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Timpul trece pe nesimþite ºi
ne apropiem de un nou sfârºit
de an, de un nou moment al
bilanþului. ªi în 2018 am reu-
ºit sã punem în practicã o se-
rie de proiecte de investiþii im-
portante pentru Cisnãdie, aco-
perind astfel mai multe sec-
toare, precum infrastructura
rutierã, Educaþia, Sãnãtatea,
viaþa culturalã ºi sportivã din
oraºul nostru. Ca de fiecare
datã, sfârºitul de an înseamnã
pentru comunitatea noastrã
un interval în care oraºul îm-
bracã straie de sãrbãtoare, iar
cisnãdienii simt cã sunt cu
adevãrat respectaþi. ªi la fi-
nalul acestui an atmosfera de
sãrbãtoare va fi una deose-
bitã, iar pentru ca lucrurile sã
iasã foarte bine, am început
din timp pregãtirile. Vor fi, ca
de obicei, câteva surprize ºi
de aceastã datã, dar nu vreau
sã mã refer acum la ele, vã
asigur doar cã vom continua
sã þinem ridicatã ºtacheta
acestor evenimente, oferin-
du-vã spectacole de bunã
calitate ºi amenajãri demne
de marile oraºe europene.
Aceste eforturi ale noastre vin
sã rãsplãteascã parteneriatul
pe care comunitatea cisnã-
dianã a înþeles sã-l aibã cu
administraþia localã. Faptul cã
ceea ce se organizeazã în ora-
ºul nostru la sfârºit de an se
bucurã de o largã apreciere e
confirmat de numãrul tot mai
mare al participanþilor. Specta-
colele organizate în fiecare an
în 5 decembrie, care aduc pe
scena din Piaþa Revoluþiei
nume consacrate ale scenei
româneºti, atrag, pe lângã
spectatorii din Cisnãdie, ºi
foarte mulþi sibieni sau turiºti
veniþi special sã-i vadã pe
artiºtii preferaþi. Pentru a nu
strica surpriza vã voi spune
doar cã în 2018, în anul
Centenarului, vã veþi bucura
de un program deosebit.

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

Evenimentele
reuºite se

pregãtesc din
timp. Cisnãdienilor

li se pregãtesc
câteva surprize

Proiectul Internaþional ZERORO-
BOTICS organizat de Institutul de
Tehnologie din Massachusetts ºi
NASA din SUA este un concurs de
programare pentru roboticã, unde
elevii folosesc cunoºtinþele de
informaticã, matematicã ºi fizicã.
Elevul liceului nostru, Nuþã Petru -
clasa a XI-a, coordonat de prof.
Olaru Vasilica participã, alãturi de
o echipã de la Colegiul Naþional
Gheorghe Lazãr din Sibiu, la acti-
vitãþile de simulare a programãrii
unui satelit 2D-3D spaþial.

Elevii Zãbavã Mihai ºi Dancãºiu
Flavius, clasa a VII-a, coordonaþi
de prof. Florescu Daniela ºi prof.
Balla Monica, au programat un
sistem Arduino (companie open-

Învãþãmântul cisnãdian îºi
aratã roadele:

mai mulþi elevi apreciaþi la
nivel naþional ºi internaþional

source care produce atât plãcuþe
de dezvoltare bazate pe micro-
controlere cu un mediu de dez-
voltare integrat (IDE) bazat pe
proiectul Processing, cât ºi suport
pentru limbaje de programare ca
C ºi C++). Sistemul pentru udarea
plantelor de apartament, în
funcþie de umiditatea din sol a
fost creat, proiectat, realizat ºi
aplicat de cãtre elevii noºtri
iubitori de naturã. Proiectul a fost
primit cu exaltare de membrii
juriului, cu admiraþie de ceilalþi
participanþi-elevi ai altor judeþe ºi
apreciat cu Premiul I la nivel
naþional.

ªcoala noastrã cu profil german
pentru clasele primare ºi gimna-

ziale a participat ºi la Olimpiada
de limba germanã, la nivel naþio-
nal, cu eleva Kezdi Johanna din
clasa a VII-a, pregãtitã de prof.
Hermann Dany, întrucât - la faza
judeþeanã a obþinut Premiul I,
surclasând elevii celorlalte ºcoli cu
profil german.

Premiile noastre nu se opresc
aici. Pentru cã sunt multe vom
numi concursurile ºi elevii partici-
panþi: Concursul naþional de pro-
tecþia consumatorului "Alege,
este dreptul tãu!" - eleva Lalã Ela,
coordonator prof. Mihãilã Daniela;
Concursul de matematicã apli-
catã "Adolf Haimovici" - elevii Co-
can Alexandru, Aftenie Ana Ma-
ria, Bãjenaru Ana Maria, coor-

donator prof. Brodeþchi Mircea;
Concursul naþional "Suntem co-
piii Europei" - elevii Kezdi ªtefan,
Aldea Andreea, Geanã Teodora;
Concursul  de chimie "Petru Poni"
- elevii Mialþu ªtefania, Lita Ioana,
Stanca Andreea, coordonator
prof. Balla Monica; Concursul "Cu
viaþa mea apãr viaþa" - elevii Bo-
tãrel Cãtãlin, Galaþã Tudor, Mân-
drean Silviu, coordonator prof.
Florescu Daniela; Concursul de
graficã, machete, fotografii ºi
colaje" H2O cu ochelari" - elevii
Hedeºiu Sonia, Casas Sarai, Pã-
truþ Raluca, coordonator prof.
Muntean Cristina.

Felicitãri elevilor ºi succes în
acest an ºcolar!

Debut cu dreptul
pentru Mãgura în
Cupa EHF. Douã
victorii cu Slavia
Praga, la Cisnãdie
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Rezultatele obþinute de elevii noºtri demonstreazã activitatea realizatã pe
parcursul întregului an ºcolar, o muncã de echipã elev-cadre didactice-pãrinþi,
o recunoaºtere, la nivelul comunitãþii sau la nivel naþional ºi internaþional, o
recunoaºtere a efortului colectiv.

Eveniment coral-
literar-coregrafic
ce onoreazã Anul
Centenar al Marii
Uniri
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În zilele frumoase de toamnã,
beneficiari ai Centrului de zi "Arca
lui Noe" din Cisnãdie se gândesc
cu nostalgie la programul de
vacanþã al acestuia.

Distracþia ºi voia bunã au în-
soþit toate activitãþile desfãºu-
rate. Ecologizarea Parcului
ªtrand din Cisnãdie, vizitarea
muzeelor din Sibiu, a Grãdinii
Botanice din Cluj, a salinei din
Turda, a castelelor din Bran ºi Si-
naia, cât ºi activitãþile din centru,
din ºtrandul  oraºului, vizitarea
fabricii Geronimo  sunt încã vii în
amintirea copiilor.

Acum, cu aceste amintiri în
gând, cei 35 de beneficiari ai
centrului îºi pregãtesc temele
pentru ºcoalã, desfãºoarã acti-
vitãþi pentru dezvoltarea deprin-
derilor de viaþã ºi orientare ºcola-
rã ºi, nu în ultimul rând, se dis-
treazã. Pentru a putea veni în
ajutorul acestora,  Centrul de zi

22222 Eveniment

În curtea bisericii Sfânta Treime
din Cisnãdie, Parohiile Ortodoxe II
ºi IV, a avut loc un spectacol de
muzicã ºi poezie patrioticã intitulat
UNITATE-CREDINÞÃ-NEAM, cu
oameni talentaþi ºi cu suflet mare.
Scriitorul cisnãdian consacrat,
Gheorghe Stoica a pregãtit un
poem istoric- COPACUL CELOR MAI
VITEJI - Aºchii de istorie carpatinã,
prin care sunt evidenþiate cele mai
reprezentative momente istorice
de-a lungul celor o sutã de ani.
Strofele poemului au fost interca-
late de cântecele patriotice, speci-
fice acelor vremuri. Adevãratul
regal coral, interpretat de corul
bisericii HARMONIA, a fost dirijat
cu mult entuziasm de doamna
Maria-Magdalena Schneider.

Muzica, spunea N.Steinhardt,
are puterea de a pãtrunde în sufle-
tele celor ce o ascultã ºi de a le
uni la acelaº unison. Scopul mu-
zicii este o invitaþie adresatã omu-
lui, rechemat sã trãiascã în armo-
nie cu sine, cu lumea ºi cu Dum-
nezeu. Astfel, în cei nouã ani de
existenþã, corul s-a transformat
printr-o adâncã vibraþie, într-o veri-
tabilã familie, alcãtuitã din urmã-
torii iubitori de cântare coralã:
Bãlãban Zoica, Alexandroiu Zeno-
via, Grusea Ileana, Voie Aneta,
Neagu Dorina, Popa Jeni, Tatu

Eveniment coral-literar-coregrafic ce
onoreazã Anul Centenar al Marii Uniri

Domnica, Neamþu Rodica, Rotã-
rescu Adela, Grozav Rozalia, Scri-
pa Monica, Criºan Emil, Solomon
Ioan, Solomon Adriana, Cenuºe
Ioan, Simina Ioan, Beleþ Lenuþa ºi
†Romcea Marius. Cu toþii egali în
faþa frumuseþii divine care este
armonia. Sub bagheta dirijoarei
Magdalena Schneider, un apostol
al mãiestriei cultivãrii artei corale
bisericeºti, repertoriul s-a lãrgit de
la bijuterii muzicale de compozitori
autohtoni sau strãini cu tematicã
sacrã, la cântece patriotice, ºi nu
numai. Un numãr impresionant de
cântece patriotice a rãsunat, emo-
þionând puternic atât spectatorii
cât ºi invitaþii prezenþi la eveni-
ment.

 Elevii ªcolii Gimnaziale nr. 3,
clasele a II-a ºi a IV-a, îmbrãcaþi în
frumoase costume populare ro-
mâneºti s-au întrecut în dans ºi joc,
sub supravegherea d-nelor învãþã-
toare Neli Eremeev ºi Raveca Con-
þiu. Un bogat repertoriu de hranã
sufleteascã a susþinut ºi cântã-
reaþa cisnãdiancã Claudia Olariu,
acompaniatã de prof. Ioan Sturzu.
Cu acest prilej s-au expus câteva
lucrãri artistice ale pictorului Cos-
min Bedereagã ºi o lucrare monu-
mentalã a lui Tiberius Bordean.

 Evenimentul a avut ºi o laturã
filantropicã, cu scopul strângerii

de fonduri în vederea achiziþionãrii
unor treninguri pentru copiii de la
Arca lui Noe. Organizatorii ºi gaz-
dele acestui emoþionant eveni-
ment patriotic, preoþii parohi Fãnel

Scarlat ºi Cãtãlin Criºan au mul-
þumit tuturor participanþilor pentru
prezenþã, aprecieri ºi aplauze.

Cei implicaþi în program au fost
rãsplãtiþi cu flori, diplome, dulciuri,

prãjituri ºi ceai cald. Felicitãri d-lui
Gheorghe Stoica, d-nei prof. doc.
Maria Popa, corului HARMONIA ºi
d-nei dirijor Magdalena Schneider.

Prof. doc. Maria PopaProf. doc. Maria PopaProf. doc. Maria PopaProf. doc. Maria PopaProf. doc. Maria Popa

Micii dansatori ai ªcolii Gimna-
ziale nr.3, îndrumaþi de învãþãtoa-
rea lor, prof. Neli Eremeev, au fost
invitaþi de onoare pe scena Aulei
Magna, a Universitãþii Lucian Bla-
ga din Sibiu, la deschiderea lucrã-

Dansatori cisnãdieni pe scenele sibiene

rilor celei de-a XXIX-a ediþii a Con-
ferinþei Naþionale a Bibliotecarilor.

Elevii Chelcioiu Cristian, Ere-
meev Maria, Seciu Mihnea, Re-
linschi Gianni, Isdrailã Teodora, Got-
hard Nicoleta, Todor Raul, Ucã Ra-

faella-Maria, Vlad Sebastian, Cim-
poeru Mihaela, Grusea Andrei,
Bendik Mãdalin, Chiriac Ariana,
Stanciu Bogdan ºi Sopa Diana au
fost apreciaþi ºi aplaudaþi atât de
participanþii la conferinþã din þarã,
cât ºi din strãinãtate, precum:
Belgia, Cipru, Norvegia, Republica
Moldova ºi Serbia. S-au prezentat
douã lucrãri coregrafice, una din
tezaurul folcloric autohton - hora
româneascã ºi a doua, din patri-
moniul cultural internaþional - val-
sul vienez.

La închiderea lucrãrilor, un pot-
puriu coregrafic din 5 piese a fost
interpretat de liceenii Hanea Lau-
renþiu ºi Marcela Ciocan, de la
Clubul Sportiv Sibiu.

Aceºti copii talentaþi sunt ºi vor
fi o bucurie, dar ºi mândrie pentru
spaþiul cultural cisnãdian.

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

Amintiri de vacanþã

"Arca lui Noe", recruteazã volun-
tari .

Coordonator Centrul deCoordonator Centrul deCoordonator Centrul deCoordonator Centrul deCoordonator Centrul de
zi "Arca lui Noe",zi "Arca lui Noe",zi "Arca lui Noe",zi "Arca lui Noe",zi "Arca lui Noe",
Florescu DanielaFlorescu DanielaFlorescu DanielaFlorescu DanielaFlorescu Daniela

Asociaþia DiakonischesAsociaþia DiakonischesAsociaþia DiakonischesAsociaþia DiakonischesAsociaþia Diakonisches
Werk, Director KoberWerk, Director KoberWerk, Director KoberWerk, Director KoberWerk, Director Kober

WielandWielandWielandWielandWieland



33333 Sport

În Liga Florilor, urmeazã duelul cu
campioana CSM Bucureºti

Echipa din Cisnãdie nu neglijeazã nici campionatul, ocupând locul
secund în clasamentul Ligii Florilor dupã 6 etape. Cu 4 victorii, douã
remize ºi 14 puncte, Mãgura este în spatele formaþiei SCM Rm. Vîlcea,
care a avut pânã acum un parcurs fãrã sincopã, 18 puncte din tot
atâtea posibile.

Mãgura joacã, în etapa a VII-a, tocmai pe terenul campioanei CSM
Bucureºti. Întâlnirea e programatã sâmbãtã, 27 octombrie, de la ora
17:30 ºi va fi transmis în direct de TVR 1.

CLASAMENTCLASAMENTCLASAMENTCLASAMENTCLASAMENT

 1. SCM Rm. Vîlcea 6 6 0 0 154-118 +36 18
 2. MÃGURA CISNÃDIE 6 4 2 0 148-134 +14 14
 3. Corona Braºov 6 4 0 2 156-139 +17 13
 4. SCM Craiova 6 4 0 2 167-143 +24 12
 5. CSM Bucureºti 5 4 0 1 128-105 +23 12
 6. Minaur Baia Mare 6 3 1 2 151-149 +2 10
 7. Gloria Buzãu 6 3 1 2 132-134 -2 10
 8. Gloria Bistriþa 6 3 0 3 146-143 +3 9
 9. HC Zalãu 6 2 2 2 147-143 +4 8
10. CSM Slatina 6 2 1 3 125-135 -10 7
11. CSM Galaþi 6 1 1 4 122-149 -27 4
12. Dunãrea Brãila 6 0 1 5 126-160 -34 1
13. CSM Roman 5 0 0 5 114-139 -25 0
14. CSU Cluj-Napoca 6 0 0 6 138-163 -25 0

LIGA A IV-A

Mãgura, lider dupã 8 etape.
Medie de 5 goluri/meci!

Nu numai la handbal lucrurile stau bine pentru Mãgura. Cu un nou
staff tehnic, echipa de fotbal a pornit-o lansat în noul sezon ºi, dupã
8 etape, este liderul clasamentului primului eºalon judeþean. Echipa
lui Dorel Popa are o singurã remizã, câºtigând celelalte 7 jocuri de
pânã acum, ºi un golaveraj de invidiat, cu 40 de goluri marcate ºi
doar 7 primite.

Mãgura a obþinut scorul etapei, weekendul trecut, impunându-se
cu 11-3, pe teren propriu, cu Spicul ªeica Mare.

CLASAMENTCLASAMENTCLASAMENTCLASAMENTCLASAMENT
 1. Mãgura Cisnãdie 8 7 1 0 40-7 22 (+7)
 2. Viitorul ªelimbãr 8 7 1 0 26-3 22 (+10)
 3. Miercurea Sibiului 8 5 3 0 22-7 18 (+6)
 4. Pãltiniº Rãºinari 7 4 2 1 26-10 14 (+5)
 5. Sparta Mediaº 8 4 2 2 21-14 14 (+5)
 6. Progresul Terezian 8 4 2 2 21-16 14 (-1)
 7. AS Copºa Micã 8 4 1 3 30-28 13 (+1)
 8. FC Interstar 6 3 1 2 7-4 10 (+1)
 9. Spicul ªeica Mare 8 2 1 5 16-27 7 (-5)
10. AFC Agnita 7 2 0 5 9-14 6 (-6)
11. AS Bradu 8 1 2 5 15-24 5 (-10)
12. LSS Voinþa Sibiu 8 1 1 6 15-29 4 (-5)
13. ASA Sibiu 8 1 0 7 5-52 3 (-9)
14. FC Tãlmaciu 8 0 1 7 3-21 1 (-8)

Mãgura a câºtigat
ambele meciuri
susþinute în turul al
doilea preliminar al
Cupei EHF, ambele
disputate la Cisnãdie,
cu cehoaicele de la
Slavia Praga. La douã
zile distanþã dupã
primul succes, scor
28-25, echipa lui Alex
Weber, Bogdan Niþu ºi
Bogdan Lucescu s-a
impus cu 29-20 în
retur.

La prima participare într-o com-
petiþie europeanã, Mãgura a ob-
þinut uºor calificarea în turul al
treilea al Cupei EHF. Formaþia din
Cisnãdie a jucat pe teren propriu
ambele meciuri ale "dublei" cu
Slavia Praga ºi le-a câºtigat pe
ambele.

Vineri, 12 octombrie, Mãgura
s-a impus la diferenþã de 3 goluri,
scor 28-25, însã ecartul ar fi putut
fi mult mai mare dacã fetele lui
Weber, Niþu ºi Lucescu nu s-ar fi
relaxat pe final. Primele 15-20 de
minute au fost echilibrate, dupã
care Mãgura a preluat iniþiativa în
urma unei serii de 5 goluri
consecutive (13-9). La pauzã, cele
douã echipe erau despãrþite tot de
4 goluri (16-12), dar la reluare
meciul s-a "rupt".

La jumãtatea reprizei secunde
Mãgura acea un avantaj liniºtitor
de 8 goluri (25-17), însã pe final
cisnãdiencele s-au relaxat,
permiþându-i echipei din Cehia sã
se apropie. În final, Mãgura s-a
impus cu 28-25.

Mai mult de jumãtate din punc-
tele echipei din Cisnãdie au fost
marcate de Ada Moldovan (15).
Pentru Mãgura au mai înscris
Larissa Araujo (4 goluri), Mariana
Costa (3), Jasna Boljevic, Roxana
Gatzel (câte douã), Larissa Inae Da
Silva ºi Oana Apetrei (câte unul).
Au mai evoluat portãriþele Dias
Moreschi, Elena Voicu ºi Cristina
Popovici, Paula Hoha, Alexandra
Iovãnescu-Subþiricã, Cynthia
Tomescu, Deonise Fachinello ºi
Paula Chirilã.

Demonstraþie de
forþã în retur

La douã zile distanþã, cele douã
echipe s-au întâlnit din nou în Sala
Sporturilor din Cisnãdie. De data
asta Mãgura s-a descurcat mai
bine ºi încã de la pauza mare avea
un avantaj considerabil, de 7
goluri (18-11).

În partea a doua diferenþa a
continuat sã creascã ºi, în minutul
41, cisnãdiencele erau la +11
(24-13).

La acest scor, relaxarea a
intervenit încã o datã în rândul
fetelor din Cisnãdie. Slavia a înscris
6 goluri consecutive, însã time-
out-ul luat de Alex Weber a pus
ordine în lucruri ºi, în final, echipa
sa a câºtigat cu 29-20.

Mariana Costa a marcat 7 goluri,
iar Ada Moldovan ºi Oana Apetrei,
câte 5. Pentru Mãgura au mai

Debut cu dreptul pentru Mãgura în Cupa EHF.
Douã victorii cu Slavia Praga, la Cisnãdie

înscris Boljevic (3), Araujo (3),
Chirilã (douã), Hoha, Subþiricã,
Gatzel ºi portãriþa Cristina Popovici
(câte unul). Au mai jucat Dias
Moreschi, Voicu, Iulia Matei,
Tomescu, Fachinello ºi Da Silva.

Weber: "Dedicãm
aceastã calificare

tuturor suporterilor"
Alexandru Weber, antrenorul

principal al echipei din Cisnãdie,
ºi-a felicitat fetele, la finalul celui
de-al doilea meci cu Slavia, afir-
mând cã acest succes le este
dedicat celor care i-au susþinut tot
timpul din tribunã. "Este o califi-
care meritatã. O meritam! Fetele
au fost senzaþionale. Suntem o
echipã tânãrã, înfiinþatã abia în
urmã cu 4 ani, însã am demonstrat
cã, dacã se munceºte cu seriozi-
tate, apar ºi rezultatele. Mai avem
de trecut un hop, turul al treilea

preliminar, înainte de a ajunge în
grupele Cupei EHF, care este
obiectivul nostru. Dacã intrãm în
grupe, înseamnã cã suntem într-o

companie selectã. În faza grupelor
mai rãmân doar 16 echipe. Le
mulþumesc fetelor astea minu-
nate, suporterilor noºtri, care ne-

au fost alãturi ºi de data asta, ºi
nu în ultimul rând domnului primar
Gheorghe Huja pentru tot sprijinul
acordat", a declarat Weber.

Echipa din Cisnãdie a picat cu
Zvezda Zvenigorod în turul al trei-
lea preliminar al Cupei EHF. Zvez-
da este o echipã dintr-o localitate
situatã la aproximativ 60 de
kilometri de Moscova, capitala
Rusiei. Zvezda este a doua cam-
pioanã a Europei care vine la
Cisnãdie, dupã CSM Bucureºti.
Formaþia din Zvenigorod a cuce-
rit Liga Campionilor în anul 2008
dupã ce îºi trecuse în palmares,
în sezonul precedent, Cupa EHF.

Dupã ce a trecut de Slavia
Praga cu o dublã victorie, 28-25
ºi 29-20, la debutul sãu în com-
petiþiile europene, Mãgura va lua
drumul Rusiei în turul 3 prelimi-
nar al Cupei EHF. Formaþia lui
Alex Weber, Bogdan Niþu ºi Bog-
dan Lucescu a picat cu Zvezda

În turul 3 preliminar, cu o fostã campioanã a Europei!
Zvenigorod ºi va disputa jocul din
prima manºã în deplasare, acesta
fiind primul meci oficial din istoria
clubului susþinut în afara graniþelor
þãrii, dupã ce ambele dueluri cu
Slavia au avut loc în Sala Spor-
turilor din Cisnãdie.

Zvezda Zvenigorod are un pal-
mares impresionant. Cea mai
mare performanþã a clubului din
oraºul situat la aproximativ 60 de
kilometri de Moscova se numãrã
câºtigarea Ligii Campionilor EHF,
în 2008, ºi cea a Cupei EHF, în
2007.

Echipa femininã de handbal
SCM Craiova, deþinãtoarea Cupei
EHF, se va lupta pentru un loc în
grupele competiþiei cu Borussia
Dortmund, s-a stabilit în urma
tragerii la sorþi care a avut loc

marþi, 23 octombrie.
În aceeaºi fazã, turul al treilea

al Cupei EHF, SCM Rm. Vîlcea va
întâlni, primul meci în deplasare,
pe Herning-Ikast Handbold din
Danemarca.

Cele douã partide, tur-retur, se vor
desfãºura la 10/11 noiembrie,
respectiv la 17/18 noiembrie.

Cele 12 câºtigãtoare ale întâl-
nirilor din turul al treilea se vor cali-
fica în grupele competiþiei, alãturi
de patru formaþii din Liga Campio-
nilor, ultimele clasate în cele patru
grupe.

Weber: "Cine ar fi
crezut acum 4 ani cã
ajungem pânã aici?"

Antrenorul principal al Mãgurii,

Alexandru Weber, a declarat,
imediat dupã tragerea la sorþi,
cã echipa sa va întâlni una din
echipele de tradiþie din Rusia, cu
un palmares bogat. Weber a mai
spus cã, în opinia sa, rusoaicele
au un mic avantaj în lupta pentru
calificarea în grupe. "Este a doua
campioanã europeanã pe care
o aducem la Cisnãdie, dupã CSM
Bucureºti. Cine îºi închipuia, în
urmã cu 4 ani, când Mãgura
pornea la drum, cã se va ajunge
într-un timp atât de scurt la aºa
ceva? Legat de meciul cu
Zvezda, aº spune cã ºansele
sunt 60/40. 60 la sutã pentru
rusoaice! Vom face tot ce ne stã
în putinþã sã ne calificãm în
grupele Cupei EHF", a spus We-
ber.
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La mulþi ani!
Doresc sã le adresez, atât în
numele meu, cât ºi al întregului
aparat administrativ local tuturor
celor ce poartã prenumele
Dumitru, Dumitra, Mihai,
Mihaela, Gabriel, Gabriela sau
derivate ale acestora cele mai
bune gânduri cu prilejul
sãrbãtoririi onomasticii. Vã
doresc tuturor multã sãnãtate,
bucurii ºi împliniri cât mai dese.
Fie ca viaþa sã vã ofere tot ce are
ea mai frumos. La mulþi ani!

Primar,Primar,Primar,Primar,Primar,
Gheorghe Gheorghe Gheorghe Gheorghe Gheorghe HUJAHUJAHUJAHUJAHUJA

Activitatea Casei de Culturã din Cisnãdie
continuã sã se desfãºoare la intensitatea
cu care ne-am obiºnuit. Chiar dacã nu a
trecut foarte mult timp de când aceastã
instituþie a fost redeschisã, ea se poate
mândri cu multe evenimente de þinutã, ce

Spectacol de teatru ºi searã culturalã
la Casa de Culturã din Cisnãdie

acoperã un spectru larg de activitãþi
culturale. De la spectacole de teatru, de
dans, de balet, pânã la concerte ºi seri
culturale, evenimentele organizate aici au
întãrit viaþa culturalã a oraºului. ªi în luna
octombrie, cisnãdienilor li s-au pregãtit

evenimente interesante. În data de 20
octombrie a avut loc Gala de Balet.
Spectacolul a reunit momente atât din cele
mai cunoscute balete clasice cum ar fi
Baiadera, Corsarul sau Lacul Lebedelor, cât
ºi coregrafii moderne, originale.

În perioada urmãtoare vor avea loc spec-
tacole precum "Soþ de vânzare"  în 27 oc-
tombrie,  piesa de teatru dupã Mihail Za-
dornov, cu Maria Radu, Ana Odagiu, Marius
Gilea, regia: Marius Gilea, iar în 30 octom-
brie - Întâlniri culturale.

Cisnãdia se apropie de momentul
în care va fi declaratã staþiune

Salvamont Cisnãdie ºi Asociaþia
Salvatorilor Montani Sibiu au încheiat cu
bine o nouã zi de asistenþã Salvamont la
concursul de drumeþie montanã ,,Floarea
de Colþ" aflat la ediþia 31, organizat de
Clubul Mãgura Cisnãdie. Cei 250 de copii

250 de copii au participat la
concursul "Floarea de colþ"

de la ºcolile din Cisnãdie, Sibiu, Avrig, Sadu,
Râu Sadului, Scoreiu au ajuns cu bine pe
Vârful Mãgura din masivul Cindrel ºi apoi la
Clubul Elevilor, unde a fost sosirea. Felicitãri
participanþilor ºi organizatorilor! Sã ne
vedem sãnãtoºi la munte!

Cisnãdia se aflã tot mai aproape
de statutul de staþiune, lucru confir-
mat recent de ministrul Turismului,
Bogdan Trif, într-o conferinþã de
presã. Oraºul de la poalele Mãgurii
a depus încã de la începutul anului
documentele pentru dobândirea
acestei calitãþi. Dobândirea statu-
tului de staþiune va permite admi-
nistraþiei locale sã acceseze fonduri
europene pentru dezvoltarea turis-
ticã a zonei, ceea ce va creºte, im-
plicit, economia localã. "Cisnãdia e
binecuvântatã de naturã cu un
peisaj extraordinar, fiind situatã într-o
zonã deosebitã. Dobândirea sta-
tutului de oraº staþiune ne-ar per-
mite sã depunem proiecte impor-
tante pe zona fondurilor destinate
consolidãrii turismului, lucru care va
creºte simþitor atât economia, cât
ºi calitatea vieþii în aceastã zonã."
a spus primarul Cisnãdiei, Gheor-
ghe Huja.


