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Ne  apropiem de luna Mar-

tie dedicatã doamnelor ºi

domniºoarelor, fiinþelor care

dau culoare ºi sens vieþii noas-

tre. Femeia este poate cel mai

de preþ lucru din aceastã lume,

cãci fãrã ea specia umanã nu

s-ar perpetua, fãrã gingãºia ei

lumea aceasta ar fi urâtã ºi

goalã. Fie cã ne referim la

mame, bunici, soþii sau

prietene, colege, femeile sunt

deopotrivã sprijin ºi factor de

echilibru în viaþa fiecãruia

dintre noi. Doamnele ºi dom-

niºoarele din jurul nostru me-

ritã toatã atenþia ºi preþuirea,

iar luna Martie e un interval

pe care îl dedicãm lor în

întregime. Tandre ºi în acelaºi

timp puternice, luptãtoare,

femeile sunt un dar pe care

trebuie sã îl preþuim în fiecare

zi. ªi totuºi 1 ºi 8 Martie au

ceva aparte, sunt zile în care

fiinþele dragi se bucurã de

toatã atenþia noastrã. Aº dori

sã transmit tuturor doamnelor

ºi domniºoarelor din Cisnãdie

cele mai bune gânduri, sã le

urez multã sãnãtate ºi o viaþã

cu o veºnicã prospeþime de

primãvarã. Fie ca optimismul

ce apare odatã cu renaºterea

naturii sã-ºi gãseascã loc în

sufletele dumneavoastrã ºi

sã vã bucuraþi de zile senine,

în armonie cu cei dragi. LA

MULÞI ANI!

Primar, Gheorghe HujaPrimar, Gheorghe HujaPrimar, Gheorghe HujaPrimar, Gheorghe HujaPrimar, Gheorghe Huja

Sã vã fie
sufletul

ca o zi de
primãvarã!

Patru staþii

de autobuz

în Cartierul

Arhitecþilor

ºi drum

pietonal

paralel cu

DJ 106C

Demersurile întreprinse de Pri-
mãria Cisnãdie pentru rezolvarea
problemelor din Cartierul Arhitec-
þilor continuã, atât la nivel local,
cât ºi judeþean. Astfel, luni, proble-
mele de infrastructurã rutierã sem-
nalate de Asociaþia pentru Dezvol-
tarea Cartierului Arhitecþilor au fost
discutate într-o ºedinþã la care au
participat subprefectul Horaþiu
Marin, Gheorghe Huja, primarul

Întâlnire la Prefectura Sibiu
pentru rezolvarea problemelor

din Cartierul Arhitecþilor
Gheorghe Huja:

"Am avut discuþii constructive"

oraºului Cisnãdie, Dorin Nistor,
secretarul Municipiului Sibiu ºi
inspectorul ºef al Inspectoratului
de Jandarmi Judeþean, colonel
Costel Dogaru.

Pentru a urgenta soluþionarea
problemelor, s-a stabilit o nouã în-
tâlnire, la care sã participe ºi fac-
torii de decizie din Primãria ªelim-
bãr, Consiliul Judeþean ºi repre-
zentanþii Asociaþiei pentru Dez-

voltarea Cartierului Arhitecþilor.
Autoritãþile spun cã întâlnirea va
avea loc pânã la finalul lunii
februarie. Primarul Cisnãdiei,
Gheorghe Huja, a declarat dupã
întâlnire cã "Am avut discuþii con-
structive la prefecturã, toþi cei
prezenþi arãtându-ºi disponi-
bilitatea de a se implica în rezol-
varea problemelor. Am stabilit sã
ne mai întâlnim o datã ºi cu alþi

factori de decizie pentru a putea
analiza ºi gãsi cele mai bune
formule pentru rezolvarea pro-
blemelor existente în Cartierul
Arhitecþilor. Eu m-am declarat
mereu dispus sã-i sprijin pe
oamenii de acolo ºi sper cã
împreunã cu autoritãþile judeþene
sã reuºim creºterea gradului de
confort al cetãþenilor care lo-
cuiesc în acea zonã."

Cel mai mare parc din Cisnãdie
va fi reamenajat în acest an. Ad-
ministraþia publicã localã a decis sã
execute mai multe lucrãri de mo-
dernizare în Parcul Mãgura pentru a
creºte gradul de atractivitate ºi
confort al acestui spaþiu destinat
recreerii cisnãdienilor. Vor fi
amenajate bãnci noi, se vor planta
flori ºi copaci ºi vor fi înlocuiþi stâlpii
de iluminat public. În ultimii ani,
primãria s-a ocupat de asigurarea
celor mai bune condiþii în Parcul
Mãgura unde au fost amenajate

Parcul Mãgura va fi reamenajat
aleile, leagãne, bãnci, etc. Primarul
Gheorghe Huja spune cã "Aici vin
foarte mulþi cisnãdieni sã se
recreeze, sã-ºi petreacã timpul liber
într-un mod cât mai plãcut. Cisnã-
dienii de toate vârstele, de la cei
mici pânã la pensionari, vin în Par-
cul Mãgura cu plãcere, atât pentru a
se destinde, cât ºi la diferitele eve-
nimente pe care le-am organizat
aici. La sfârºitul lucrãrilor de
modernizare, cisnãdienii vor avea un
spaþiu ºi mai frumos, unde sã se
simtã bine."
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Încã din vremea convieþuirii cu
entitãþile germane, carnavalul i-a
preocupat anual pe localnici.
Pentru cã omul are nevoie ºi de
distracþie, obiceiul mascãrii la
cisnãdieni continuã cu mare
bucurie. Ecoul acestui eveniment
distractiv a ajuns în diferite loca-
litãþi din þarã, dar ºi din strãinãtate.
Astfel, pe lângã grupul de sibieni,
care o parte din ei au împlinit 10
ani de când vin la Cisnãdie, au luat
parte invitaþi din Bucureºti, Argeº,
nordul Germaniei ºi Republica
Moldova.

În acest an, regi, prinþese, mus-
chetari, piraþi, personaje din bas-
me s-au reunit prin culoare, muzi-
cã, dans ºi voie bunã, sub diferite
mãºti. Diversitatea costumelor ºi
a mãºtilor a peste 100 de partici-
panþi au îngreunat munca juriului
în selecþia premianþilor. Înscris într-o
adevaratã competiþie, fiecare
costum autentic ar fi meritat un
premiu. Dupã parada mãºtilor
individuale au evoluat mãºtile de

CONTINUÃ TRADIÞIA CARNAVALULUI LA CISNÃDIE
grup, care au concurat strâns pen-
tru primele locuri. Astfel adaptarea
scenetei fragment dupã poezia
"Mama lui ªtefan cel Mare",
susþinut de bucureºteni, a impre-
sionat prin þinuta de epocã a acelei
vremi; a urmat apoi comedia
cisnãdienilor - "La spitalul de neuro-
psihiatrie", reunind 10 pacienþi ce
trec prin diferite stãri: de la extaz la
panicã sau fobie; grupul de sibieni
ne-a adus aminte de epoca
pionieratului, cu cravate, costume,
trese ºi insigne specifice efortului
depus la învãþãturã; ºi nu în ultimul
rând, grupul de gimnaste nu-
mite"fetele Duracel" a dansat, la
unison, pe ritmuri sãltãreþe.

Locul întâi a fost înmânat grupu-
lui mixt, cisnãdieni ºi sibieni denu-
mit - "Negustori orientali", grup
care a creat o atmosferã de basm,
din 1001 de nopþi, prin decor ºi
costume autentice. În ritmul mu-
zicii orientale dansul sultanei ºi al
cadânelor a fermecat privirea asis-
tenþei. Cu toþii ne-am simþit cuce-

riþi ºi purtaþi de covorul fermecat,
în inima Istanbulului.

Dupã premiere, timp de 7 ore
au urmat concursuri, jocuri distrac-
tive, surprize, tombolã, dans, râs
ºi voie bunã. Solistul de muzicã
popularã, d-l Ionicã Oltean a încân-

tat auditoriul iar dansatorii Lau-
renþiu Hanea ºi Marcela Ciocan au
cucerit privirea prin eleganþa
costumelor, ritm ºi miºcare de
înaltã þinutã artisticã.

Nici nu s-a sfârºit bine eveni-
mentul cã deja participanþii se

gândeau la urmãtoarea mascã sau
joc scenic. Luându-ºi rãmas bun
pânã la urmãtoarea ediþie, orga-
nizatorii au mulþumit participan-
þilor pentru succesul acestui eve-
niment!

PrPrPrPrProf. doc. Maria of. doc. Maria of. doc. Maria of. doc. Maria of. doc. Maria POPPOPPOPPOPPOPAAAAA

Un regal omagial adus ctitorilor
 În seara zilei de 11 februarie 2018 Biserica Sfânta Treime din

Cisnãdie a adus un pios omagiu ctitorului, pr. Gheorghe Gaºpar.
La eveniment, pe lângã credincioºii parohiei a luat parte  ºi

familia preotului, d-na preoteasã Maria Gaºpar cu fiul Liviu. Au
fost invitaþi personalitãþi cisnãdiene, contemporane ridicãrii
lãcaºului de cult, persoane care mai sunt încã în viaþã ºi care au
trãit emoþiile acelei vremi.

Dupã un cuvânt de deschidere al pr.paroh dr.Cãtãlin Criºan,
iniþiatorul acestui eveniment, a urmat pledoaria Privilegiul ºi
onoarea de a fi ctitor, prezentatã de prof.doc. Maria Popa.

Materialul expus face referire la istoricul bisericii Sf. Treime, de
la debutul lucrãrilor construirii pânã la sfinþire. Ctitorii acestui
lãcaº, preotul Gheorghe Gaºpar cu soþia Maria au fost susþinuþi
de: epitropul Prie Petru ºi soþia Maria, cantorul prim Popa Pavel
ºi soþia Silvia, familiile cantorilor: Ciurbea, Ionaºcu, Mihãilã ºi încã
urmãtoarele familii: Ghiuruþan D-tru, Iancu Petru, Pantea Nicolae,
Cândea Ioan, Oaida Gh., Ionel Ioan, Raþiu Ioan, Barbu D-tru, Buta
Gh., Cenuºã Ioan, Brudar Irimie, Lunca Achim, Popa Vasile, Rugea
Ioan, Gligor Ioan, Blaga Teodor, ºi efortul dublu al vãduvelor:
Bãlãu Mãrioara, Ene Maria, Munteanu Ana, mama Pãuºan º.a.
Slãvit sã le fie numele!

Dupã enumerarea credincioºilor evlavioºi care l-au sprijinit pe
pr. Gh. Gaºpar, un moment de reculegere a fost dedicat celor
plecaþi în ceruri.

A urmat apoi un film cu imagini reprezentative pentru diverse
stadii de ridicare a lãcaºului de cult, pe un fundal sonor atent
selectat de pr. C. Criºan: Acatistul de mulþumire- Slava lui
Dumnezeu pentru toate.

Corul bisericii condus de d-na Magdalena Schneider a
interpretat câteva piese cunoscute din repertoriul lor ºi o poezie
de V. Voiculescu.

La final, cu tristeþe ºi bucurie, pr. Fãnel Scarlat ºi pr. Cãtãlin
Criºan au mulþumit participanþilor ºi au oferit câte un buchet de
flori, din partea bisericii, d-nei preotese Maria Gaºpar ºi
realizatoarei acestui film, d-na Maria Popa. Cu emoþii în glas ºi
lacrimi în ochi d-na preoteasã Maria Gaºpar a îndreptat aplauzele
ºi mulþumirile primite spre cei ce l-au sprijinit pe pr. Gh. Gaºpar în
construcþie, de-a lungul anilor.

Cu siguranþã evenimentul a adus în sufletele participanþilor o
bucurie de nedescris în cuvinte. În drumul lor spre casã, fiecare a
înþeles cã atunci când Dumnezeu te alege sã-þi aduci contribuþia
la zidirea unui lãcaº, acest privilegiu nu i se acordã oricui, ci este
o onoare, a cãrei rãsplatã în cer este veºnicã!

PrPrPrPrProf. doc. Maria of. doc. Maria of. doc. Maria of. doc. Maria of. doc. Maria POPPOPPOPPOPPOPAAAAA

Vacanþa a fost scurtã pentru
cicliºtii clubului Mãgura, din Cis-
nãdie. Aceºtia au început încã de
la jumãtatea lunii trecute pregã-
tirea pentru noul sezon. "Încã de
aproximativ o lunã am început
antrenamentele, în sala de forþã
din cadrul Sãlii Sporturilor din Cis-
nãdie. Primul concurs e programat
pe 25 martie. Pânã atunci dorim
sã ne pregãtim cât mai bine. Ne
propunem ca 2018 sã fie un an
mai bun decât precedentul, deºi
în 2017 am avut rezultate foarte
bune", a declarat antrenorul Mã-
gurii, Romulus Veºtemean.

Cicliºtii Mãgurii au început pregãtirile

Primul concurs, pe 25 martie

Transfer de marcã la Mãgura:

Cynthia Tomescu!

Mãgura a mai dat o loviturã pe
piaþa transferurilor, în acest sezon.
Echipa din Cisnãdie ºi-a asigurat
serviciile unei handbaliste cu pre-
zenþe în echipa naþionalã a Româ-
niei. Sub comanda lui Alexandru
Weber a ajuns Cynthia Tomescu,
un pivot de 26 de ani, originar din
Baia Mare, care a jucat ultima datã
la Corona Braºov, echipã care, în
aceastã ediþie de campionat, a
jucat în Cupa EHF.

Cynthia Tomescu ºi-a petrecut ju-

În vârstã de 26 de ani, bãimãreanca a
venit la Cisnãdie dupã ce, în tur, a evoluat
în tricoul Coronei Braºov. Tomescu este a
cincea jucãtoare din lotul Mãgurii care este
convocatã, în prezent, la acþiunile
echipelor naþionale, dupã Ivana Bozovic
(Muntenegru), Dragica Tatalovic (Serbia) ºi
braziliencele Fachinello ºi Mariana Costa.

nioratul la clubul Extrem Baia Mare.
În anul 2010, a fost cooptatã de
echipa localã de senioare HCM Baia
Mare, unde a jucat pânã în vara
anului 2014, când a fost împrumu-
tatã un sezon la SCM Craiova. În
sezonul urmãtor, handbalista a fost
din nou împrumutatã, de aceastã
datã la HCM Roman. Tomescu a con-
tinuat sã joace pentru Roman încã
un an, iar în vara anului 2017 s-a
transferat la Corona Braºov.

Cynthia Tomescu are în palma-

res titlul de campioanã, în 2014,
cu HCM Baia Mare, ºi pe cel de vice-
campioanã, un an mai devreme. În
2013 ºi 2014 a câºtigat Cupa
României, tot cu HCM, iar în 2015
ºi 2016 a intrat în posesia meda-
liei de bronz, respectiv de argint în
aceeaºi competiþie, cu HCM Ro-
man. În 2013 ºi 2014, Tomescu a
câºtigat, cu HCM Baia Mare, Su-
percupa României. Pentru echipa
naþionalã, Cynthia Tomescu a
evoluat, anul trecut, în nouã partide.
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În prima etapã a returului, Mã-
gura a obþinut al treilea succes din
cele patru jocuri disputate în acest
an. Cisnãdiencele s-au impus cate-
goric, la Cluj-Napoca, bifând ast-
fel al doilea succes în faþa Univer-
sitãþii, în acest sezon, dupã 28-24
în tur.

Prima reprizã a fost echilibratã.
Cristina Boian a deschis scorul
pentru "U", apoi Ada Moldovan ºi
Deonise Fachinello au adus pri-
mul avantaj pentru Mãgura, iar
Oana Apetrei a fixat diferenþa la
douã goluri. Clujencele au întors
rezultatul în minutul 9 (5-4).

"U" a mai avut avantaj pe tabelã
numai în douã rânduri, pânã la
pauzã (6-5, 16-15). Cisnãdiencele
au înclinat balanþa în favoarea lor
în majoritatea timpului, au avut, la
un moment dat, avantaj ºi de 3
goluri (13-10, minutul 22), dar re-
priza s-a terminat nedecis (16-16).

O vreme, echilibrul s-a menþinut
ºi în partea a doua a jocului. În
prima jumãtate a reprizei secun-
de, "U" a þinut pasul cu echipa lui
Alex Weber ºi Bogdan Niþu. Din
minutul 45, când tabela indica
avantaj de un gol pentru Mãgura,
cisnãdiencele s-au desprins deci-
siv. Fachinello (douã), Roxana
Gatzel ºi Larissa Araujo au marcat
patru goluri consecutiv (24-19),
iar cu 3 minute înainte de final
Oana Apetrei a dus diferenþa la 7
lungimi (28-21). Cele douã reuºite
din final ale Ralucãi Petruº n-au
fãcut altceva decât sã mai... îndul-
ceascã amarul unui nou eºec cu
Mãgura. Rezultat final, 28-23 pen-
tru echipa din Cisnãdie, care ajun-
ge pe podium, dupã CSM Bucu-
reºti ºi HCM Rm. Vîlcea.

Pentru Mãgura au marcat Oana
Apetrei (8 goluri), Deonise Fachi-
nello (5), Ada Moldovan (5),
Mariana Costa (4), Larisa ªerban
(3), Larissa Araujo (douã) ºi Ro-
xana Gatzel (unul).

Lecþie pentru Tadici
Echipa din oraºul de la poalele

Mãgurii s-a rãzbunat pentru eºecul
din tur, când a pierdut datoritã

Mãgura, victorie cu "U" Cluj ºi Zalãul, eºec pe terenul campioanei, în retur

Cisnãdia e pe 4 în Liga Florilor

unul gol încasat dupã timpul re-
gulamentar. Totodatã, jucãtoarele
lui Alex Weber ºi Bogdan Niþu i-au
dat o lecþie lui Gheorghe Tadici ºi
echipei sale care tocmai se cali-
ficase în sferturile Cupei EHF. Ex-
perimentatul antrenor al Zalãului
a fãcut o crizã de nervi încã din
debutul partidei, iar la final a pãrãsit
terenul fãrã mãcar sã îi felicite pe
adversari pentru victorie.

Zãlãuancele au deschis scorul
prin Ana Maria Dragut ºi au fost
multã vreme cu un pas înainte
(2-1, 3-2, 4-3). Mai mult, în douã
rânduri au avut avantaj pe tabelã
ºi de douã goluri (5-3, 6-4). Larisa
ªerban ºi Deoniose Fachinello au
egalat la 6, iar Oana Apetrei, cu
douã aruncãri consecutive de la 7
metri, a adus primul avantaj pen-
tru Mãgura, în minutul 13 (8-7).

În a doua jumãtate a reprizei
întâi balanþa s-a înclinat în favoa-
rea gazdelor. Mãgura a marcat la
foc continuu ºi, dupã ce la un mo-
ment dat avea ºi 4 goluri avantaj
(16-12), a încheiat repriza cu
16-13.

Cu o apãrare agresivã, bine orga-
nizatã, ºi cu destulã inspiraþie în
atac, cisnãdicencele ºi-au pãstrat
supremaþia pe toatã durata actului
secund. Finalul a fost unul mai li-
niºtit, pentru cã Mãgura era la
adãpostul a 5 goluri (25-20). Ulti-
mele douã reuºite, ale zãlãuan-
celor Dragut ºi Constantinescu, au
mai contat doar pentru statisticã.
Dupã 27-28 în tur, Mãgura a ob-
þinut un succes mai clar, la dife-
renþã de 3 goluri (25-22), urcând
pentru moment pe podiumul Ligii
Florilor.

Pentru Mãgura au înscris Oana
Apetrei (9 goluri), Roxana Gatzel
(4), Ada Moldovan (3), Mariana
Costa (3), Larisa ªerban, Larissa
Araujo ºi Deonise Fachinello (câte
douã).

"Am rãmas impresionat de mo-
dul în care s-au luptat astãzi fetele.
Le felicit pentru dãruire, pentru
tot... Este o victorie foarte mare.
Uitaþi-vã la clasament, Mãgura
Cisnãdie este pe locul 3. Cine ar fi

crezut, la începutul sezonului? Le
mulþumim fanilor, care ne sunt alã-
turi ºi ne susþin meci de meci", a
declarat antrenorul Mãgurii, Ale-
xandru Weber.

Misiune imposibilã în
Capitalã

Nici mãcar revelaþia acestei ediþii
de campionat, Mãgura Cisnãdie,
n-a reuºit sã îi punã piedicã echipei
campioane. CSM-ul a bifat, cu echi-
pa lui Weber ºi Niþu, al 16-lea suc-
ces consecutiv în campionat, în
actualul sezon, din tot atâtea
posibile.

Primele 18-20 de minute ale

întâlnirii au fost echilibrate, la fel
ca în tur. Ada Moldovan (3-2) ºi
Deonise Fachinellor (5-4) au adus-o
pe Mãgura în avantaj. Bucureºten-
cele au preluat din nou iniþiativa,
dar n-au reuºit sã se desprindã.
Abia în minutul 19 CSM-ul a avut
pentru prima datã în acest meci o
diferenþã de 3 goluri pe tabelã (11-
8), iar cu douã minute înainte de
final gazdele conduceau cu 16-
11, pentru ca repriza sã se încheie
cu scorul de 16-12 dupã reuºita
Oanei Apetrei.

Mãgura a început în forþã repriza
secundã. Mariana Costa, Apetrei
ºi Moldovan au redus diferenþa la

Cupa României

Mãgura, eliminatã de

Dunãrea Brãila, în optimi
Echipa din Cisnãdie pãrãseºte competiþia KO încã din faþa

optimilor. Mãgura a pierdut la Brãila primul meci disputat în

actualul sezon al Cupei României. Antrenorii Weber ºi Niþu nu le-

au putut folosi pe Bozovic, Gatzel ºi Paºca, toate trei accidentate.

Echipa din Cisnãdie a câºtigat douã din cele trei
meciuri de campionat disputate în retur. Jucãtoarele
lui Alex Weber ºi Bogdan Niþu s-au impus la Cluj, cu
Universitatea, scor 28-23, apoi au învins-o pe
echipa lui Tadici cu 25-22. Mãgura a cedat însã pe
terenul CSM-ului, echipa care dominã Liga Florilor,
având 16 victorii din tot atâtea posibile.

LIGA FLORILOR, CLASAMENT

 1. CSM Bucureºti 17 17 0 0 540-369 +171 51

 2. SCM Craiova 15 10 3 2 395-336 +59 33

 3. HCM Rm. Vîlcea 16 11 0 5 406-362 +44 33

 4. Mãgura Cisnãdie 16 10 1 5 406-383 +23 31

 5. HC Zalãu 16 9 1 6 417-393 +24 28

 6. CSM Bistriþa 16 8 2 6 422-423 -1 26

 7. Dunãrea Brãila 16 7 2 7 349-370 -21 23

 8. Corona Braºov 16 7 0 9 414-415 -1 21

 9. CSM Roman 16 7 0 9 387-404 -17 21

10. Universitatea Cluj 16 4 2 10 412-446 -34 14

11. AHCM Slobozia 16 4 1 11 348-421 -73 13

12. Danubius Galaþi 16 4 0 12 302-359 -57 12

13. Rapid Bucureºti 17 4 0 13 431-514 -83 12

14. CSM Slatina 15 3 2 10 351-385 -34 11

un singur gol (16-15). A fost însã
doar un foc de paie, pentru cã bucu-
reºtencele au replicat imediat. De
la 24-20, în minutul 44, CSM-ul
s-a desprins la 12 goluri (34-22),
iar în final a câºtigat cu 34-23.

Pentru Mãgura au marcat Oana
Apetrei (5 goluri), Deonise Fa-
chinello (4), Ada Moldovan (4),
Larisa ªerban (3), Larissa Araujo
(3), Larissa Da Silva (douã), Ma-
riana Costa ºi Cristina Strahan (câ-
te unul). De cealaltã parte, cele
mai bune marcatoare au fost Ma-
rin Frafjord, Iulia Curea, Line
Jorgensen ºi Nathalie Hagman,
toate cu câte 5 reuºite.

Revelaþia Ligii Florilor în actualul
sezon, Mãgura Cisnãdie, se va
concentra, de acum încolo, doar
pe campionat, dupã ce a pãrãsit
Cupa României încã din optimi.
Fãrã 3 jucãtoare de bazã, portãriþa
Mirela Paºca, Ivana Bozovic ºi
Roxana Gatzel fiind accidentate,
Mãgura a început modest jocul cu
Dunãrea, brãilencele conducând
cu 4-0 dupã 7 minute. Ada Moldo-
van, cu douã goluri, ºi Deonise
Fachinellor au redus, pentru mo-
ment, diferenþa la douã lungimi,
dupã care gazdele au continuat
seria pozitivã. Cu un nou "mono-
log" de 5 goluri consecutive,
Dunãrea a fãcut 15-7, când mai
erau 4 minute pânã la pauzã. Brãi-

lencele au câºtigat prima reprizã
cu 17-10.

Repriza secundã a avut acelaºi
scenariu, cu echipa lui Florentin
Pera distanþându-se pe tabelã. Cu
10 minute înainte de final, dife-
renþa a ajuns la 10 goluri (27-17),
astfel cã brãilencele ºi-au permis
sã se relaxeze. Mãgura a profitat
ºi a înjumãtãþit ecartul, pierzând
în cele din urmã cu 28-23.

"A fost un meci dificil pentru noi,
în condiþiile în care veneam dupã
acel joc de campionat cu CSM
Bucureºti ºi, în plus, nu le-am
putut folosi pe Gatzel, Bozovic ºi
Paºca. Nu ne rãmâne altceva de-
cât sã ne concentrãm pe cam-
pionat, acolo unde suntem pe

locul 4. Le felicit pe brãilence ºi le
doresc mult succes pe mai de-
parte. În ceea ce ne priveºte, ne
aºteaptã un meci de campionat
foarte greu, cu Galaþiul. Ne vom
concentra de acum încolo pe
campionat. Ne aºteaptã o serie de
meciuri grele, cu echipe care se
aflã în lupta pentru evitarea retro-
gradãrii", a declarat antrenorul
principal al Mãgurii, Alexandru
Weber.

Pentru Mãgura au marcat
Deonise Fachinello (4 goluri),
Larisa ªerban (3), Larissa Araujo
(3), Ada Moldovan (3), Daniela
Crap, Mariana Costa, Larissa Da
Silva (câte douã), Paula Hoha ºi
Chyntia Tomescu (câte unul).
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Dupã întâlnirea de la sfârºitul
lunii ianuarie între conducerea
Primãriei Cisnãdie ºi reprezen-
tanþii locuitorilor din Cartierul Ar-
hitecþilor, s-au stabilit trei prioritãþi
pentru rezolvarea problemelor din
aceastã zonã.

Reprezentanþii autoritãþilor lo-
cale cisnãdiene ºi cei ai Asociaþiei
pentru Dezvoltarea Cartierului
Arhitecþilor au identificat patru po-

Patru staþii de autobuz în Cartierul Arhitecþilor

ºi drum pietonal paralel cu DJ 106C

sibile locuri în care pot fi amena-
jate staþii de autobuz, urmând sã
se poarte discuþii cu factorii de
decizie din Sibiu pentru prelungirea
traseului.

O altã investiþie va fi un drum
pietonal care va fi amenajat în
continuarea trotuarului existent
paralel cu DJ 106C, astfel încât
toþi locuitorii din acest cartier sã

poatã circula ºi pe jos.
Tot la aceastã întâlnire, s-a

evaluat posibilitatea amenajãrii
drumului de legãturã dintre Car-
tierul Arhitecþilor ºi zona ma-
gazinului Dedeman, însã e nevoie
ºi de implicarea Primãriei co-
munei ªelimbãr, pe al cãrei te-
ritoriu administrativ se aflã o mare
parte din aceastã posibilã cale de
acces.

Primarul oraºului Cisnãdie, Gheorghe Huja, a spus cã

"Noi, cei din conducerea Primãriei, ne-am
întâlnit cu reprezentanþii locuitorilor din
Cartierul Arhitecþilor ºi împreunã am gãsit
câteva soluþii care vor îmbunãtãþi
condiþiile de trai al celor ce locuiesc în
aceastã zonã. S-au gãsit patru locuri în
care s-ar putea amenaja staþii de autobuz,
vrem sã amenajãm un trotuar care sã
completeze porþiunea de drum pietonal
existentã, astfel încât oamenii sã nu mai
depindã exclusiv de maºinã. E posibil sã
facem ºi un nou drum de acces, care sã
iasã în zona Dedeman, dar aici lucrurile nu
depind numai de noi, trebuie sã colaborãm
ºi cu cei de la Primãria ªelimbãr. În con-
cluzie, pot spune cã a fost o întâlnire
fructuoasã, din care vor avea de câºtigat
cetãþenii".

În perioada 15 - 28 februarie
2018, tinerii interpreþi de muzicã
popularã din România ºi diaspora
se pot înscrie la preselecþia Fes-
tivalului-Concurs al Cântecului
Popular Românesc "Lucreþia Cio-
banu" 2018, iniþiat de Centrul Ju-
deþean pentru Conservarea ºi

Festivalul-Concurs al Cântecului Popular Românesc "Lucreþia Ciobanu"

se desfãºoarã în 17-18 martie la Casa de Culturã din Cisnãdie
Promovarea Culturii Tradiþionale
"Cindrelul - Junii" Sibiu.

Cea cunoscutã ca fiind "Doam-
na Munþilor", Lucreþia Ciobanu,
este omagiatã, anual, la Sibiu în
cadrul Festivalului-Concurs al
Cântecului Popular Românesc
"Lucreþia Ciobanu". Startul celei

de-a III-a ediþii a festivalului s-a dat
joi, prin deschiderea perioadei de
înscriere în competiþie.

Conform regulamentului festi-
valului, la preselecþie sunt admiºi
soliºti vocali amatori, cu vârsta
cuprinsã între 18 ºi 30 ani. Fiecare
concurent va interpreta douã me-
lodii specifice zonei pe care o re-
prezintã, dintre care una fãrã acom-

paniament orchestral (doinã,
baladã sau cântec doinit). În-
scrierile se fac în perioada
15 februarie - 28 februarie 2018,
prin completarea ºi trimiterea fiºei
de participare ºi a partiturilor la
adresa contact@juniisibiului.ro
sau la fax: 0269/210945.

Preselecþia va avea loc pe
1 martie a.c., la Cercul Militar Sibiu,

iar concursul cu public ºi Gala
Laureaþilor se vor desfãºura în
17-18 martie 2018, la Casa de
Culturã a Oraºului Cisnãdie.

Festivalul urmãreºte descope-
rirea ºi promovarea tinerilor soliºti
vocali de muzicã popularã din
întreaga þarã ºi din diaspora,
introducerea în circuitul naþional
de noi talente, valorificarea, de
cãtre tinerii interpreþi, a cântecelor
populare ºi costumelor tradiþio-
nale din zona de provenienþã,
cultivarea calitãþilor vocale ºi in-
terpretative ale concurenþilor ºi
conservarea, valorificarea ºi
promovarea culturii tradiþionale
româneºti autentice.

Cea de-a treia ediþie a Festiva-
lului-Concurs "Lucreþia Ciobanu"
este organizatã de Consiliul Jude-
þean Sibiu ºi Centrul Judeþean pentru
Conservarea ºi Promovarea Culturii
Tradiþionale "Cindrelul - Junii" Sibiu,
Primãria Oraºului Cisnãdie, Casa de
Culturã a Oraºului Cisnãdie, co-
organizator fiind Cercul Militar Sibiu.


