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Din când în când, ne facem
un inventar al faptelor din
trecut. Recent, cu prilejul
zilei mele de naºtere, cineva
m-a întrebat ce îmi doresc,
ce m-ar face fericit. I-am
rãspuns cu sinceritate cã cea
mai mare mulþumire a mea
este aceea cã am reuºit sã
contribui de când mã aflu în
fruntea administraþiei locale
la bunãstarea oraºului ºi
implicit la bucuria ºi
mulþumirea cisnãdienilor.
Poate unor li se par vorbe
mari, însã aceasta e
realitatea. Când vezi cã
lucrurile se schimbã în bine
în oraº, cã oamenii sunt
mulþumiþi de ceea ce faci, ai
sentimentul cã nu ai trecut
degeaba prin viaþã, cã va
rãmâne ceva dupã tine
peste ani. Sunt un om care a
ajuns în punctul în care nu
mai urmãreºte satisfacþii
materiale, ci vrea doar sã-ºi
poatã duce pânã la capãt un
proiect la finalul cãruia
Cisnãdia sã fie unul dintre
oraºele etalon din þarã.
Rudele, prietenii, colegii mi-
au urat multã sãnãtate ºi
putere de muncã, iar eu am
luat aceste urãri ºi ca un
semn de încredere a lor, cã
tot ceea ce fac, fac pentru
binele comunitãþii. Repet, nu
sunt vorbe mari, ci mãrturia
unui om care, atunci când
priveºte în urmã, e bucuros
sã constate cã a fãcut ceva
pentru comunitatea din care
provine, pentru oamenii care
i-au acordat încredere. Zilele
de naºtere sunt un bun prilej
pentru a reflecta puþin la
ceea ce lãsãm în urmã ºi la
ceea ce urmeazã sã facem.
Privind retrospectiv am avut
satisfacþia datã de lucruri
bine fãcute, cât despre viitor
sunt convins cã împreunã
vom continua sã
modernizãm Cisnãdia.
Singurele lucruri de care
avem nevoie sunt sãnãtatea,
puterea de muncã ºi bunã
înþelegere. Vã mulþumesc
tuturor pentru gândurile
bune ºi vã doresc la rândul
meu multã sãnãtate, bucurii
ºi zile senine!

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

Momente
de bilanþ

Primãria Oraºului Cisnãdie a
început demersurile pentru înfiin-
þarea Ambulatoriului integrat din
cadrul Spitalului Orãºenesc Cisnã-
die. Pentru amenajarea ºi dotarea
acestei secþii, existã deja o clãdire
în incinta Spitalului, corp care a
fost achiziþionat de Primãria Cisnã-
die în urmã cu mai mulþi ani. Banii
necesari investiþiei ar putea pro-
veni dintr-un proiect depus de Pri-
mãria Cisnãdie în cadrul Axei prio-
ritarã 8 - Dezvoltarea infrastructurii
de sãnãtate ºi sociale/Prioritatea
de investiþii 8.1 - Investiþiile în
infrastructurile sanitare ºi sociale
care contribuie la dezvoltarea la
nivel naþional, regional ºi local,
reducând inegalitãþile în ceea ce
priveºte starea de sãnãtate ºi pro-
movând incluziunea socialã prin
îmbunãtãþirea accesului la servi-
ciile sociale, culturale ºi de re-
creare, precum ºi trecerea de la
serviciile instituþionale la serviciile
prestate de comunitãþi/ Obiectivul
Specific 8.1 - Creºterea accesi-
bilitãþii serviciilor de sãnãtate, co-
munitare ºi a celor de nivel secun-
dar, în special pentru zonele sãra-
ce ºi izolate /Operaþiunea A -
Ambulatorii.

Dupã ce au fost rezolvate proble-
mele birocratice, legislativul local
ºi-a dat acordul pentru demararea
paºilor ce trebuie parcurºi pentru
obþinerea finanþãrii europene.
Vestea bunã pentru cisnãdieni
este aceea cã proiectul  "Reabili-
tare ºi dotare cu aparatura medi-
calã a ambulatoriului integrat de

Primãria vrea sã înfiinþeze un
ambulatoriu integrat în cadrul
Spitalului Orãºenesc Cisnãdie

specialitate din cadrul Spitalului
Orãºenesc Cisnãdie" a trecut de
prima etapã, cea a stabilirii eligi-
bilitãþii, urmând sã intre în etapele
urmãtoare, specific unui astfel de
demers.

Primarul oraºului Cisnãdie,
Gheorghe Huja spune cã: "Depã-
ºirea acestei prime etape cu suc-
ces ne dã speranþe cã vom reuºi sã
ducem la bun sfârºit aceastã
iniþiativã. Nu ne bucurãm înainte de
vreme, dar avem încredere cã vom

primi finanþarea, deoarece am
lucrat mult la acest proiect, iar
concretizarea lui este o necesitate
pentru comunitatea cisnãdianã.
Spitalul a fost închis, iar în 2012
am reuºit sã repar aceastã nedrep-
tate, astfel cã unitatea medical din
oraºul nostru a putut fi din nou
deschisã. Îmi doresc foarte mult sã
înfiinþãm aceastã secþie care iar
scuti pe mulþi cisnãdieni de drumuri
la Sibiu. În ultimii ani, spitalul din
Cisnãdie a cunoscut progrese

vizibile, în sensul creºterii calitãþii
actului medical ºi a dotãrilor mate-
riale. Am spus tot timpul cã dez-
voltarea unui oraº trebuie sã se
facã armonios, în aºa fel încât sã
existe un echilibru între investiþii.
Avem o bazã sportivã modernã,
Casa de Culturã a fost renovatã la
cele mai înalte standarde, avem
zone de agrement modernizate,
ºcoli ºi grãdiniþe bine puse la punct,
e normal sã avem ºi un spital pe
mãsura acestui ritm de dezvoltare."

Pe 9 noiembrie, în Piaþa Revo-
luþiei din Cisnãdie va fi dezvelitã
statuia ecvestrã a lui Mihai Vitea-
zul. În aceste zile se lucreazã la
soclu ºi la amenajarea spaþiuluiîn
care va fi amplasatã statuia ce îl
va înfãþiºa pe domnitor cãlare, în
haine de galã, cu mâna dreaptã
þinând haþurile, iar cu mâna stân-
gã întinsã cu un însemn în formã
de baston de cãpetenie de oaste
arãtând cãtre ªelimbãr. Decizia

Statuia lui Mihai Viteazu,
din Piaþa Revoluþiei va fi dezvelitã

în luna noiembrie

istoria României. Un alt aspect de
care am þinut cont este acela cã la
ªelimbãr, localitatea situatã în
vecinãtatea Cisnãdiei, Mihai
Viteazu a obþinut o mare victorie.

amplasãrii acestei statui în faþa
Primãriei e motivatã de primarul
Gheorghe Huja prin legãtura cu
sãrbãtorirea Centenarului Marii
Uniri: "Sã nu uitãm cã Mihai Viteazu
a fost primul unificator al celor trei
provincii româneºti. În anul în care
sãrbãtorim Centenarul, am dorit sã
aducem în centrul oraºului un
simbol al unitãþii românilor, pe cel
care e considerat de mulþi istorici
cel mai important domnitor din

Aºadar, iatã doar trei motive pen-
tru care am decis sã amplasãm
aceastã statuie în Piaþa Revoluþiei.
Sper cã în scurt timp aceasta va
deveni un simbol al oraºului."



MÃGURA,
PE PODIUMUL LIGII
FLORILOR DUPÃ
4 ETAPE
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Echipa din Cisnãdie a câºtigat trei din
cele patru meciuri susþinute pânã acum
în Liga Florilor ºi ocupã locul al treilea,
dupã campioana en-titre, CSM Bucureºti,
ºi deþinãtoarea Cuei EHF, SCM Craiova.

Start bun de campionat pentru
echipa lui Alex Weber ºi Bogdan
Niþu! Un start care ar fi putut fi
perfect dacã remiza de la Buzãu
nu ar fi umbrit puþin parcursul cis-
nãdiencelor din aceastã perioadã.
Mãgura a început noul sezon cu
un succes la Slatina (22-19), ur-

mat de victoria de pe teren propriu
cu Gloria Bistriþa (22-21). Apoi a
venit meciul de la Buzãu, unde
nou-promovata Gloria i-a pus pie-
dicã Mãgurii, iar acum o sãptã-
mânã, în faþa propriilor suporteri,
fetele lui Weber ºi Niþu ºi-au trecut
în cont un excelent succes, 25-22

cu formaþia din Craiova.
Dupã 4 etape, Mãgura are 10

puncte din 12 posibile ºi se

situeazã pe locul al treilea, cu un
golaveraj de +7. Pentru Cisnãdie
urmeazã jocul de pe terenul unei

alte nou-promovate, Minaur Baia
Mare, programat duminicã, 7
noiembrie.

Mãgura a intrat cu bine în noul
an competiþional. Echipa pre-
gãtitã de Alex Weber ºi Bogdan
Niþu s-a impus la o diferenþã de
3 goluri la Slatina, dupã ce a
condus cu 13-11 la pauzã.

Gazdele au avut un debut de
meci mai bun, ajungâd sã
conducã cu 3-0 dupã 3 minute.
CSM-ul a avut supremaþie pe
tabelã pânã în minutul 20, când
Mariana Costa a egalat la 9.
Cynthia Tomescu a adus pentru
prima datã Mãgura în avantaj,
iar la jumãtatea întâlnirii cele
douã echipe erau despãrþite de

Liga Florilor, etapa 1
CSM Slatina -
Mãgura 19-22

DEBUT CU DREPTUL
ÎN NOUL SEZON

Echipa din Cisnãdie a început sezonul cu o
victorie la diferenþã de 3 goluri, la Slatina.

Mãgura are 6 puncte din tot
atâtea posibile în debutul noii
ediþii de campionat dupã ce, ieri,
a câºtigat cu 22-21 primul joc
oficial dispitat anul acesta pe
teren propriu. Dupã succesul cu
22-19 de la Slatina, fetele pregã-
tite de Alex Weber ºi Bogdan Niþu
s-au impus în faþa Bistriþei, la capã-
tul unui joc care a avut partea lui
de dramatism.

Cisnãdiencele au avut avantaj
din primul minut pe tabelã, iar la
jumãtatea primei reprize condu-
ceau cu 8-4. La 12-8, în ultimele
7 minute de dinaintea pauzei, s-a
mai înscris o singurã datã. Mãgura
a câºtigat mitanul cu 12-9, iar în
repriza secundã s-a desprins ºi la
5 goluri, când mai erau 11 mi-
nute. Meciul se îndrepta spre o
victorie fãrã emoþii a Cisnãdiei, însã
mai multe erori ale jucãtoarelor
acesteia au fost speculate de bis-
triþence, care au egalat la 21.

În cele din urmã, brazilianca
Larissa Araujo, dintr-o aruncare de
la 7 metri, a adus victoria Mãgurii,
care continuã în plutonul fruntaº
al Ligii Florilor.

"Am fãcut un meci foarte bun,
chiar dacã scorul nu o aratã, a fost
doar o victorie la limitã. Sunt mul-
þumit de apãrare, de portãriþe, chiar
ºi de atac, chiar dacã acolo am mai
greºit când ºi când. Una peste alta,
e a doua vicotire din tot atâtea
posibile, avem 6 puncte. Le

douã goluri, balanþa înclinând în
favoarea Cisnãdiei (13-11).

Oltencele au întors rezultatul la
reluare (14-13), iar echilibrul a
persistat o vreme. La jumãtatea
reprizei, de la 17-16 pentru CSM,
cisnãdiencele au prins o serie de
5 goluri consecutive, ajungând sã
conducã cu 21-17. În final, Mãgura
s-a impus cu 22-19.

Pentru formaþia din Cisnãdie
au marcat Ada Moldovan, Laris-
sa Araujo (câte 7 goluri), Deo-
nise Fachinello (4), Larissa Inae
Da Silva (douã), Mariana Cosma
ºi Cynthia Tomescu (câte unul).

Liga Florilor, etapa a II-a
Mãgura - Gloria Bistriþa 22-21

EMOÞII PE FINAL
Echipa din Cisnãdie avea avantaj de 5 goluri când mai erau 11
minute, în primul meci disputat pe teren propriu în actualul sezon,
dar mai multe erori ale jucãtoarelor lui Weber ºi Niþu au fost
speculate de formaþia vizitatoare, care a egalat la 21. Larissa Araujo,
din aruncare de la 7 metri, a adus victoria Mãgurii, în cele din urmã.

mulþumim suporterilor, care ºi de
data asta au fost în numãr mare
alãturi de noi", a declarat, la final,
antrenorul principal al Mãgurii,
Alex Weber.

Pentru echipa din Cisnãdie au

înscris Larissa Araujo, Roxana Gatzel
(câte 5 goluri), Ada Moldovan,
Andreea Subþiricã-Iovãnescu (câte 3),
Deonise Fachinello, Larissa Da Silva
(câte douã) Cynthia Tomescu ºi
Mariana Costa (câte unul).
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LIGA FLORILOR
L   EchipaL   EchipaL   EchipaL   EchipaL   Echipa M JM JM JM JM J M CM CM CM CM C EEEEE M PM PM PM PM P Glvj .Glv j .Glv j .Glv j .Glv j . + / -+ / -+ / -+ / -+ / - Pct .Pct .Pct .Pct .Pct .
 1. CSM Bucureºti 4 4 0 0 109-83 +26 12
 2. SCM Rm. Vîlcea 4 4 0 0 105-84 +21 12
 3. Mãgura Cisnãdie 4 3 1 0 94-87 +7 10
 4. Corona Braºov 4 2 1 1 105-95 +10 7
 5. Minaur Baia Mare 4 2 1 1 99-96 +3 7
 6. CSM Slatina 4 2 1 1 86-84 +2 7
 7. SCM Gloria Buzãu 4 2 1 1 77-85 -8 7
 8. SCM Craiova 4 2 0 2 107-98 +9 6
 9. Gloria Bistriþa 4 2 0 2 96-92 +4 6
10. HC Zalãu 4 1 1 2 92-98 -6 4
11. CSM Galaþi 4 0 1 3 85-106 -21 1
12. Dunãrea Brãila 4 0 1 3 87-111 -24 1
13. CSU Cluj-Napoca 4 0 0 4 89-97 -8 0
14. CSM Roman 4 0 0 4 93-108 -15 0
Legendã: LLegendã: LLegendã: LLegendã: LLegendã: L - locul; MJMJMJMJMJ - meciuri jucate; MCMCMCMCMC - meciuri câºtigate; EEEEE - remize;

MPMPMPMPMP - meciuri pierdute; GlvjGlvjGlvjGlvjGlvj. - golaveraj; +/-+/-+/-+/-+/- - diferenþa dintre golurile marcate
ºi cele primite; Pct.Pct.Pct.Pct.Pct. - puncte.

ETETETETETAPAPAPAPAPA A VA A VA A VA A VA A V-----AAAAA, 6-9 OCT, 6-9 OCT, 6-9 OCT, 6-9 OCT, 6-9 OCTOMBRIEOMBRIEOMBRIEOMBRIEOMBRIE
Sâmbãtã, 6 octombrieSâmbãtã, 6 octombrieSâmbãtã, 6 octombrieSâmbãtã, 6 octombrieSâmbãtã, 6 octombrie
SCM Craiova - CSU Cluj-Napoca (17:30, TVR 1)
Duminicã, 7 octombrieDuminicã, 7 octombrieDuminicã, 7 octombrieDuminicã, 7 octombrieDuminicã, 7 octombrie
CSM Galaþi - HC Dunãrea Brãila
HC Zalãu - CSM Roman
SCM Gloria Buzãu - CSM Slatina
Minaur Baia Mare - Mãgura Cisnãdie
Gloria Bistriþa - Corona Braºov (17:30, TVR 1)
Marþi, 9 octombrieMarþi, 9 octombrieMarþi, 9 octombrieMarþi, 9 octombrieMarþi, 9 octombrie
CSM Bucureºti - SCM Rm. Vîlcea (17:30)

Echipa de handbal feminin Mã-
gura Cisnãdie, aflatã la prima sa
experienþã în Europa, ºi-a aflat ad-
versarul din turul al doilea al Cupei
EHF. Fetele pregãtite de Alex We-
ber ºi Bogdan Niþu vor juca pentru
calificarea în turul al treilea, între
13 ºi 21 octombrie, cu cehoaicele
de la Slavia Praga.

DHC Slavia Praga a trecut în
primul tur al competiþiei de UHC
Mullner (56-53 la general) ºi va
disputa manºa tur cu Mãgura Cis-
nãdie din turul al doilea pe teren
propriu.

Cupa EHF
Cisnãdiencele ºi-au aflat adversarul.

Slavia Praga - Mãgura în turul al doilea

Dupã douã victorii consecutive, echipa din Cisnãdie
a obþinut doar un punct la Buzãu, Ada Moldovan
egalând cu o aruncare de la 7 metri.

Liga Florilor, etapa a III-a / Gloria Buzãu - Mãgura Cisnãdie 25-25

PIEDICÃ PUSÃ DE O NOU-PROMOVATÃ!

Mãgura a pierdut primele puncte
din aceastã ediþie de campionat
tocmai pe terenul unei nou-promo-
vate. Echipa din Buzãu nu a fost
impresionatã de cartea de vizitã a
Cisnãdiei ºi a fost cât pe ce sã pro-
ducã marea surprizã.

Primele semnale de alarmã au
fost trase încã din prima reprizã.
Mãgura a condus în prima parte a
reprizei întâi cu 1-0, 4-3 ºi 8-7,
dupã care Gloria a luat iniþiativa,
iar cu 5 minute înainte de pauzã
avea avantaj de 3 goluri (11-8),
pentru ca, la jumãtatea întâlnirii,
sã conducã cu 13-11.

Gluma s-a îngroºat la reluare,
buzoiencele desprinzându-se la 5
goluri dupã 6 minute din repriza
secundã (17-12).

În ultimul sfert de orã, Mãgura a
revenit ca o mare echipã. Mai erau
10 minute din joc ºi Gloria condu-

cea cu 24-20 când Cisnãdia a
prins o serie de patru goluri conse-
cutive - douã Ada Moldovan, Ma-
riana Costa ºi Larissa da Silva -
egalând la 24.

Buzãul a preluat din nou condu-
cerea prin reuºita Alinei Ilie. Ada
Moldovan a egalat în minutul 57,
dintr-o aruncare de la 7 metri. Fi-
nalul a fost unul interzis cardiacilor,
gazdele irsind trei atacuri la rând.
Din nefericire, jucãtoarele lui Alex
Weber ºi Bogdan Niþu nu au
profitat de situaþie ºi meciul s-a
terminat nedecis, 25-25.

Ada Moldovan a fost cea mai
bunã marcatoare a Mãgurii, cu 9
goluri. Mariana Costa ºi Larissa
Araujo au înscris câte 6. Celelalte
goluri ale formaþiei din Cisnãdie
au fost reuºite de Larissa da Silva
(douã), Deonise Fachinello ºi
Roxana Gatzel (câte unul).

Mãgura continuã parcursul bun în
campionat, obþinând un succes la
diferenþã de 3 goluri în faþa formaþiei
SCM Craiova, vicecampioana
României ºi deþinãtoarea Cupei EHF.

Întâlnirea din Sala Sporturilor din
Cisnãdie a fost una extrem de dis-
putatã, cu mai multe rãsturnãri de
scor. Craiova a început mai bine
(2-0), dar Ada Moldovan ºi

Mariana Costa (douã) au adus
primul avantaj pentru Mãgura
dupã 7 minute. Jucãtoarele lui Alex
Weber ºi Bogdan Niþu s-au
desprins la douã goluri (10-8) cu
7 minute înainte de pauzã, dar
formaþia vizitatoare a gestionat
mai bine finalul reprizei ºi Cristina
Zamfir a marcat golul prin care
aceasta conducea dupã 30 de

minute: 13-12.
Ada Moldovan, din aruncare de

la 7 metri, a egalat la 13, în de-

Liga Florilor, etapa a IV-a / Mãgura - SCM Craiova 25-22

DEÞINÃTOAREA CUPEI EHF, RÃPUSÃ LA CISNÃDIE
butul reprizei secunde, apoi tot ea
a înscris alte douã goluri ºi Mãgura
conducea cu 15-13 dupã 5 miute

În urmã cu o
sãptãmânã, echipa din
Cisnãdie s-a impus cu
25-22 în faþa
oltencelor, dupã ce la
pauzã erau conduse
cu un gol. În urma
acestui rezultat,
Mãgura e pe podium,
dupã 4 etape, cu 10
puncte.

de la reluare. În repriza secundã,
o singurã echipã - Mãgura - a mai
avut avantaj pe tabelã. În final, Cis-
nãdia a obþinut o victorie absolul
meritatã, scor 25-22, a treia din
patru meciuri. Cu 10 puncte, Mã-
gura ocupã locul al treilea al podiu-
mului Ligii Florilor.

Pentru Mãgura au marcat Ada
Moldovan (9 goluri), Larissa
Araujo (7), Mariana Costa (6),
Chyntia Tomescu, Oana Apetrei ºi
Larissa Da Silva (câte unul).

Mãgura este susþinutã în ediþia
2018/2019 a Ligii Florilor de
Cargo Trans Cisnãdie, Azets,
Swoboda, Sobis ºi Remomag.

O altã echipã din România care
intrã în competiþie odatã cu Mã-
gura, SCM Rm. Vîlcea, o va întâlni
pe Kastamonu. Gruparea din Tur-
cia a eliminat-o pe HC Bruhl (58-
46), iar în turul al doilea va juca
primul meci pe terenul echipei
româneºti.

Tot în turul al doilea va evolua ºi
HC Zalãu, calificatã direct în
aceastã fazã, iar adversara este
Borussia Dortmund.

Câºtigãtoarea Cupei EHF în
2018, SCM Craiova, va intra direct
în turul al treilea, dupã ce a ratat

calificarea în faza grupelor Ligii
Campionilor.
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Arhiepiscopia Ortodoxã Românã Sibiu
Protopopiatul Avrig

Biserica Ortodoxã "Sfânta Treime" Cisnãdie,
Str. Mãgurii, nr. 100

Parohiile Ortodoxe "Cisnãdie II" ºi "Cisnãdie IV"

- "Centenarul Marii Uniri" -
La ceas aniversar al Centenarului Marii Uniri, când ne aducem aminte de devenirea

noastrã ca popor, de paºii fãcuþi în istorie ca neam, de de jertfa celor ce ne-au ajutat
sã fim azi Una, "Corala Harmonia" a Bisericii "Sfânta Treime" Cisnãdie, condusã de
doamna dirijor Maria-Magdalena Schneider, va susþine un spectacol de muzicã ºi
poezie patrioticã (Copacul "Celor mai viteji" - poem istoric -, Aºchii de istorie carpatinã,
aranjament: poet Gheorghe Stoica), sãrbãtorind ºi cei 9 ani de existenþã a acestui
cor. Spectacolul (susþinut în curtea bisericii) îi va avea invitaþi pe o parte din cei care
slujesc cultura ºi tradiþia neamului românesc în Cisnãdie: poeþii Gheorghe Stoica,
Maria Popa, Valeria Mahok, Katy ªerban, cântãreaþa Claudia Olariu, prof. Ioan Sturzu,
Constantin Buduleci, Cosmin Bedereagã precum ºi copiii clasei a IV-a de la ªcoala
Generalã nr. 3 din Cisnãdie conduºi de învãþãtoarea Neli Eremeev. Evenimentul va
avea ºi o laturã filantropicã, cu aceastã ocazie organizându-se o colectã în vederea
strângerii de fonduri vizând achiziþionarea de treninguri pentru copiii de la Arca lui
Noe.

Vã aºteptãm cu drag!Vã aºteptãm cu drag!Vã aºteptãm cu drag!Vã aºteptãm cu drag!Vã aºteptãm cu drag!

Organizatori: Organizatori: Organizatori: Organizatori: Organizatori: Dirijor: Maria-Magdalena Schneider; Poet ºi scriitor: Gheorghe
Stoica; Preoþii parohi: Fãnel Scarlat ºi Cãtãlin Criºan
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SPECTACOL DE MUZICÃ ªI
POEZIE

(ediþia a III-a)

CENTRUL DE VACANÞÃ, LA FINAL

Proiectul  dedicat  Centenarului Marii
Uniri, desfãºurat în mai multe etape în luna
august 2018 a urmãrit imprimarea  în
memoria copiilor implicaþi în proiect ºi a
tuturor celor cãrora ne adresãm, prin

   "Cântaþi cu noi
Marea Unire" este
deviza sub care s-au
desfãºurat acþiunile
de varã ale Asociaþiei
"Speranþã ºi Zâmbet"
Cisnãdie,   coordonate
de d-na  Eugenia
Czenter,  la care au
luat parte 50 de copii
din Cisnãdie,  din
clasele I-XI, copii  care
în cursul anului ºcolar
participã zilnic  la
pregãtirea lecþiilor, în
programul  after
school  al asociaþiei.

spectacolele susþinute de copii,  a faptului
incontestabil cã Marea Unire din 1918 este
fapta istoricã a întregii naþiuni române ºi a
fost ºi  rãmâne pagina cea mai importantã
a istoriei româneºti.

Principalele obiective prevãzute în proiect
au fost atinse. Au fost  prezentate copiilor
prelegeri  despre  etapele înfaptuirii Unirii,
sub deviza "Unirea - de la idee  la înfãptuirea
de 1 Decembrie 1918, la Alba-Iulia".

Prin acþiunile întreprinse, am  încercat sã
conºtientizãm în mintea copiilor cã Marea
Unire este fapta istoricã a întregii naþiuni
române, înfãptuitã  printr-un elan izbucnit
cu putere din adâncurile conºtiinþei unitãþii
neamului.

Am organizat ateliere de lucru în care în-
drumãtoarele copiilor au creat  peste 50 de
costume  populare, din toate zonele þãrii,
pentru toþi copiii cuprinºi în proiect. Au fost
implicaþi ºi copiii în diverse operaþiuni de
creaþie.

Copiii au participat ºi la multe activitãþi
distractive ºi recreative cum ar fi: vizitarea
Muzeului Satului, excursie la Gradina Zoolo-
gica Sibiu ºi o zi de relaxare la ªtrandul
Cisnãdie.

CENTRUL DE VACANÞÃ s-a încheiat printr-
un înãlþãtor spectacol dedicat Centenarului
Unirii, prezentat  de copii în faþa pãrinþilor ºi
invitaþilor. Spectacolele vor continua pâna

la 1 decembrie 2018.
Mulþumim Consiliului Judeþean Sibiu pen-

tru susþinerea financiarã a proiectului nostru
dedicat Centenarului Unirii, intitulat  "Cân-
taþi cu noi Marea Unire".

Mulþumim domnului primar Gheorghe
Huja, pentru susþinerea necondiþionatã a

tuturor acþiunilor întreprinse de Asociaþie,
pentru copii!
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