalã din centrul oraºului! Este vorba despre spectacolul
,,Greierele Aproape Faimos" ºi un concert Delia! Piaþa Revoluþiei va
prinde culoare datoritã sutelor de baloane care vor împânzi centrul
oraºului.

Performanþã istoricã pentru handbalul din orãºelul de la poalele Mãgurii! Echipa lui Alex Weber ºi Bogdan Niþu a încheiat sezonul în Liga
Florilor pe locul 3 ºi va participa în
ediþia viitoare a Cupei EHF. Cisnãdia a fost aproape de a realiza o
performanþã ºi mai mare. Pentru a
termina pe locul secund ºi a cuceri
titlul de vicecampioanã naþionalã,
Mãgura avea nevoie ca SCM Craiova, proaspãta deþinãtoare a
Cupei EHF, sã nu câºtige la Brãila.
(continuare în pag. 3)

Cisnãdia
devine un oraº
din ce în ce
mai pozitiv

Se spune cã lucrurile se
desfãºoarã mult mai bine
atunci când existã o atmosferã pozitivã ºi bunã înþelegere. Întâlnirea anualã a
pensionarilor cisnãdieni a
fost un bun prilej de
reconfirmare a acestui
adevãr. Am vãzut din nou
lacrimi de bucurie ºi emoþie
în ochii celor ce au participat
la sãrbãtoarea vârstnicilor
din localitatea noastrã.
Nimic nu poate egala
mulþumirea pe care o ai,
vãzând cã poþi aduce un
crâmpei de fericire în viaþa
semenilor. Investiþiile ce
contribuie la înfrumuseþarea
oraºului sunt la rândul lor
motive de bucurie, iar atunci
când întâlneºti pe stradã
oameni mulþumiþi, cetãþeni
care se simt respectaþi, ai
acel sentiment plãcut cã
eforturile tale sunt rãsplãtite
la adevãrata lor valoare. În
fine, reuºita handbalistelor
noastre este un alt motiv de
mândrie ºi totodatã de
bucurie, care contribuie la
rândul sãu, la acea stare de
bine, de mulþumire a
comunitãþii. Îmi place sã
cred cã la Cisnãdie, prin tot
ceea ce facem, reuºim sã le
insuflãm oamenilor mult
optimism, o stare de bine,
fãcându-i sã simtã cã sunt
apreciaþi, respectaþi, aºa
cum meritã fiecare cetãþean
al unei localitãþi. Vã
mulþumesc tuturor pentru
cã, de fapt, prin felul în care
vã comportaþi,
dumneavoastrã faceþi
posibile toate reuºitele din
Cisnãdie.
Primar,
Gheorghe Huja
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Eveniment

Ziua Eroilor, marcatã
ºi la Cisnãdie

Primãria oraºului Cisnãdie a organizat în
17 mai 2018, începând cu ora 12.30,
ceremoniale pentru a marca sãrbãtoarea
Înãlþãrii Domnului ºi Ziua Eroilor. Dupã
Sfânta Liturghie, clopotele bisericilor au fost
trase în semn de recunoºtinþã faþã de eroii
care s-au jertfit pentru neam, credinþã ºi þarã.
La aceastã manifestare a avut loc o
ceremonie militara ºi religioasã.
În plan bisericesc, pomenirea eroilor

neamului românesc la praznicul Înãlþãrii
Domnului a fost hotãrâtã de Sfântul Sinod
al Bisericii Ortodoxe Române în anul 1920
ºi a continuat pânã la instaurarea regimului
comunist în 30 decembrie 1947.
Cu acest prilej au fost rostite alocuþiuni
referitoare la însemnãtatea Zilei Eroilor, au
fost depuse coroane ºi jerbe de flori ºi de
asemenea, a avut loc ºi un program artistic
al elevilor ªcolii nr. 2 din Cisnãdie.

Un om de poveste - Flor Strejnicu (1926 - 2006)
Sunt mulþi oameni în comunitatea noastrã, fiecare cu povestea lui,
însã, deºi toþi trãim unul lângã altul,
de multe ori nici nu ºtim povestea
celui de lângã noi. Aºa cred ca a
fost Flor Strejnicu, un om cu o poveste de viaþã interesantã, despre
care mulþi, nu ºtiu. Am aflat despre
el, pentru prima datã, din monografia oraºului Cisnãdie, carte împrumutatã de doamna Magdalena
Schneider. Un locuitor al Cisnãdiei,
care a fost invitat de Organizaþia
Naþiunilor Unite pentru a þine o
prelegere cu tema - doctorul Albert
Schweitzer, laureatul premiului
Nobel pentru pace în 1952. Consider cã acesta este un lucru inedit
pentru comunitatea noastrã.

Crescut într-o perioadã în care
au apãrut sau reapãrut multe ideologii, a devenit legionar, alãturi de
mulþi alþi tineri din acea perioadã,
astfel cã, la numai cincisprezece ani
este închis pentru aceastã apartenenþã. Momente dificile în viaþa sa,
având în vedere cã era încã un copiladolescent. Plecarea cu forþa din
sânul familiei îi marcheazã întreaga
existenþã. În cartea "Creºtinismul
miºcãrii legionare", apãrutã în anul
2000 la editura Imago din Sibiu,
povesteºte despre o scrisoare în
versuri pe care a trimis-o mamei
sale în preajma Crãciunului: "Cu
toatã stângãcia versificãrii acesteia,
nu cred sã fi scris vreodatã o altã
poezie fãrã sã-i fac nici o corecturã.

ªi aºa a rãmas de atunci ºi pânã
azi, lãcrimând de fiecare datã când
mi-o reamintesc, deºi de atunci au
trecut 60 de ani".

Mamă dragă,
Dintre gratii, printre lacrimi ºi suspine,
Sãrutând nebun, zãbrele, cred cã te sãrut pe tine;
Dar de-odatã fierul rece-l simt pe buze; vai, ce grea
Este soarta ce desparte pe copil de mama sa.
Îmi aduc aminte, mamã, când eram bolnav vreodatã,
Cum îngenuncheai ºi-n lacrimi o rugai pe Preacuratã,
Sã mã scape, sã fiu iarãºi sãnãtos ºi sãrutai
Fruntea mea înfierbântatã. Te priveam, iar tu plângeai.
Cum stãteam cu toþii, mamã, lângã foc, în seri de iarnã,
Când zãpada începuse peste câmpuri sã se-aºtearnã,

Rãmâne fidel ideilor legionare
întreaga viaþã. Dupã rãzboi îºi
schimbã numele din Alexandru
Popescu în Flor Strejnicu. Prenumele este de la un frate mort, iar
numele de familie, de la localitatea de unde se trãgea tatãl lui.
Reuºeºte sã intre la Facultatea de
Medicinã de la Cluj, însã este descoperit de comuniºti ºi nu este
lãsat sã îºi dea examenul de stat.
Ajunge la Cisnãdie în anul 1963
unde este angajat la Spitalul Orãºenesc. Într-un târziu reuºeºte sã
dea un examen de secundariat în
radiologie, dovedindu-se un bun
doctor în comunitatea noastrã.
Încã din perioada comunistã încearcã sã îºi publice scrierile, însã
este împiedicat. Dupã revoluþia
din 1989 reuºeºte sã împãrtã-

Te-ascultam: "În iesle sfântã", povesteai cu glas duios,
"Se nãºtea în noaptea-aceea pruncul Iisus Hristos".
Iar acuma, scumpã mamã, ce departe eºti de mine
ªi ce grea îmi pare viaþa când eu nu mai sunt cu tine...
Glasul tãu duios de mamã, n-am sã-l uit, ºi-n somn îl cer
Sã-l aud, dar îmi rãspunde zãngãnit de lanþ de fier.
Terminând scrisoarea, mamã, te sãrut cu lacrimi multe
ªi Îl rog pe Cel din ceruri rugãciunea sã-mi asculte:
Sã poþi fi tu sãnãtoasã, sã nu ºtii cât mi-e de greu
Fiul tãu
Fãrã tine, scumpã mamã. Sãrut-mâna!

ºeascã din ceea ce a fost oprit sã
spunã. Aceastã dorinþa de a-ºi împãrtãºii ideile, de a spune adevãrul
despre legionari, o vãd exact ca
"miniatura" "Pachetul - Îl împãrþise camarazilor, pãstrându-ºi bucuria". Exact aºa vãd eu viaþa lui, un
pachet amplu primit de la Dumnezeu, pe care l-a împãrþit cu noi
prin cãrþile sale, pãstrându-ºi doar
bucuria vieþii. A scris o serie de
cãrþi, în care justificã apartenenþa
la miºcarea legionarã, dovedind
multe din neadevãrurile pe care
politicul, în general, le-a expus
despre aceastã miºcare. Lista
cãrþilor scrise le voi expune într-o
listã la final, având în vedere cã
reprezintã ºi o parte din bibliografia
folositã pentru acest articol. Aici
voi aminti doar de ultima sa carte

Bibliografie si Webografie:
STREJNICU , Fluor. Miºcarea legionarã ºi evreii. Sibiu: Ed. Imago, 1996.
STREJNICU , Fluor. Creºtinismul miºcãrii legionare. Sibiu: Ed. Imago,
2000.
STREJNICU , Fluor. Hronic Legionar. Sibiu: Ed. Imago, 2000.
STREJNICU , Fluor. Miniaturi. Sibiu: Ed. Imago, 2002.
http://kolector.ro/2010/03/17/exilul-romanesc-din-spania-saurezistenta-prin-filatelie/ Accesat la 18.05.2018
http://www.ziarulnatiunea.ro/2016/02/01/pe-marginea-uneiminciuni-sfruntate-pogromul-de-la-bucuresti-1/ Accesat la 17.05.2018
https://ortodoxiatinerilor.ro/sfintii-inchisorilor/20821-craciunulanului-1941-la-sibiu-cu-flor-strejnicu Accesat la 18.05.2018
https://bucovinaprofunda.wordpress.com/2012/04/19/18-apriliedr-flor-strejnicu-marturisitorul/ Accesat la 18.05.2018
Material realizat de Constantin Buduleci

"Miniaturi" apãrutã în 2002 la
editura Imago. Pot spune o viaþã
în puþine cuvinte, o carte de o originalitate covârºitoare. Aceastã
carte, cititã este ca o ploaie de
varã, în care fiecare picur ne este
descris de Flor Strejnicu. O viaþã în
care, ne spune autorul "prea târziu
am umblat desculþ. Rãnile tãlpilor
nu mã mai pot certa."
Din pãcate nu mai este printre
noi, s-a stins din viaþã în 2006 ºi
este înmormântat în localitatea
Strejnicu, judeþul Prahova. Dar cu
siguranþã m-a vãzut ºi l-am vãzut,
pentru cã am fãcut în copilãrie
radiografii. Ne-am cunoscut fãrã ca
eu sã ºtiu prin ce a trecut ºi ce
gândeºte ºi fãrã ca el sã ºtie cã eu,
cândva în viitor, îi voi citi cãrþile.
Dar a reuºit sã rãmânã în viitor, prin
miniaturile sale, prin dorinþa de
a-ºi justifica principiile pe care lea slujit toatã viaþa, indiferent de
greutãþile care i-au venit de-a
lungul anilor. A reuºit sã lase o
amprentã în comunitate, care nu
cred cã va fi ºtearsã vreodatã. Voi
începe demersuri în a-i pune o
placã comemorativã la Spitalul
Orãºenesc, prin care sã se ºtie cã
acolo a lucrat Flor Strejnicu.
Unele din cãrþile lui le puteþi
împrumuta de la Biblioteca Astra,
filiala Cisnãdie. O parte din ele nu
se împrumutã acasã, fiind unicate,
dar pot fi studiate acolo.

Mesajul meu
antidrog - ,,pot altfel''
de Andreea Sava, elevã cl. X-a la
Colegiul Naþional “Octavian Goga”
Viaþa. Ce este viaþa? Dacã vom cãuta cuvântul acesta pe
Internet vom gãsi doar o definiþie ºtiinþificã, din care nu vom
putea înþelege foarte multe lucruri." Eu cred cã viaþa înseamnã
mai mult decât o banalã definiþie de pe Internet''. Ea nu
înseamnã doar împrejurarea cã aºtepþi ca totul sã îþi meargã
bine, ci ºi faptul cã faci în aºa fel ca totul sã aibã un scop. E o
luptã pentru experienþã, decizii luate, trãiri, sentimente, oameni,
o mare agitatã plinã de valuri care se lovesc continuu de mii de
stânci pânã când se sparg la mal. Viaþa poate fi trãitã oriunde.
Decorul nu are nicio importanþã, esenþialã este doar
intensitatea pe care o alegem ca sã trãim ºi deciziile pe care le
luãm de-a lungul vieþii.
Oricine poate sã fie prins în aceastã luptã în consumarea
substanþelor nocive, dar riscul ºi tentaþiile cele mai mari sunt în
perioada adolescenþei. Cel mai trist lucru este atunci când un
copil bun ºi inocent îºi distruge viaþa din cauza unui anturaj,
crezând cã drogurile îl vor elibera, când, de fapt, doar îl vor
închide într-o cuºcã, rãpindu-i libertatea.
Libertatea este foarte importantã pentru orice om, aceasta se
poate defini ca fiind un concept filozofic, a cãrui semnificaþie ar
putea fi rezumatã la sintagma ,,lipsa constrângerilor". Aºadar,
de ce sã ne încãtuºãm singuri în lanþurile restrânse ale
pierzaniei? Speranþa de a alege mereu un drum curat este ceea
ce conteazã, de fapt. Speranþa este cea din urmã scânteie care
se stinge ultima din sufletul unui om. Ea nu înseamnã faptul cã
aºtepþi ca totul sã îþi meargã bine, ci faptul cã faci ca totul sã
aibã un scop, sã poþi lupta pentru ceva. Noi trebuie sã învãþãm
ceva din fiecare greºealã, sã luãm aminte ºi sã învãþãm sã fim
buni ºi înþelepþi. Sunt de acord cã unora le este mai greu decât
altora ºi cã fiecare trãieºte la un moment dat în viaþã clipe grele
de care trebuie sã treacã, dar otrava din vene nu va ajuta cu
nimic la rezolvarea problemelor.
Fericirea nu se limiteazã la a fi dependent de o bucatã micã
de ,,dar" care nu îþi va oferi altceva decât un vis, dar un vis fãrã
culori, iar când acesta se va termina, te vei simþi mult prea gol.
În joc e viaþa ta, gãseºte o cale mai bunã, mai curatã ºi mai
frumoasã! Înconjoarã-te de familie, de prieteni ºi de oamenii
care te iubesc. Mereu poþi gãsi sprijin undeva, la cei apropiaþi
sau la psihologi sau chiar la terapeuþi. Nimic din toate acestea
nu sunt motive de care ar trebui sã ne fie ruºine, ci sunt fapte
reale care ne înconjoarã ºi este mai importantã salvarea ta
decât pãrerea celor din jurul tãu. Nu-þi lãsa viaþa sã treacã
neînsemnatã ºi nu te lãsa purtat într-o lume doar a ta!
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Sport

Performanþã istoricã pentru handbalul din Cisnãdie

Mãgura, medalii de bronz în Liga Naþionalã ºi
calificare în cupele europene
(urmare din pag. 1)
În acel meci, pe final, la 21-20 pentru Craiova, Dunãrea
avea atacul, dar în ultima secundã portãriþa Iulia Dumanska,
eroina din finala Cupei EHF, cu Vipers, a avut o intervenþie
care le-a asigurat victoria ºi locul 2 oltencelor.
În ultima etapã a ediþiei 2017/2018, Mãgura a câºtigat la o
diferenþã de 6 goluri întâlnirea de pe teren propriu cu nou-

promovata CSM Slatina. Formaþia vizitatoare a început mai
bine ºi a avut în permanenþã avantaj pe tabelã în primele 10
minute. Slatina a condus ºi cu trei goluri (4-1, 5-2), dar s-a
vãzut egalatã în cele din urmã la 7 prin reuºita Adei Moldovan.
Mariana Costa a adus în cele din urmã primul avantaj pentru
Mãgura, iar Roxana Gatzel, din 7 metri, a fixat diferenþa la douã goluri.
În cele din urmã, echipa din Cisnãdie a câºtigat repriza cu 16-13.
La reluare, Mãgura a marcat trei goluri consecutiv (19-

13), apoi a fost rândul oltencelor sã refacã diferenþa de la
pauzã (19-16). Fetele lui Weber ºi Niþu au controlat în
totalitate jocul în repriza secundã ºi, dupã 60 de minute, sau impus cu 28-22.
Pentru Mãgura au marcat Ada Moldovan (6 goluri),
Mariana Costa (5), Roxana Gatzel, Deonise Fachinello, Oana
Apetrei (câte 4), Larissa Araujo (3), Daniela Crap ºi Larissa
Da Silva (câte unul).

MÃGURA CISNÃDIE 2017/2018
Oana Apetrei (pivot), Larissa Araujo (Brazilia, extremã stânga), Ivana Bozovic (Muntenegru, inter stânga), Paula Chirilã (coordonator), Mariana Costa (Brazilia, extremã dreapta),
Daniela Crap (inter stânga), Larissa Inae Da Silva (Brazilia, extremã dreapta), Deonise Fachinello (Brazilia, inter dreapta), Roxana Gatzel (coordonator), Paula Bianca Hoha (extremã
stânga), Maria Ilea (pivot), Andreea Mãrginean (pivot), Ada Emilia Moldovan (inter dreapta), Mirela Paºca (portar), Elena Cristina Popovici (portar), Cristina Strahan (inter stânga), Larisa
ªerban (coordonator), Dragica Tatalovic (Serbia, portar), Cynthia Tomescu (pivot), Elena Voicu (portar).
Antrenori: Alexandru Weber, Bogdan Niþu, Bogdan Lucescu.

Weber: "Performanþa de anul acesta este rodul
seriozitãþii ºi al unei munci titanice.
Mulþumesc fetelor ºi tuturor celor care ne-au fost alãturi"
Pentru antrenorul principal Alexandru Weber, locul
3 obþinut la finalul sezonului 2017/2018 este cea
mai mare performanþã din cariera de antrenor.
Instalat pe banca tehnicã a Mãgurii încã din primul an
de la înfiinþare, în 2014, Weber a parcurs toate
etapele alãturi de tânãul team, promovarea în primul
eºalon, zbuciumul din subsolul clasamentului Ligii
Naþionale, salvarea de la retrogradare la baraj, pentru
ca, anul acesta, în urma unui parcurs excelent, sã o
califice pe Mãgura în cupele europene, dupã ce a
cucerit medalia de bronz în întrecerea internã.
- Cât de mult înseamnã pentru dumneavoastrã anul
competiþional 2017/2018 ºi performanþele obþinute
acum?
- Sunt cele mai mari realizãri din întreaga mea
carierã. A fost un an fantastic. Fetele au muncit enorm
de mult la antrenamente, ºi-au dat viaþa, cum se
spune, pe teren, în meciurile de campionat, s-au
luptat pentru fiecare minge... N-a fost deloc uºor, sã
nu credeþi asta, dar în cele din urmã am reuºit sã
obþinem aceastã performanþã pentru oraºul ãsta ºi
pentru fiecare suporter în parte. N-am fi fost aici dacã
nu am fi avut atât de mulþi fani alãturi de echipã, dar
mai ales dacã nu ni s-ar fi asigurat condiþiile pentru a
obþine aceastã performanþã. Pentru asta se cuvine
sã le mulþumim autoritãþilor locale, în frunte cu
domnul primar Gheorghe Huja. Fãrã sprijinul lui ºi al
echipei din spatele sãu, probabil cã am fi fost ºi anul
acesta acolo jos, cu grijile retrogradãrii pe cap.
- Aþi crezut vreo clipã cã veþi ajunge sã jucaþi în cupele
europene cu Mãgura?
- Deºi nu am declarat niciodatã aºa ceva, sincer,
nãdãjduiam cã vom fi "nuca tare" a campionatului.

Iar când am vãzut cã... funcþioneazã, normal cã neam gândit la ceva istoric. ªi, în cele din urmã, ne-a
reuºit.
- Veþi merge în Cupa EHF. Prindeþi tururile
preliminare, sau intraþi mai târziu în competiþie?
- Vom juca în tururile preliminarii, dar încã nu sunt
limpezi lucrurile. Depinde de ce vrea Craiova, locul
2. Dacã ei nu se înscriu în preliminariile Ligii
Campionilor ºi vin tot în Cupa EHF, probabil vom juca
în turul 2 preliminar. Dacã nu, în turul 3 preliminar.
- Când e tragerea la sorþi?
- Nu ºtiu nimic, încã nu s-a stabilit.
- Pregãtirea pentru noul sezon când o începeþi?
- Nici asta nu v-aº putea spune, pentru cã nu avem
data începerii campionatului. Probabil în câteva zile
se vor limpezi lucrurile.
- Pleacã cineva?
- Da, vor pleca douã sau trei jucãtoare.
- Pe cine aduceþi în locul lor, v-aþi fãcut "temele"?
- Vom transfera patru jucãtoare, nu mai multe.
Consider cã avem în lot jucãtoare cu experienþã,
unele dintre ele au mai jucat în cupele europene ºi
în alte competiþii internaþionale.
- Ne puteþi spune pe cine aþi pus ochii?
- (zâmbeºte) Este vorba despre douã jucãtoare
strãine ºi douã românce. Dintre cele strãine, una nu
e... strãinã de campionatul nostru. Mai multe date
însã nu vã pot oferi, îmi pare rãu.
- Vã mulþumesc! Multã baftã!
- Sã fie! Mulþumim ºi noi cã n-aþi fost alãturi ºi în
acest sezon. De asemenea, cu riscul de a mã repeta,
mulþumim din suflet autoritãþilor locale, care au fãcut
posibilã aceastã performanþã.

LIGA FLORILOR, ETAPA A XXVI-A
Sâmbătă, 19 mai
Corona Braºov - CSM Bistriþa
Danubius Galaþi - CSM Bucureºti
Unirea Slobozia - HC Zalãu
Mãgura Cisnãdie - CSM Slatina
Dunãrea Brãila - SCM Craiova
CSM Roman - Universitatea Cluj

37-31
20-33
22-34
28-22
20-21
30-31

Duminică, 20 mai
Rapid Bucureºti - HCM Rm. Vîlcea
CLASAMENT
1. CSM Bucureºti

26

25

0

1

821-573 +248 75

2. SCM Craiova

26

18

4

4

669-573 +96

58

3. Mãgura Cisnãdie

26

18

3

5

665-598 +67

57

4. HC Zalãu

26

15

2

9

686-632 +54

47

5. HCM Rm. Vîlcea

25

15

1

9

634-576 +58

46

6. CSM Bistriþa

26

13

3

10 685-672 +13

42

7. Corona Braºov

26

13

0

13 680-692 -12

39

8. CSM Roman

26

12

0

14 636-655 -19

36

9. Dunãrea Brãila

26

9

3

14 577-632 -55

30

10. CSM Slatina

26

8

2

16 598-649 -51

26

11. Universitatea Cluj 26

8

2

16 655-733 -78

26

12. Danubius Galaþi

26

7

0

19 513-591 -78

21

13. AHCM Slobozia

26

5

2

19 563-678 -115

17

14. Rapid Bucureºti

25

4

0

21 616-744 -128

12

4

Eveniment

1400 de pensionari din
Cisnãdie au trãit o zi de neuitat

Ziua de 11 mai va rãmâne, cu siguranþã,
bine întipãritã în sufletele celor aproximativ 1400 de pensionari cisnãdieni care au
participat la sãrbãtoarea anualã, dedicatã
lor. De la un an la altul, numãrul celor care
au rãspuns invitaþiei de a participa la
aceastã sãrbãtoare a crescut, astfel cã

evenimentul s-a transformat într-unul de
tradiþie. Ca de obicei, ºi în acest an invitaþii
au avut parte de un spectacol muzical coregrafic de bunã calitate. Stela Enache,
Grupul Iza, Gelu Voicu, Ansamblul Jidvei,
Benone Sinulescu i-au încântat pe cei
1400 de pensionari, care au intrat repede

în atmosfera prieteneascã a sãrbãtorii.
"Avem o datorie moralã faþã de aceºti
oameni, care înseamnã enorm pentru
comunitatea noastrã. Mã bucur cã reuºim
în fiecare an sã le oferim acestor oameni
minunaþi momente de bucurie, în care se
simt respectaþi. Le doresc tuturor multã

Pensionarii cisnãdieni au un
spaþiu nou în care se pot întâlni

O nouã locaþie a Clubului Pensionarilor din Cisnãdie a fost inauguratã în
18 mai 2018. Noul spaþiu se aflã în Piaþa Revoluþiei, lângã Primãria Cisnãdie
Este evident cã aceastã comunitate avea nevoie de un
spaþiu mai generos, având în vedere numãrul mare de
pensionari din oraºul nostru, iar ideea de a deschide acest
club nu a fãcut decât sã aducã un nou prilej de bucurie
vârstnicilor oraºului.
"Consider cã Cisnãdia are posibilitatea ºi, în acelaºi timp,
datoria sã-i rãsplãteascã pe acei oameni care au contribuit
efectiv la dezvoltarea acestui oraº. Aºa cum suntem
preocupaþi sã asigurãm condiþii bune pentru copii în ºcoli,
grãdiniþe, la baza sportivã, aºa cum organizãm spectacole ºi
diferite manifestãri pentru tineri, cred cã le putem face o
bucurie ºi vârstnicilor. Majoritatea pensionarilor spun cã se
simt atât de bine aici încât îºi vor petrece ºi câte o jumãtate
de zi la club, locul în care ºi-au fãcut parteneri de joc ºi de
discuþii, un loc viu care îþi aratã cã bãtrâneþea poate fi trãitã
într-un mod amuzant ºi altfel decât discutând despre
problemele zilnice ale acestei vârste." A spus primarul
Cisnãdiei, Gheorghe HUJA.

sãnãtate ºi sper cã vor fi prezenþi la cât
mai multe astfel de manifestãri" a spus
primarul Cisnãdiei, Gheorghe Huja. ªi în
acest an, evenimentul s-a bucurat de o
organizare ireproºabilã, invitaþii depãnând
amintiri ºi trãind emoþia reîntâlnirii mult
aºteptate.

Lucrãrile din
Parcul Mãgura,
în linie dreaptã
Lucrãrile de reamenajare a Parcului
Mãgura din Cisnãdie sunt în linie dreaptã,
zona de agrement urmând sã devinã
funcþionalã în aceastã varã. Proiectul, prin
care acest spaþiu a fost refãcut, este unul
gândit în aºa fel încât sã satisfacã atât
nevoia de relaxare a adulþilor, cât ºi pe
cea de joacã a celor mici. O fântânã artezianã deosebitã, bãnci ºi leagãne sunt câteva dintre investiþiile ce vor schimba radical imaginea Parcului Mãgura, transformându-l, dupã cum spun reprezentanþii
autoritãþilor locale, în cel mai frumos parc
din judeþ.

FC Hermannstadt
va juca ultimul
meci de campionat
la Cisnãdie
Teodor Birþ, preºedintele FC
Hermannstadt, a declarat cã echipa
sibianã nu va mai disputa pe
Stadionul "Municipal" ultimul joc
considerat pe teren propriu. Lucrãrile
la arena din Parcul Sub Arini ar urma
sã fie demarate zilele urmãtoare, iar
printre ele se numãrã demolarea
peluzei dintre Autogara Q7 ºi a
tribunei mici. În aceste condiþii,
partida cu CS Mioveni, din penultima
etapã, programatã joi, 31 mai, de la
ora 17:30, va avea loc pe arena
"Mãgura" din Cisnãdie. "Am stabilit cã
vom juca ultimul meci considerat
acasã la Cisnãdie. Este un stadion
frumos acolo, avem condiþii bune", a
declarat Birþ.

