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Ne aflãm înaintea uneia
dintre cele mai mari Sãrbãtori
ale creºtinãtãþii, Sfintele Paºti.
În sãptãmâna premergãtoare
acestui eveniment cu o încãr-
cãturã profundã încercãm sã
realizãm un bilanþ al faptelor,
gândurilor ºi trãirilor noastre
ºi totodatã ne strãduim sã ne
împãcãm cu noi înºine ºi cu
cei din jur. A fi mai buni, mai
iertãtori nu e o obligaþie ce
þine de o sãrbãtoare anume,
ci ar trebui sã fie o atitudine
pornitã din sufletul fiecãruia.
Învierea Domnului înseamnã
înainte de toate speranþã,
credinþa cã Binele poate în-
vinge orice ºi aceste gânduri
trebuie sã ne însoþeascã la
fiece pas, nu doar în sãptã-
mâna mare când obiºnuim sã
ne curãþãm sufletele, sã îl
uºurãm de povara orgoliilor ºi
a supãrãrilor. Pentru a primi
cum se cuvine Învierea Dom-
nului ºi Sfintele Paºti trebuie
sã ne deschidem larg sufletul,
sã fim dispuºi la iertare, la
toleranþã. Doresc sã vã trans-
mit tuturor gândul bun, cald
ºi sincer pe care îl am faþã de
oamenii dragi. Fie ca aceastã
mare sãrbãtoare creºtinã sã vã
gãseascã pe toþi cu inimile
pline de lumina Învierii, de
liniºte, cu chipurile înseninate
de bucuria de a fi alãturi de
cei dragi. Puterea acestei sãr-
bãtori sã aºeze în fiecare din-
tre dumneavoastrã speranþa
într-un viitor mai bun. Bunul
Dumnezeu sã vã dea multã
sãnãtate, sã aveþi parte de
bucurii ºi sã trãiþi clipe de
fericire alãturi de cei care vã
însenineazã viaþa. Lumina
Învierii sã vã cãlãuzeascã
fiecare pas! Sãrbãtori fericite!

Primar,
Gheorghe HUJA

Lumina
Învierii sã vã
cãlãuzeascã
fiecare pas!

Prima filialã a
BJ ASTRA,
deschisã
la Cisnãdie, pe
muzica naiului

Mãgura continuã
cursa pentru locul
3 în clasamentul
Ligii Florilor
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Au început lucrãrile în Parcul Mãgura ºi
s-a amenajat un loc de joacã pentru

copii pe strada ªelimbãrului

Intenþia administraþiei locale de a moderniza
Parcul Mãgura a fost pusã în practicã, lucrãrile
fiind de curând începute. Investiþia vizeazã atât
îmbunãtãþiri la nivel estetic, cât ºi amenajãri
ce vor permite petrecerea timpului liber într-
un mod cât mai plãcut. "Avem în plan investiþii
deosebite în Parcul Mãgura, investiþii ce vor
constitui o surprizã plãcutã pentru cisnãdieni.
La finalul lucrãrilor, locuitorii oraºului se vor
bucura de un spaþiu foarte primitor, modern,

cum nu gãseºti în multe locuri din þarã" a spus
primarul Cisnãdiei, Gheorghe Huja.

Loc de joacã pentru copii,
amenajat într-un timp record

Cei care au trecut de curând prin zona de
blocuri de pe strada ªelimbãrului au putut
constata apariþia unui nou loc de joacã pentru
copii, amenajat într-un timp record. Pe o

suprafaþã de aproximativ 1000 metri pãtraþi
administraþia localã a amenajat leagãne ºi
tobogane, astfel încât copiii din aceastã zonã
a oraºului sã se poatã juca în condiþii de
siguranþã. Administraþia localã cisnãdianã
are, în fiecare an, pe lista de prioritãþi,
investiþii în parcuri ºi în locurile de joacã
pentru copii, spaþiile destinate petrecerii
timpului liber reprezentând o preocupare
constantã .

Casa de Culturã din Cisnãdie, gazda unui eveniment
de talie naþionalã - Festivalul "Lucreþia Ciobanu"

Seria manifestãrilor importante gãzduite de
Casa de Culturã din Cisnãdie a continuat cu
festivalul "Lucreþia Ciobanu", un eveniment
naþional de mare þinutã. Instituþia de culturã

din Cisnãdie, al cãrei sediu a fost de curând
modernizat, a fost în ultimele luni locul de desfã-
ºurare al multor evenimente de excepþie, pe
aceastã scenã urcând artiºti consacraþi, de

mare valoare. Cele douã zile de regal folcloric
românesc de la Cisnãdie, unde a avut loc re-
cent cea de-a III-a ediþie a Festivalului-Concurs
"Lucreþia Ciobanu" au adus, în patrimoniul
muzicii populare româneºti, noi voci tinere ºi
noi nume care vor fi "cap de afiº" ale folclorului
autentic.

Trofeul Festivalului "Lucreþia Ciobanu" a fost
adjudecat de o tânãrã bãnãþeancã din judeþul
Timiº, interpreta Georgiana Necºa, premiu care
i-a fost înmânat de cãtre preºedintele Consi-
liului Judeþean Sibiu, Daniela Cîmpean. Premiul
I, înmânat de Elise Stan, etnomuzicolog, a fost
câºtigat de Stelian Pãun, din Giurgiu. Etnomu-
zicologul Eugenia Florea a fost cea care a
anunþat câºtigãtorul locului II: Florin Mihalache
din Caraº-Severin. Premiul III a fost al lui Ionuþ
Cocoº din Ialomiþa, care l-a primit, colegial de
la interpreta Nineta Popa, membrã a juriului.

Premii speciale au primit trei tineri interpreþi:
Cosmin Bîrlan din Mehedinþi, Silvia Timiº din
Maramureº ºi Roberta Selagea din Timiº. Un
premiu din partea sponsorului festivalului,
Premiul ROMVAC a primit teleormãneanul
Florin Pieleanu.

(continuare în pagina 2)
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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"

Administraþie localã cisnãdianã se preocupã de vârstnicii din
comunitate. În acest sens, se va amenaja noul sediu al Clubului
Pensionarilor, într-un spaþiu aflat în centrul oraºului, unde
persoanele de vârsta a treia vor beneficia de o suprafaþã mai
mare, în care sã-ºi desfãºoare activitãþile de recreere. Totodatã, în
noul sediu se vor face amenajãri moderne care sã creascã gradul
de confort al celor ce vin aici. Administraþia localã doreºte în
acelaºi timp sã se implice ºi în amenajarea unui cãmin pentru
vârstnici. Conducerea Primãriei a lansat în acest sens un apel
pentru realizarea unui parteneriat public-privat. Primarul
Cisnãdiei, Gheorghe Huja, spune cã: ,,În contextul în care la noi în
oraº sunt mulþi vârstnici ºi am primit nenumãrate cereri la
Primãrie, consider cã este absolut necesar un cãmin pentru
bãtrâni în Cisnãdie. Doresc sã sprijin un investitor care
intenþioneazã sã investeascã într-un cãmin pentru bãtrâni, pe
teritoriul oraºului nostru, acesta fiind o necesitate arzãtoare a
comunitãþii cisnãdiene. Vreau sã iniþiez o invitaþie în aceastã
direcþie pentru toþi cei care considerã cã pot realiza un asemenea
proiect, de o importanþã absolutã în orice comunitate. Astfel,
aºtept orice propunere a dvs. pe adresa de e-mail:
primarie@cisnadie.ro.

Veºti bune pentru vârstnicii din Cisnãdie

Centrul Judeþean pentru Con-
servarea ºi Promovarea Culturii
Tradiþionale "Cindrelul - Junii" Sibiu
a oferit, la rândul sãu, prin mana-
gerul Silvia Macrea, un premiu
Cristinei Farcaº din Mureº. Florin
ªtefan din Dâmboviþa a primit
Premiul Cercului Militar Sibiu iar
Premiul Uniunii Artiºtilor Interpreþi
de Folclor Muzical din România a
fost oferit de îndrãgitul interpret
Ionuþ Fulea (ºi el membru al juriu-
lui) lui  Alexandru Bãrãºtean din
Alba. Publicul a oferit ºi el un
premiu, cel de popularitate, care
a fost câºtigat, evident, de un
sibian: Dan Vasilescu. În plus, toþi
interpreþii calificaþi la aceastã
ediþie a festivalului au primit
diplome de participare.

Juriul de specialitate al festi-
valului a fost compus din prof. dr.
Elise Stan, etnomuzicolog, reali-
zator de emisiuni la Televiziunea
Românã - preºedintele juriului;
prof. univ. dr. Ilie Moise - etnolog,
cercetãtor ºtiinþific la Institutul de
Cercetãri Socio-Umane din Sibiu;
Carmen Popovici Dumbravã - pro-
fesor de canto la ªcoala Popularã
de Arte din Timiºoara ºi interpret
de muzicã popularã; Nineta Popa -
interpret de muzicã popularã;

Casa de Culturã din Cisnãdie,
gazda unui eveniment de talie naþionalã -

Festivalul "Lucreþia Ciobanu"
Ionuþ Fulea - interpret de muzicã
popularã, preºedinte al Uniunii
Artiºtilor Interpreþi de Folclor Muzi-
cal din România; Iulia Mihai - in-
terpret de muzicã popularã, câºti-
gãtoarea trofeului ediþiei 2017 a
Festivalului "Lucreþia Ciobanu".
Premiul de Popularitate a fost
acordat pe baza voturilor expri-
mate de spectatori.

Dupã înmânarea premiilor, în
cadrul Galei Laureaþilor, spectaco-
lul a continuat cu un recital sus-
þinut de Iulia Mihai, laureatã a
ediþiei de anul trecut a Festivalului-
Concurs "Lucreþia Ciobanu” ºi un
spectacol-ºezãtoare, susþinut de
Ansamblul Folcloric Profesionist
"Cindrelul Junii- Sibiului" ºi soliºtii
Carmen Popovici Dumbravã, Du-
mitru Teleagã, Ovidiu Homoro-
dean, Sebastian Stan, Rãzvan Nãs-
tãsescu, Traian Stoiþã, Iulia Mihai,
Stana Stepanescu, Florin Boita,
Oana Tomoiagã, Paul Ananie, Ga-
briel Dumitru, Narcisa Bãleanu, An-
cuþa Corlãþan, Nicu Mâþã, Daniel
Pop, Vlãduþa Lupãu, Ion Drãgan,
Viorica Chiurciu, Radu Nechifor,
Nineta Popa ºi Ionuþ Fulea.

Spectacol-maraton de
unsprezece ore

Dupã ce au trecut de jurizarea

de specialitate, cei 18 tineri din
diferite zone folclorice ale þãrii au
urcat pe scena festivalului urmaþi,
în a doua parte a spectacolului,
de o ºezãtoare-spectacol susþinutã
de Ansamblul Folcloric "Ceata
Junilor" ºi soliºtii Robert Târnã-
veanu, Alina Bîcã, Daniel Rosalim,
Nelu Albu, Viorica Telcean, Alina
Pinca, Marcel Pãrãu, Maria Golban
ªomlea, Mãdãlina Mîrza, Andra
Matei, Daria Gâdea, Alexandru
Urs, Luminiþa Dejan, Geanina
Gavrilã, Izabela Tomiþa, Claudia
Olariu, Robert Pumnea, Felicia
Stoian, Ciprian Pop, Giulia Medrea,
Ilie Medrea ºi Mariana Anghel. În
prima zi, spectacolul a durat
aproximativ ºase ore, încheindu-
se la miezul nopþii, spre bucuria
publicului participant. Cea de-a
doua zi a adus alte cinci ore de
folclor de bunã calitate gustat din
plin de cei care au venit la aceastã
întâlnire cu tradiþia. Festivalul a
fost prezentat de vedeta TV Iuliana
Tudor .

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

Acompaniamentul orchestral a
fost asigurat de Ansamblul Fol-
cloric Profesionist  "Cindrelul-Junii
Sibiului", dirijor Gabriel Popescu.
Co-producãtor al festivalului este
TVR Cluj iar evenimentele sunt
finanþate de Consiliul Judeþean
Sibiu.

(urmare din pag. 1)(urmare din pag. 1)(urmare din pag. 1)(urmare din pag. 1)(urmare din pag. 1)

Primarul Gheorghe Huja ne-a declarat cã este
"bucuros cã în oraº a avut loc un asemenea
eveniment. Nu oriunde se poate desfãºura un
astfel de concurs, iar aceasta s-a întâmplat
datoritã faptului cã am reuºit redeschiderea
Casei de Culturã. Sunt mândru sã vãd cã la
Cisnãdie au loc astfel de evenimente. Sã vezi
o salã arhiplinã nu poate decât sã te facã
fericit, pentru cã îþi dai seama cã lucrurile
pentru care ai muncit au acum un rezultat pe
mãsurã. Toate proiectele pe care am reuºit sã
le ducem la bun sfârºit, cum ar fi patinoarul,
ºtrandul, panoul de escaladã, Casa de
Culturã, sunt lucruri de care se bucurã nu
doar cisnãdienii, ci ºi sibienii ºi turiºtii."
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A început returul Ligii a IV-a la
fotbal. Mãgura e pe podium

Cea de-a doua parte a sezonului 2017/2018 al Ligii a IV-a, primul
eºalon judeþean de fotbal, a început weekendul trecut, când au fost
programate meciurile etapei a XIV-a. Echipa lui Neluþu Luca, Mãgura
Cisnãdie, a remizat la Agnita, la capãtul unui meci fãrã goluri. În urma
acestui rezultat, Mãgura se menþine pe locul 3 în clasament, cu 30
de puncte.

Revelaþia sezonului în Liga Flo-
rilor, Mãgura Cisnãdie, ºi-a trecut
alte douã victorii. Jucãtoarele pre-
gãtite de Alexandru Weber ºi Bog-
dan Niþu n-au avut niciun fel de
probleme în faþa uneia dintre for-
maþiile din subsolul clasamentu-
lui, CSU Danubius.

Cu excepþia câtorva momente
din debutul jocului, când tabela a
indicat egalitate (1-1, 2-2, 4-4), ºi
din startul reprizei secunde (9-9),
Mãgura a avut supremaþie pe ta-
belã din primul ºi pânã în ultimul
minut. Cisnãdiencele au condus
cu 9-7 la pauzã, iar la final s-au
impus cu 20-15.

Pentru Mãgura au marcat Laris-
sa Araujo (6 goluri), Deonise Fa-

chinello (4), Mariana Costa (3),
Ada Moldovan, Larisa ªerban, Ro-
xana Gatzel (câte douã) ºi Larissa
Da Silva (unul).

Victorie lejerã cu
Romanul

Mãgura a câºtigat fãrã emoþii ºi
în faþa echipei CSM Roman, una
dintre cele care au jucat, în acest
sezon, în cupele europene. For-
maþia din Cisnãdie s-a impus, pe
4 martie, cu 29-23, în Sala Spor-
turilor din localitatea de la poalele
Mãgurii.

Fetele lui Weber ºi Niþu au con-
trolat meciul de la un capãt la altul,
iar la pauzã aveau un avantaj de 4

goluri. La reluare, cisnãdiencele ºi-
au securizat victoria, impunându-
se în cele din urmã cu 29-23.

Pentru Mãgura au marcat Ada
Moldovan (7 goluri), Oana Apetrei
(5), Deonise Fachiello (4), Larissa
Araujo, Roxana Gatzel, Mariana
Costa (câte 3), Larisa ªerban
(douã), Daniela Crap ºi Paula
Hoha (câte unul).

Punct smuls în
ultimele secunde la

Brãila

Mãgura a continuat parcursul bun
în campionat, obþinând un punct pe
terenul vicecampioanei Dunãrea
Brãila. Echipa din Cisnãdie a fost
condusã aproape tot timpul pe
tabelã, cu excepþia momentelor în
care a fost egalitate, iar la final jocul
s-a terminat nedecis, 21-21.

Dunãrea a avut, la un moment
dat, în prima reprizã, ºi 4 goluri
avantaj (8-4), dar pânã la pauzã
Mãgura a redus la minim diferenþa
(11-10). În partea a doua a con-
fruntãrii, jucãtoarele lui Florentin
Pera s-au mai dus o datã la 4 goluri
(18-14), dar ºi de data asta cisnã-
diencele au avut reacþie. Profitând
de "seceta" gazdelor, care nu au
mai marcat vreme de 7 minute,
dar ºi de câteva intervenþii reuºite
ale portãriþei Dragica Tatalovic,
Mãgura a egalat la 19, prin Oana
Apetrei.

Finalul a fost cu emoþii pentru
cuplul de antrenori Weber - Niþu.
Dupã ce au pierdut-o pe Chyntia
Tomescu, aceasta accidentându-
se în prima parte a meciului, ºi
Mariana Costa a acuzat o acciden-
tare severã.

La 21-20, Dunãrea avea atacul
pentru ultimele 38 de secunde,
dar brãilencele au pierdut mingea
ºi Mãgura încheia în atac partida.
Când mai erau trei secunde balo-
nul a ajuns în extrema dreaptã, de
unde Larissa Da Costa a marcat
golul prin care a stabilit rezutatul
final, 21-21.

Pentru Mãgura au înscris Oana
Apetrei (7 goluri), Deonise Fachi-
nello, Roxana Gatzel, Larissa
Araujo (câte 3), Ada Moldovan,

Mariana Costa (câte douã) ºi
Larissa Da Silva (unul).

În luptã cu SCM
Craiova ºi HCM

Rm. Vîlcea pentru un
loc pe podium

Dacã poziþia celor de la CSM
Bucureºti, campioana ultimilor ani

Mãgura continuã cursa pentru
locul 3 în clasamentul Ligii Florilor

CLASAMENT
 1. Pãltiniº Rãºinari 14 14 0 0 60-12 42 (+21)
 2. Viitorul ªelimbãr 14 13 0 1 56-5 39 (+18)
 3. Mãgura Cisnãdie 14 9 3 2 51-11 30 (+9)
 4. Miercurea Sibiului 14 9 2 3 38-20 29 +8)
 5. Progresul Terezian 14 7 1 6 38-42 22 (+1)
 6. AFC Agnita 15 6 2 7 32-32 20 (-1)
 7. Spicul ªeica Mare 14 6 1 7 27-29 19 )-2)
 8. LSS Voinþa Sibiu 14 6 0 8 34-49 18 (-3)
 9. AS Bradu 14 5 1 8 31-33 16 (-5)
10. Sparta Mediaº 14 5 0 9 29-45 15 (-6)
11. AS Copºa Micã 14 4 2 8 29-35 14 (-7)
12. ASA Sibiu 14 4 0 10 27-81 12 (-9)
13. FC Tãlmaciu 14 1 3 10 21-37 6 (-15)
14. Athletic ªura Mare 14 1 1 12 17-61 4 (-17)

Echipa din Cisnãdie a câºtigat, pe teren propriu,
la o diferenþã de 5 goluri meciul cu formaþia din
Galaþi, antipenultima clasatã în Liga Florilor,
contând pentru etapa a patra din retur. Apoi, la
începutul acestei luni, s-a impus, tot acasã, cu
CSM Roman (29-23), dupã care a terminat la
egalitate partida disputatã la Brãila, în compania
vicecampioanei en-titr Dunãrea. Mãgura se
menþine pe locul 4 în clasament, la un punct de
ocupanta locului 3.

din handbalul feminin românesc,
nu poate fi atacatã, trei echipe se
bat pentru locurile 2-3. Mãgura
Cisnãdie aspirã la un loc pe po-
dium, fiind în momentul de faþã,
dupã 20 de etape, pe locul 3, cu
38 de puncte, unul mai puþin
decât HCM Rm. Vîlcea ºi 4 sub
SCM Craiova, care are însã un
meci mai puþin disputat.

LIGA FLORILOR
L   Echipa MJ MC E MP Glvj. +/- Pct.
 1. CSM Bucureºti 19 18 0 1 598-413 +185 54
 2. SCM Craiova 18 13 3 2 483-404 +79 42
 3. HCM Rm. Vîlcea 19 13 0 6 487-430 +57 39
 4. Mãgura Cisnãdie 19 12 2 5 476-442 +34 38
 5. CSM Bistriþa 19 11 2 6 494-484 +10 35
 6. Corona Braºov 20 10 0 10 514-523 -9 30
 7. HC Zalãu 18 9 1 8 462-446 +16 28
 8. CSM Roman 20 9 0 11 490-506 -16 27
 9. Dunãrea Brãila 20 8 3 9 434-465 -31 27
10. CSM Slatina 20 5 2 13 458-499 -41 17
11. Universitatea Cluj 20 5 2 13 508-562 -54 17
12. AHCM Slobozia 19 5 1 13 419-496 -77 16
13. Danubius Galaþi 19 5 0 14 360-421 -61 15
14. Rapid Bucureºti 20 4 0 16 503-595 -92 12

Legendã: LLegendã: LLegendã: LLegendã: LLegendã: L - locul; MJMJMJMJMJ - meciuri jucate; MCMCMCMCMC - meciuri câºtigate;
EEEEE - remize; Glvj.Glvj.Glvj.Glvj.Glvj. - golaveraj; +/-+/-+/-+/-+/- - diferenþa dintre golurile marcate ºi
cele primite; Pct.  Pct.  Pct.  Pct.  Pct. - puncte.

Programul Mãgurii pânã la finalul sezonului

ETETETETETAPAPAPAPAPA A XXI-A A XXI-A A XXI-A A XXI-A A XXI-AAAAA
Rapid USL Metrou Bucureºti - Mãgura Cisnãdie (în tur 23-31)

ETETETETETAPAPAPAPAPA A XXII-A A XXII-A A XXII-A A XXII-A A XXII-AAAAA
Mãgura Cisnãdie - Corona 2010 Braºov (25-24)

ETETETETETAPAPAPAPAPA A XXIII-A A XXIII-A A XXIII-A A XXIII-A A XXIII-AAAAA
SCM Craiova - Mãgura Cisnãdie (24-24)

ETETETETETAPAPAPAPAPA A XXIVA A XXIVA A XXIVA A XXIVA A XXIV-----AAAAA
Mãgura Cisnãdie - CSM Bistriþa (29-26)

ETETETETETAPAPAPAPAPA A XXVA A XXVA A XXVA A XXVA A XXV-----AAAAA
HCM Rm. Vîlcea - Mãgura Cisnãdie (21-18)

ETETETETETAPAPAPAPAPA A XXVI-A A XXVI-A A XXVI-A A XXVI-A A XXVI-AAAAA
Mãgura Cisnãdie - CSM Slatina (23-21)
Notã: Mãgura are de disputat ºi o restanþã, cu  AHCM Slobozia, în

deplasare. Meciul face parte din etapa a XVIII-a ºi se va disputa miercuri,
28 martie, de la ora 18:00.
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Vineri a fost sãrbãtoare la Cisnã-
die, oraºul care, acum are o biblio-
tecã cu circa 3.850 de volume pen-
tru toate vârstele ºi gusturile, în
incinta Casei de Culturã. "Aceastã
comunitate a aºteptat mult un
astfel de edificiu cultural. Întot-
deauna am susþinut cã biblioteca
este menitã sã aducã contribuþii la
construcþia memoriei locale, de
aceea intenþionãm sã realizãm ºi
un raft cu elemente locale, cu per-
sonalitãþi din Cisnãdie", a spus Sil-
viu Borº, directorul BJ ASTRA Sibiu.

La eveniment a fost prezent ºi
Radu Nechifor, directorul Casei de

Prima filialã a BJ ASTRA, deschisã
la Cisnãdie, pe muzica naiului

Culturã a oraºului Cisnãdie, care a
susþinut ºi un scurt recital la instru-
mentul cu care s-a fãcut cunoscut,
naiul. "Mã bucur cã am reuºit sã
deschidem la Cisnãdie o bibliote-
cã publicã. Personal, abia pe la sfâr-
ºitul facultãþii am descoperit plãce-
rea cititului, cã este o activitate
incredibil de relaxantã ºi frumoasã
sã îþi petreci timpul într-o librãrie sau
bibliotecã, sã stai acolo ore în ºir,
sã poþi sã treci prin minþile atâtor
oameni. Biblioteca inauguratã
acum aº vrea sã fie un loc unde
cisnãdienii sã vinã cu drag, sã se
simtã bine", a spus Radu Nechifor.

Din partea Consiliului Judeþean
Sibiu, vicepreºedintele Christine
Manta-Klemens a subliniat faptul
cã biblioteca de la Cisnãdie se
adreseazã tuturor vârstelor. "Este
bine cã aici pot veni ºi adulþi, ºi
copii. Ne bucurãm cã suntem la
prima filialã a BJ, cu atât mai mult
cu cât este ºi Anul Centenarului",
a spus vicepreºedintele CJ Sibiu.

La final, viceprimarul oraºului
Cisnãdie, Dan Mihai Filip, a
adãugat cã evenimentul de vineri
a adus un moment istoric pentru
localitate. "Este un moment istoric
pentru noi, cã s-a reuºit redeschi-
derea acestei biblioteci. Sunt ferm
convins cã vor veni toþi locuitorii
comunitãþii noastre", a spus
acesta.

Dupã inaugurarea festivã, toþi
cei prezenþi au putut povesti pe
îndelete la un pahar de ºampanie,

Biblioteca ASTRA ºi-a deschis prima filialã
din judeþ, la Cisnãdie, pe care a
inaugurat-o vineri, 16 martie, în prezenþa
comunitãþii locale ºi a autoritãþilor
judeþene. Potrivit dir. Silviu Borº, BJ
ASTRA este, pânã acum, singura
bibliotecã judeþeanã din þarã care ºi-a
deschis filialã în afara reºedinþei de judeþ
unde îºi are sediul.

scriindu-ºi, totodatã, gândurile, în
Cartea de onoare a Bibliotecii.

Un abonament la Biblioteca din
Cisnãdie costã 11 lei/ adult ºi 5,5
lei/ copil. În cazul în care volumul

cãutat nu se gãseºte în rafturile
bibliotecii din localitate, doritorii
pot face o cerere cãtre sediul cen-
tral din Sibiu ºi în câteva zile pu-
blicaþia doritã ajunge la Cisnãdie.

ªtefania Opriº,
o tânãrã speranþã a judoului

Sportul, în Cisnãdie, nu înseamnã
doar handbal, fotbal, ciclism sau
tenis de mas[. Administraþia lo-
calã îi încurajeazã ºi susþine pe toþi
cei care vor sã practice sportul, în
special pe copii ºi juniori.

ªtefania Opriº are 11 ani ºi prac-
ticã judoul la clubul siabian
Miado's.

Printre rezultatele sale obþinute
în ultimul an se evidenþiazã, în pri-
mul rând, locul 1 la cea de-a XX-a
ediþie a Turija Cup, un turneu de
tradiþie din Serbia, care a avut loc
în aceastã lunã.

ªtefania Opriº este pregãtitã de
prof. Andreea Ionaº. "Este o copilã
talentatã. Sunt convinsã cã va avea
un viitor bun", este caracterizarea
pe care i-o face prof. Ionaº.


