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Cultura, motor al dezvoltării locale
Festivalul Internaţional de Folclor care a avut
loc în 22-23 august ne oferă prilejul de a aduce în
discuţie importanţa pe care o are viaţa culturală în
dezvoltarea localităţii noastre. În general, cultura
este calificată mult prea repede ca un sector care
absoarbe resurse, dar care nu genereaza profit. Iată
că lucrurile nu stau tocmai aşa. Pentru Cugir, cultura
a reprezentat un factor eficient de integrare şi
colaborare cu alte oraşe europene, precum şi un
mijloc prin care au putut fi dezvoltate anumite
servicii sociale.
Vă reamintesc că în anu l 2004 prezenţa
delegaţiei din Wasserburg la „Festivalul Toamna
Cugireană” a jucat un rol important în relaţiile pe
care le-am stabilit ulterior cu oraşul german. Ceea
ce la început a fost o colaborarea de natură culturală,
prin participări reciproce la diferite evenimente
locale, mai târziu a devenit o colaborare în domeniu
administrativ şi social, care a dus la parafarea unui

protocol de colaborare şi infrăţire între Cugir şi
Wasserburg. Pentru localitatea noastră acest lucru a
însemnat prilejul de a cunoaşte o altfel de organizare
administrativă, de a beneficia de experienţa şi
pregătirea profesională a germanilor în domeniul
dezvoltării unor servicii, precum şi de susţinere lor
concretă în dotarea şcolilor din Cugir, a spitalului şi
acum, a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de
Urgenţă (căruia i-a fost d onată o maşin ă de
pompieri).
La nivelul localităţii n oastre, cultura s-a
manifestat ca un motor al dezvoltării locale şi pot
spune că prin nici un alt domeniu oraşul Cugir nu a
putut stabili contacte internaţionale aşa cum a reuşit
prin cultură. Cu oraşul Arrien, a cărui ansamblu
tradiţional „La Bethmalaise” a participat la festivalul
international pe care l-am organizat, am avut primul
contact ” la un eveniment similar din Cherbourg –
Franţa, unde a fost prezent şi Ansamblul „Câmpul
Pâ in ii” d in Vine re a. Ora şe le
Castelnau- Le-Lez, Saint-Affrique,
Saint-Egreve şi Montpellier au aflat
de localitatea noastră datorită
performanţelor educaţionale ale
elevilor şi profesorilor din Cugir.
Astfel de re la ţii fac cinste
oraşului si duc la descoperirea de
către alte localităţi din Europa a
po te nţ ia lu lu i u ma n, c ul tu ra l,
economic şi turistic al Cugirului.
Prin intermediul acestor colaborări
culturale, se poate realiza acea
integrare în spirit european, nu prin
imitaţie şi transformare în altceva
decât suntem, ci prin păstrarea
specificului nostru naţional şi
cultural.
Ing. Adrian Ovidiu TEBAN
Primarul Oraşului Cugir

Portrete
Într-o lume nebună, în care totul e cu susul în jos,
criteriile morale răsturnate, violenţa limbajului şi
ignorarea brutală a tot ceea ce este bun şi drept sunt
caracteristicile la modă. Pe ultima treaptă a unei timide
ierarhizări se află acum, azi, în faţa noastră – valoarea
umană.
Este “cool” să admirăm şmecheri cu maşini de fiţe,
tinere devenite vedete în funcţie de gradul de dezbrăcare,
îmbogăţiţi peste noapte, care au adunat în câţiva ani cât
alţii de-a lungul mai multor generaţii, agramaţi care se
cred centrul universului şi pe toţi aceştia dorim în
nimicnicia noastră să-i copiem.
Undeva într-un colţ, modest şi oarecum nebăgat în
seamă se află adevăratul diamant pe care îl observăm,
dar, din păcate, îl ignorăm: valoarea umană.
Pe lângă darurile date de la Dumnezeu oamenilor se
aşează disciplinaţi celebrii ani de acasă, în număr fatidic
de şapte. Vin mai apoi anii de şcoală cu coroniţe, note
maxime, dar şi nopţi nedormite pentru a pătrunde
adevărul ştiinţific intrinsec. Examene, concursuri,
publicaţii, participări la simpozioane şi congrese în ţară
şi în străinătate îşi aduc aportul la acordarea titlului
ştiinţific de doctor într-o specialitate şi ajută la urcuşul
încet dar sigur al treptelor ierarhice din domeniu.
Viaţa de familie, bucuriile unui concediu alături de
cei dragi, realizarea unor beneficii şi acumularea de bunuri
materiale au fost şi sunt trecute de cei aflaţi în această
categorie pe planuri secundare.
Am luat decizia de a vă prezenta portretul acelor
cugireni care sunt purtători de valori morale şi ştiinţifice
adevărate din dorinţa de a-i cunoaşte şi având convingerea
fermă că ei ne reprezintă cu cinste în diferite eşaloane
ale vieţii ştiinţifice, sociale, economice, politice, culturale.

Ei sunt cei care în viaţa şi activitatea lor poartă
amprenta Cugirului şi sunt adevăraţi ambasadori ai
locurilor natale.
Fără să dorim a face o ierarhizare ne-am propus o
prezentare aleatorie a portretelor acestor oameni de
marcă şi ii veţi cunoaşte mai bine în fiecare număr al
ziarului local. Pentru ei a fost creată Medalia de Onoare
a Oraşului Cugir şi le va fi conferită cu ocazia diferitelor
evenimente. Iată câteva nume din lunga listă a
oamenilor cu care ne mândrim: Iuliana Mârza Roşca,
Rodica Tiruţă Barna, Virgil Ioncu, Vasile Furdui, Vadim
Rusu, Mircea Drăgan, Mircea Breaz, Lavin ia
Cherecheş, Constantin Răşinaru (cadre didactice
universitare); Mircea Podar, Stela Ciuci Cuna, Rodica
Paraschiv Georgescu, Dorin Uritescu (cercetători
ştiinţifici); Ovidiu Avram, Silviu Dancea (artişti
plastici); Valentin Uritescu, Ion Mărginean (actori);
Adriana Opriş Săveanu, Lucia Opriş Furdui, Diana
Isac, Dan Butoi (medici); Niculaie Goia, Dragoş
Băcilă, Dorin Sebastian Grec Goia (diplomaţi); Teodor
Atanasiu, Dan Simedru (deputaţi); Cristina Livia
Eşeanu, Vlad Georgescu, Bogdan Ştefănescu (studenţi
în străinătate); Arpad Vulkan (solist operă); Stela
Szenteş, Rodica Lupu (scriitori), Nicolae Băcilă (autor
de manuale).
Lista este mult mai vastă, ea urmând să fie
completată şi actualizată la momentul oportun.
Nimic nu este mai important decât să reaşezăm
valorile în ordinea lor firească şi să arătăm generaţiilor
care vin că primordial în viaţă sunt: munca, disciplina,
seriozitatea, modestia şi perseverenţa. Acestea te ajută
să devii OM ADEVARAT.
Prof. Rodica Cristina FLOREA
Viceprimar

Se distribuie gratuit

Prima ediţie a Festivalul Internaţional
de Folclor de la Cugir
Timp de două zile, la poalele Drăganei jocurile şi cântecele româneşti s-au
întâlnit cu cele din Franţa şi Germania, într-un “Festival Internaţional de Folclor”.
Primăria Oraşului Cugir, Consiliul Local şi Casa de Cultură a organizat în zilele
de 22-23 august, prima ediţie a acestui
festival, care a urmărit atât păstrarea
şi promovarea tradiţiilor româneşti, cât
şi stabilirea şi consolidarea relaţiilor de
prietenie cu alte state.
Din acest motiv, spectacolul care
s-a desfăşurat pe scena amplasată în
piaţa de lângă primărie, a adus alături
de artişti şi ansambluri româneşti, un
grup de dansuri din Wasserburg , oraş
german înfrăţit cu localitatea Cugir, şi
un ansamblu francez, „La Bethmalaise”
din Arrien.
Festivalul a debutat sâmbătă cu un
atelier de dans, ai cărui protagonişti au
fost cele două grupuri oaspete şi
ansamblul local, „Câmpul Pâinii” din
Vinerea. După mai bine de trei ore în
care membrii acestora s-au învăţat unii
pe alţii jocurile specifice fiecărei ţări, a
urmat un spectacol de muzică românească veche, susţinut de grupul “ Anton
Pann”, din Bucureşti.
De bun augur s-a dovedit decizia organizatorilor de a prinde în program şi
formaţii de muzică uşoară, cu scopul de a capta atenţia tinerilor, ceea ce s-a şi
întâmplat odată cu urcarea pe scenă a formaţiei Hara. Nu doar tinerii cugireni au
dansat pe ritmurile muzicii lor, ci şi cei din Germania şi Franţa, care au rămas în
public până la încheierea
programului, la ora 12, cu
repertoriul lui Gino, urmat de
cel al trupei locale Black &
White.
Diversitatea muzicii, a
dansu rilor şi mai ales a
costumelor tradiţionale a fost
pusă în evidenţă în a doua zi a
festivalului, care a început
tocmai cu o paradă a portului
popular, ce a traversat centrul
oraşului, din faţa hotelului
Drăgana, până la primărie .
Cugirenii au putut admira simplitatea costumelor alb cu negru specifice zonei
noastre, portul viu colorat, cu straie în culorile naţionale, roşu, alb şi albastru al
francezilor, cu saboţi de lemn cu vârful lung de 20 cm şi portul bavarez atât de
cunoscut al germanilor, strict legat de delicateţea florii de colţ.
Spectacolul folcloric care a urmat a făcut din eveniment unul unic pentru
Cugir. Cântecelor şi jocurilor româneşti,
puse în valoare de către ansamblurile
Doina Aiudului, Mureşul, Fluieraşii din
Şugag, de către soliştii Stan Sebastian,
Alina Pinca, Florentina şi Petre Giurgi,
li s-au alăturat muzica şi dansul
tradiţional francez, al ansamblului , „La
Bethmalaise” din Arrien, şi cel bavarez
al grupului de dansuri din Wasserburg.
La final, Proconsul i-a adus mai
aproape de cer pe toţi cei prezenţi la
festival, printr-un spectacol de
excepţie.
Pe parcursul celor două zile de
festival, în incinta Casei de Cultură
cugirenii au putut admira o expoziţie
de icoane pe sticlă a căror autori au
fost Nicu Muntean, Ana Solanki şi
copii de la Clubul Copiilor, îndrumaţi
de prof. Rodica Miere, precum şi
creaţiile meşterilor olari din Horezu
Prima ediţie a Festivalului Internaţional de Folclor a reuşit nu doar să ofere
cugirenilor un eveniment cultural deosebit, ci a reprezentat un catalizator al
relaţiilor dintre Cugir-Wasserburg-Arrien, oaspeţii din cele două ţări europene
exprimându şi intenţia de a continua această colaborare culturală.
Mircea M. SIMU
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Transformare radicală a zonei centrale a
oraşului Cugir
În câteva luni, imaginea zonei centrale
a Cugirului se va schimba radical. Ca urmare
a p roiectului de mo dernizare a
Bulevardului Alexandru Sahia demarat de
primărie anul trecut, centrul oraşului se
va transforma într-unul modern cu spaţii
verzi amenajate, cu trotuare pavate cu
piatră fasonată, luminate de stâlpi de
electricitate ce vor completa aspectul
estetic al acestei părţi a localităţii.
De curând, administraţia a reluat
lucrările la acest proiect, după ce la finele
anului trecut a fost modernizată zona
cunoscută ca „Mozaic”. Potrivit
afirmaţiilor primarului, Adrian Teban în
momentul de faţă se lucrează între strada
Doinei şi strada Constructorului, urmând
ca apoi lucrările să fie continuate până la
intersecţia cu str. Mureşului. Din spusele
edilului şef modernizarea Bulevardului Alexandru Sahia
este o investiţie importantă din mai multe puncte de vedere.
„ Deşi este un an de criză, modernizarea bulevardului se
înscrie în rândul celor mai importante investiţii realizate în
localitatea noastră după 89. În această zonă centrală, până
la demararea proiectului, am reuşit să realizăm doar anumite
reparaţii, iar pe o scurtă porţiune, pavarea trotuarului.
Asfaltul pe întreaga lungime a bulevardului este deteriorat,
ceea ce face ca lucrările să fie mai mult decât necesare.
Trebuie să precizez că pe lângă acest aspect, o altă problemă
care îşi va găsi soluţionarea odată cu modernizarea
bulevardului este traficul auto care se desfăşoară în zonă,
în ciuda indicatoarelor existente şi care va fi restrâns prin
amplasarea de stâlpi. Totodată, staţionările pe trotuare
vor deveni imposibile prin ridicarea nivelului acestora” a
precizat primarul, Adrian Teban.

Să ne cunoaştem oraşul!
-Monumentul “ FOŞTILOR DEŢINUŢI POLITICI
ANTICOMUNIŞTI” a fost construit în anul 2003,
fiind amplasat în curtea bisericii ortodoxe, cu hramul
“Sf. Nicolae”, din Cugir, str. 21 Decembrie, nr.15. În
Cugir sunt aproximativ 30 foşti deţinuţi politici sau
deportaţi politic.
-Acoperişuri TIP ŞARPANTĂ fo arte eficien te,
cunoscute şi realizate de multe sute de ani, s-au realizat
la toate u nităţile şcolare din Cugir. Varianta cu
acoperişuri tip şarpantă, impusă după anii 50+60, şiau demonstrat netrăinicia.
-DRAPELUL NAŢIONAL- TRICOLORUL: ROŞU,
GALBEN ŞI ALBASTRU- conform L75/ 1994 şi HG
1157/2001, este obligatoriu să fie arborat la intrarea
principală din toate unităţile publice, pe o clădire
reprezentativă (şcoli, spitale, primărie, etc.). Regulile
de aşezare sunt următoarele:

Autospecială PSI pentru Serviciul de
Situaţii de Urgenţă Cugir
Serviciul de Voluntariat pentru Situaţii de urgenţă al oraşului Cugir a
fost dotat cu o autospecială pentru stingerea incendiilor. Utilajul marca
Mercedes are o capacitate de 3.000 litri apă şi 300 litri spumă, cu posibilitate
de intervenţie pe 3 linii de furtun. Potrivit informaţiilor primite de la dl.
Mircea Zbutea, şeful Serviciului pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul
Primăriei Cugir, instituţia mai deţine două autospeciale tip APCA de 9.000
litri dar care nu au capacitatea de intervenţie pe 3 linii de furtun, ci doar pe
două linii.

Întâlnire OLD BOYS la Vinerea-Cugir

Spre deosebire deja modernizată, pentru porţiunea
bulevardului aflată în lucru, administraţia locală a optat
pentru o altă soluţie tehnică: „ În urma discuţiilor pe care
le--am avut cu cetăţenii şi a recomandărilor celor mai mulţi
dintre ei, am renunţat la pavajul cu piatră cubică pe care lam folosit între str.1 Decembrie - str. Doinei şi am optat
pentru reasfaltarea părţii mediane şi pavarea cu piatră
fasonată a trotuarelor. Sper ca în decursul a două luni să
reuşim să finalizăm această investiţie, care nu doar că va
schimba aspectul centrului, o zonă importantă pentru orice
localitate, ci va garanta siguranţa traficului pietonal.
Consider că locuitorii Cugirului merită să aibă un centru
frumos amenajat care să le ofere atât confortul, cât şi
plăcerea de a îşi petrece o parte din timpul lor.” a
concluzionat primarul Cugirului.
Arhitect-şef, ing. Victor SAVA

Valentin Uritescu, cetăţean de onoare al oraşului Cugir
Mândria cugirenilor, aceea că au un om al locului în
rândul marilor actori ai ţării, a fost materialitzată prin
acordarea titlului de “Cetăţean de Onoare” maestrului
Valentin Uritescu. Profitând de prezenţa lui în localitatea
natală, Vinerea, conducerea primăriei şi consilierii locali s
au întrunit în cadru festiv, miercuri, 19 august cu scopul
de a-i înmâna personal distincţia oraşului.
În prezenţa primarului, Adrian Teban, a viceprimarului,
Rodica Florea, a consilierilor locali dar şi a unor localnici,
marele actor al teatrului şi cinematografiei şi a exprimat cu
profundă emoţie, mulţumirea şi onoarea de a deveni
Cetăţean de Onoare a Cugirului: „ Este un eveniment
important pentru mine. Am trăit emoţii puternice în viata
mea, dar acest moment, la care i-aţi dat atâta solemnitate,
înseamnă mult pentru mine, care am plecat de aici şi nu
mai pot să mă întorc. Este foarte plăcut când oamenii te
preţuiesc pentru ceea ce ai făcut.” Marele actor a declarat
că gestul comunităţii locale îl determină, ca de acum înainte
să fie prezent la evenimentele importante ale localităţii,
astfel că „La Toamna Cugireana, anul viitor la împlinirea a
700 de ani de atestare istorică a localităţii, trebuie să fiu
prezent” a făgăduit Valentin Uritescu.
Personalitate marcantă a teatrului şi cinematografiei
româneşti, Valentin Uritescu a impresionat asistenţa cu
modestia, darul oratoric şi legătura afectivă cu localitatea
Cugir. Actorul a ţinut să le spună celor prezenţi că “îi face
mare plăcere să se întoarcă la Vinerea, unde sunt prieteni
şi rude, unde este şcoala şi biserica şi unde Dumnezeu îşi
face simţită prezenţa”. Cu un umor specific ardelenesc,
actorul a vorbit despre strămoşul său, Moş Herlea, dar şi
despre cartea sa în curs de apariţie “Greierele de toamnă”,
un roman despre viaţa şi munca oamenilor din partea locului.

DE LA O LUNÃ...LA ALTA...

Valentin Uritescu s-a născut în urmă cu aproape 70 de
ani în Vinerea, sat despre care maestrul spune că este
mândria sa şi este legat de sufletul său. Profund emoţionat,
el şi-a exprimat mulţumirea faţă de iniţiativa consilierilor
locali, unanim adoptată, de a-i acorda această distincţie de
merit şi recunoştinţă, care îl onorează.
Înainte să-şi consemneze numele în Cartea de Onoare
a oraşului, maestrul a ţinut să citească cu voce tare cuvintele
înscrise pe medalia de “Cetăţean de Onoare”: “Lung e
drumul prin învăţătură, dar eficient prin exemplul
personal”, cuvinte care, după cum preciza primarul Adrian
Teban, reprezintă deviza oraşului Cugir.

Ovidiu CIUCUR

a. Când se arborează două drapele, drapelul României
se aşază în stânga
b. Când se arborează mai multe drapele şi numărul lor
este impar, drapelul României va fi aşezat în mijloc.
c. Dacă numărul drapelelor este par, drapelul României
va fi aşezat în stânga drapelului, împreună cu cu care
ocupă centrul.
- Începând cu luna ianuarie 2009, clădirile şi terenurile,
disponibile în Cugir, se pot vinde până la finele anului
2008, bunurile menţionate puteau fi numai închiriate,
soluţie neinteresantă pentru investitori.
- BISERICA GRECO- CATOLICĂ, cu hramul “Sf. Petru
şi Pavel” se contsruieşte în Cugir pe str. Gh. Doja nr.2.
Construcţia a ajuns la nivelul parter. De 6-7 ani slujbele
se ofic iază la su bsol , und e s- au cr eat c ondiţii
satisfăcătoare (modeste).
Ing. Aurel VOICU
Consilier local

În organizarea Societăţii Culturale “Vinereana”, duminică, 16 august,
pe terenul “Olimpia” din Vinerea - Cugir, a avut loc întâlnirea anuală de
fotbal OLD - BOYS. În cadrul competiţiei s-au întrecut foştii jucători de la
“Metalurgica” Cugir şi “Olimpia” din localitate, cu vârste de peste 40 de
ani. Sub privirile celor prezenţi şi-au etalat talentul încă o dată nume
consacrate de jucători, care au evoluat cu ani în urmă în divizia “B” la
Cugir, precum Vătafu, Kilin, Drăgan, Sălăgean, Stanciu, Lăncrănjan,
Robutiu, Ghionea, Jibotean ş.a. Localnicii din Vinerea au avut ocazia să-i
vadă jucând din nou pe: Herţea, Urieş, Ciobanu, Stanca, Tiberiu David,
Furdui, Romoşan care timp de mulţi ani au fost jucători la “Olimpia”. După
meci, jucătorii şi participanţii la întâlnire au sărbătorit evenimentul într-un
cadru destins, cu bere, mici şi grătare

Cupa oraşului Cugir la fotbal
În organizarea Clubului Sportiv orăşenesc Cugir, în perioada 21-22
august, pe stadionul “Metalurgistul” din localitate, a avut loc”Cupa oraşului
Cugir” la fotbal, pe teren redus, competiţie rezervată copiilor şi juniorilor
născuţi între anii 1995 - 2002. În cadrul întrecerii s-au alcătuit echipe pe 4
categorii de vârstă: 1995-1996, 1997-1998, 1999-2000, 2001-2002, formaţii
ce au avut în componenţă 7 jucători de câmp şi portar. La prima categorie,
în fruntea competiţiei s-a clasat Atletic Cugir, în timp ce la toate celelalte
ca tegori i Clu bul Spo rti v Oră şenesc a i eşi t învi ngă tor.
Competiţia s-a desfăşurat sub atenta îndrumare a antrenorului Alexandru
Kilin, care i-a premiat pe câştigători cu medalii, cupe şi diplome.

Sprijin pentru producătorii agricoli
Producătorilor agricoli li se acordă sprijin financiar prin subvenţionarea
preţului motorinei utilizate pentru lucrările mecanice de înfinţare a
culturilor agricole de toamnă, în cuantum de 1 leu/litru, aferent unei
cantităţi de 39 litri/ha, pentru suprafeţele de minim un hectar începând cu
data de 03.08.2009.
Doritorii îşi pot depune cerere şi pot obţine alte detalii de la Primăria
Oraşului Cugir, camera 16.

Wasserburgul donează Cugirului o
maşină de pompieri
Oraşul Cugir a primit cadou o
maşină de pompieri marca Mercedes
Benz, in valoare de peste 9.000 de
eur o. Au tosp e cial a a a parţin ut
localităţii germane Wasserburg şi a
fost adusă de către primarul localităţii,
Michael Kolbl, prezent la Cugir cu
ocazia Festivalului Internaţional de
Folclor. Maşina de pompieri a fost
cedată gratuit Primăriei Cugir, în
prima zi a festivalului, ca semn al
relaţiilor de fraternitate stabilite între
localitatea de la poalele Drăganei şi
ce a din Ge rman ia . “P en tr u
Wasserburg stabilirea şi consolidarea
relaţiilor culturale şi economice cu
oraşe din alte ţări reprezintă un scop
în sine. Legăturile de fraternitate pe
care le-am stabilit cu administraţia şi
locuitorii din Cugir sunt deosebite,
motiv pentru care ne-am folosit de
prezenţa la festivalul de folclor,
pentru a aduce din partea comunităţii
no astr e ac ea st ă au to sp ec ia lă .

Considerăm că este deosebit de
important ca un oraş să deţină o
maşină de pompieri bine dotată,
aşa cum este cea pe care am donato Cugirului.” a declarat primarul din
Wasse rb ur g, M ic ha el Kol b l .
Autospecială, deşi fab ricată în
1 98 3, se află înt r- o st ar e
ireproşab ilă, atât din punct de
vedere tehnic cât şi estetic şi
urmează să fie folosită de către
Serviciul Voluntar pentru Situaţii de
Urgenţă Cugir. Referitor la acest
serviciu, primarul Michael Kolbl a
ţ in ut să p r ec ize ze c ă şi în
Wa sser bu rg p ompier ii sun t
voluntari, ei având alte ocupaţii de
baz ă, ia r fa p tu l că se pu n la
dispoziţia comunităţii zi şi noapte
reprezintă o activitate socială, de
ajutor reciproc
Potrivit afirmaţilor primarului,
Adrian Teban, maşina de pompieri
d on at ă va c re şt e efic ie nţ a
serviciului local de intervenţie.
„Apreciem gestul administraţiei
din Wasserburg, cu atât mai mult
cu cât p rovine d in tr-o reală
prietenie, clădită în ani de zile
pe cunoaştere reciprocă. Am
început cu o colaborare culturală
c ar e s- a extin s l a un a
administrativă, la schimburi de
experienţe, de fu ncţionari, la
sprijin în sensul dezvoltării unor
servicii.” a concluzionat primarul
Cugirului, Adrian Teban.
Andreea VASIAN
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Interviu cu primarul Wasserburgului,
Michael Kolbl
Ce înseamnă prezenţa dumneavoastră, a Grupului de
dansuri din Wasserburg şi a fanfarei StadtKapelle la Festivalul
Internaţional de Folclor de la Cugir, în contextul relaţiilor de
fraternitate?
Pentru Wasserburg stabilirea şi consolidarea relaţiilor
culturale şi economice cu oraşe din alte ţări reprezintă un scop
în sine. Cu localitatea Cugir am reuşit să stabilim legături de
fraternitate deosebite, începând cu anul 2004, motiv pentru
care Cugirul a participat de mai multe ori la diferite festivităţi
ale oraşului Wasserburg. Pentru noi este foarte important să
continuăm această reciprocitate, astfel că am primit cu plăcere
invitaţia oficialităţilor locale de a lua parte la acest festival. Ca şi
oraşe înfrăţite, considerăm că este important să sărbătorim împreună inaugurarea primului eveniment
cultural internaţional la Cugir. Ne bucurăm că putem sa fim alături de comunitatea cugireană la
deschiderea festivalului, aşa cum am promis.
Grupul de dansuri din localitatea dumneavoastră a mai participat la asemenea evenimente în
România?
Singurele relaţii pe care le avem cu România sunt cele stabilite cu oraşul Cugir, acesta fiind
primul oraş românesc în care am fost prezenţi şi unicul partener din această ţară. Grupul de
Dansuri din Wasserburg a mai participat la festivalul tradiţional „Toamna Cugireană”, iar acum la
acest Festival Internaţional de Folclor, care a reprezentat pentru o parte din membri grupului,
prilejul de a fi pentru prima dată la Cugir.
Cât de mult sprijină administraţia locală din Wasserburg astfel de grupuri care păstrează şi
promovează tradiţiile populare?
Oraşul Wasserburg este un oraş medieval în care tradiţiile, obiceiurile şi portul popular reprezintă
o mândrie, ele fiind transmise din tată în fiu. Spre exemplu, Grupul de Dansuri din Wasserburg are
o vechime, de peste 100 de ani, el fiind lăsat moştenire de la o generaţie la alta. În ceea ce priveşte
administraţia locală, ea încearcă să susţină aceste grupuri atât financiar, cât şi organizatoric, însă
contribuţia majoră este a fiecărui membru în parte. De altfel, pentru noi sunt foarte importante
parteneriatele pe care le stabilim, atât la nivel de individ, cat şi la nivel de instituţie, şi pot spune că
avem o cultură în acest sens. În Wasserburg avem foarte multe asociaţii voluntare cu diferite obiecte
de activitate, iar atunci când ne decidem asupra unui astfel de parteneriat, o facem cu sufletul şi
trupul, fie că e vorba de un grup de dansuri, de fanfară , de un serviciu de pompieri sau de unul
umanitar.
La final, v-aş întreba ce v-a impresionat cel mai mult în aceste zile petrecute la Cugir?
După anul 2004, când am semnat actul de înfrăţire a celor două oraşe, am început să venim mai
des la Cugir, am început să cunoaştem mai bine oraşul, comunitatea, cultura, tradiţiile şi serviciile
de aici. Întotdeauna însă ne-a impresionat un lucru în mod deosebit: prietenia si ospitalitatea cu
care am fost primiţi de fiecare dată şi de care ne bucurăm din tot sufletul. Acest lucru face ca relaţia
cu oraşul Cugir să fie una specială.

Interviu cu Agnes Legendre, şefa ansamblului
“La Bethmalaise”
Sunteţi pentru prima dată la Cugir, însă aţi făcut cunoştinţă cu
zona noastră prin Ansamblul “Câmpul Pâinii” care a fost prezent la
festivalul organizat in localitatea dumneavoastră. Ceea ce aţi găsit la
Cugir coincide cu imaginea pe care v-aţi format-o cu acea ocazie?
Oportunitatea de a întâlni “Câmpul Pâinii” la noi, ne-a permis să
cunoaştem un pic mai bine Cugirul şi pe locuitorii lui. Am fost foarte
încântaţi de calităţile lor umane şi am descoperit la Cugir lucruri care
ne-au fost descrise , însă există diferenţe între ceea ce-ţi imaginezi şi
ceea ce vezi în realitate. Ceea ce ne-a impresionat cel mai mult a fost
faptul că noi, provenind dintr-o localitate mică, dăruim mult din noi
înşine când ne primim oaspeţii. Ceea ce am găsit măreţ la grupul “Câmpul
Pâinii” şi la comunitatea din Cugir este o mare sensibilitate, generozitate
şi ospitalitate pe care le transmite celor pe care îi primesc. Acesta este
lucrul care ne-a impresionat cel mai mult şi sunt convinsă că această
dăruire şi implicare nu este folosită numai pentru noi, ci pentru toţi cei
care au participat la festival.
Am observat că în ansamblul „La Bethmalaise” se regăsesc persoane de toate vârstele. Există o
preocupare aparte a comunităţii din Arrien pentru conservarea folclorului naţional?
Noi acordăm o foarte mare importanţă obiceiurilor şi tradiţiilor noastre locale. Grupul nostru există de
doar 20 de ani şi a fost fondat tocmai pentru a păstra obiceiurile în leagănul lor de origine şi mai ales tradiţia
costumelor, dansurilor şi cântecelor noastre. Locuim într-un sat mic, care face parte dintr-o comună de la
munte, iar administraţiile locale şi judeţene cunosc tradiţiile şi au înţeles cât de mare este importanţa
menţinerii lor, astfel că, la nivel local, suntem foarte bine susţinuţi. Noi încercăm la rândul nostru să
contribuim, mai ales financiar, la deplasările noastre în străinătate. Am dansat mult în localităţi din regiunea
noastră şi am fost în străinătate, la început în Portugalia, apoi în Suedia, Polonia şi acum în România.
Acum, că aţi avut ocazia să cunoaşteţi mai bine folclorul românesc, credeţi că există similitudini între
tradiţiile noastre şi acelea ale comunităţii din care faceţi parte?
Trăim într-o zonă de munte unde există şi multă industrie şi bogăţii minerale, lucru care se reflectă în
zona culturală. Muzica şi costumele sunt foarte diferite de cele pe care le-am văzut la Cugir, dar şi felul în
care se dansează. Deşi, sub acest aspect lucrurile sunt complet diferite, ceea ce este interesant este că se
regăsesc multe asemănări din punct de vedere al culturii cotidiene, în raport mai ales cu agricultura. Ceea
ce ne îmbogăţeşte pe noi toţi este modul în care putem comunica cu alţii şi mai ales a le împărtăşi altora.
Ce v-a impresionat cel mai mult în aceste zile în care aţi fost în mijlocul cugirenilor?
Apreciem în mod deosebit serile foarte conviviale pe care le-am petrecut împreună. Pentru noi este
important să împărtăşim lucrurile esenţiale care constituie viaţa, grupurile şi ţările în care ne întâlnim.
Slujba de la Biserica ”Sfântul Nicolae“ din Vinerea ne-a dat posibilitatea de a cânta într-o biserică ortodoxă,
deşi noi suntem catolici. La nivelul festivalului această oportunitate a fost cea mai importantă şi a contat
enorm pentru noi, din punct de vedere al credinţei.
Veţi păstra legătura cu oraşul Cugir?
Prezenţa noastră la Cugir este continuarea ideii de a face un schimb între cele două grupuri. Cu membrii
Ansamblului “Câmpul Pâinii” ne-am întâlnit la Cherbourg, într-un sat din Franţa, în Normandia. Apoi,
reprezentanţii ansamblului ne-au scris, întrebându-ne dacă am dori să venim în România şi noi am propus
un schimb între cele două grupuri, pentru că noi căutăm o cunoaştere mai aprofundată a grupurilor prin
intermediul schimbului de tradiţii şi de oameni, pentru a pătrunde în realitatea comunităţii.
Grupaj realizat de Luminiţa BIRĂESC
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NAŞTERI ÎNREGISTRATE:
- TIMOFTE ŞTEFAN-GRAŢIAN;
- BAN IOAN-RĂZVAN;
- DAN ARIANA (ACT TRANSCRIS,
născută în localitatea SALAMANCA –
SPANIA);
- BORZA LUCYAN;
- SĂPAŞU ANA-CERASELA-SORINA;
- ZAHARIA EDUARD (ACT TRANSCRIS,
născut în localitatea TIVOLI – ITALIA);
- ZAHARIA DAVID (ACT TRANSCRIS,
născut în localitatea TIVOLI – ITALIA);
- JIBOTEAN DENISA-LAURA-FLORINA;
- BOTA ALEXANDRU-NICOLAE;
- POP LEONARD-PETRU;
- SUCIU MARIAN-CIPRIAN;
- POP SILAGHI RICARDO ANDREI (ACT
TRANSCRIS, născut în localitatea OSIMOITALIA);
- DAN GABRIEL-FABIAN (ACT
TRANSCRIS, născut în localitatea TALAVERA
DE LA REINA – SPANIA);
- PASERE SABINA IOANA (ACT
TRANSCRIS, născută în localitatea NOVENTA
VICENTINA – ITALIA);
- AVRAM DAVID (ACT TRANSCRIS,
născut în localitatea PITTSBURGH – S.U.A.);
- TRIFAN ALEXANDRU-MIHAI;
CĂSĂTORII ÎNREGISTRATE:
- SPĂTĂCEAN GHEORGHE-SERGIU şi
DOMOKOS BLANKA;
- CRISTINA MIRCEA-IULIAN şi FURDUI
DANIELA-MARIA;
- CÎMPEAN ADRIAN-GHEORGHE şi
GOGA MARIA;
- BOIE AUREL-IOAN şi BOABEŞ MARIARAMONA;
- BACIU VASILE şi MATEI ANGELICA;
- ANDREI GABRIEL-NICOLAE şi
ZAHARIE IRINA-ANCUŢA;
- NISTOR MARIAN şi FLEŞERIU
IOANA-RAMONA;
- CAMPOLUCCI STEFANO şi NICOARĂ
ANCUŢA-NICOLETA;
- DRAGOMIR ANDREI-CRISTIAN şi
COCIOABĂ EMILIA-LOREDANA;
- GOLEA SORIN-VALENTIN şi
MATICIUC GABRIELA-ELISABETA;
- MOGA MARIAN şi MIRCEA ELENA;
- ROTARU CIPRIAN-PETRU şi MAN
CARMEN-ANA;
- PETRESCU ADRIAN şi EPU SIMONA;
- NICULA MARIUS-SEBASTIAN şi POP
IOANA-VALENTINA;
- GHEŢU MIHAI-CONSTANTIN şi TRIF
ELENA-FLORINA;
- ONEA LIVIU şi BARB DORINA;
- OPREA IULIAN-MARIAN şi BELEA
ROXANA-MARIA;

Poliţia comunitară
vă informează:
In perioada 05.07.2009- 20.08.2009,
Poliţia Comunitară a desfăşurat o acţiune
complexă de identificare a cetăţenilor oraşului
care nu au încheiate contracte de salubrizare a
locuinţelor cu o firma specializată. În urma
verificărilor s-au aplicat un nr. de 151 de
somaţii prin care persoanele în cauză au fost
obligate să-şi încheie astfel de contracte .
De asemenea pentru nerespectarea acestei
obligaţii prevăzută în H.C.L. 10 / 2005 , au
fost aplicate 25 de sancţiuni contravenţionale ,
în valoare de 725 ron.
În materia accesului şi staţionării pe
sectoare de străzi interzise circulaţiei, pe
trotuare şi spaţii verzi s-au constatat un
număr de 10 fapte contravenţionale care cad
sub incidenţa H.C.L. 10 / 2005, fiind
sancţionate cu amenzi.
Au fost identificate un nu măr de 3
autovehicule aflate în stare avansată de
degradare, care staţionau fie în parcările
administrate de Primăria oraşului Cugir, fie pe
domeniul public , fără a avea documentul legal
de parcare corespunzător. Pentru aceste
autoturisme s-a indeplinit procedura legală de
ridicare de pe domeniul public, rezultatul fiind
eliberarea acelo r zone. Proprietarii
au toturismelor au fo st sancţio naţi
contravenţional.

- DRAGOŞ FLORIN şi SZOLLEŞI
TEREZIA;
- CHIŞBAS IOAN şi BARA-NEGHIU
ALINA-LUCREŢIA;
- PETRE ALIN-MARIN şi MOLDOVAN
ANDREEA-IULIA;
- PUGNA DRAGOŞ-MIHAI şi BOGDAN
ADELINA-MARIA;
- GÂRLEA TEODOR-CLAUDIU şi
CHERECHEŞ ALINA-NATALIA;
- DRAGOMIR MIRCEA şi PETRESCU
NICOLETA-MONICA;
- PITIC CRISTIAN-DUMITRU şi
MUNTEAN FLAVIA-PETRONELA;
-FILIP ŞTEFAN-IULIAN şi BUŢ
PETRINA-CRINELA;
- NICOARĂ ROMICĂ şi STRETEA
CLAUDIA-ELENA;
-PREDESCU VASILE-CLAUDIU şi
BUDUR FELICIA;
-GĂRBAN SEVERICĂ şi LUNGAN
MARIA;
- STARK PETER şi BURA ANA MARIA
(ACT TRANSCRIS, căsătorie încheiată în
localitatea SINGEN – GERMANIA);
- BALTĂ CLAUDIU-GHEORGHE şi
ALMĂŞAN ANDREEA-DENISA;
- GREURUŞ MIRCEA şi POJONI
PARASCHIVA;
- AVRAM ADRIAN-IOAN şi LUNGU
ALEXANDRA-ALINA;
- MOLDOVAN VASILE şi ZUGRĂVESCU
MARIA-CLAUDIA;
- CREŢIU BOGDAN-SORIN şi HAPĂU
GABRIELA;
- PETRAŞ VALENTIN-NICOLAE şi
COROŞ CRISTINA.

DECESE ÎNREGISTRATE:
- MIHĂILĂ NICOLAE, cu ultimul domiciliu în
Cugir-Vinerea, str.Teiului nr.15;
- BURDUF AUREL, cu ultimul domiciliu în Cugir,
str.Al.Sahia nr.30;
- BUDIUL IOAN, cu ultimul domiciliu în Cugir,
str.Horea nr.5;
- FLOREA AUREL, cu ultimul domiciliu în Cugir,
str.Rozelor nr.23;
- ALDEA IOAN, cu ultimul domiciliu în Cugir,
str.Spicului nr.11;
- GÎNDĂCEL MATEI, cu ultimul domiciliu în
Cugir, str.A.Iancu nr.53;
- DINICĂ PETRE, cu ultimul domiciliu în Cugir,
str.Constructorul nr.6, ap.17;
- MUREŞAN MIRCEA, cu ultimul domiciliu în
Cugir, str.Lalelor nr.1;
- CĂPRARU MARIANA, cu ultimul domiciliu în
Hunedoara, str.Trandafirilor nr.29;

Rodica Felicia Crăciun-Drăgoi
Nicoleta Loredana Daicu
Ofiţeri Stare civilă
A fost aplicată o san cţiune
contravenţională, in valoare de 50 ron, pentru
lipirea de afişe pe staţiile de autobuz.
Începând cu data de 15.07.2009 – data
limită de închidere a gropilor de gunoi şi până
în prezent, s-a asigurat paza la acest obiectiv
pentru a nu se mai arunca gunoaie în acea zonă.
Au fost aplicate 7 avertismente pentru
tulbu rarea liniştii publice şi 1 amendă
contravenţională în valoare de 50 ron.
Co nform H.C.L. 1 0 / 2005 privind
interdicţia de a improviza construcţii pe
domeniul public fără documentele legale
necesare a fost sancţionată o persoană cu
amendă de 50 ron.
A fost sancţionată contravenţional o
persoană pentru nerespectarea obligaţiei de a
nu depozita pământ, moloz şi alte materiale
pe raza oraşului Cugir fără aprobare , cu
amendă în valoare de 50 ron.
Au fost sancţionate contravenţional 3
persoane pentru nerespectarea obligaţiei
prevăzute de HCL 10 / 2005 – interdicţia de a
consuma seminţe pe străzi , stadioane şi în
alte locuri publice cu amendă în valoare de 75
ron.
In perioada 22-23 august 2009, Politia
Comunitara va asigura desfasurarea in bune
conditii a Festivalului International de Folclor,
editia I, la care vor participa invitati din mai
multe orase din tara si strainatate.
Şef Poliţia Comunitară,
jr. Florin ARION
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Festivalul Internaţional de folclor, în aprecierea
oficialităţilor judeţene
Prima ediţie a Festivalului Internaţional de Folclor s-a bucurat
de atentia populaţiei oraşului Cugir, însă nu si de cea a oficialităţilor
judeţene, din rândul cârora au fost prezenţi doar deputatul Teodor
Atanasiu, subprefectul, Ovidiu Jidveian şi consilierul judeţean
Nicuşor Mihai. Dânşi au luat parte la parada portului popular,
pe care au însoţit-o până în faţa primăriei, alături de primarul,
viceprimarul şi o parte din consilieri locali ai Cugirului, după
care au urmărit spectacolul pregătit de organizatori, Primăria,
Consiliul Local şi Casa de Cultură.
Cele trei personalităţi ne-au împărtăşit părerile lor în legătură
cu acest eveniment internaţional care a prins viaţă la Cugir :

Teodor Atanasiu, Deputat de Alba
“Este un lucru extraordinar că şi Cugirul intră în rândul
oraşelor care organizează festivaluri de folclor. Eu cred că pentru
noi este un semnal foarte puternic, mai ales că mulţi sceptici
spuneau că diferitele culturi nu vor reuşi să ducă la o Europă
in tegrată.
Aceste
festivaluri ne oferă ocazia
de a ne cunoaşte şi de a
ne înţelege mai bine, de a
ne apropia şi de a ne
aprecia mai mult. De
aceea cred că prima ediţie
a
Festivalului
Internaţional de Folclor
este doar începutul unei
colaborări pe termen lung între Cugir şi diversele popoare
europene. Eu cred că fiecare cugirean e mândru că face parte
dintr-o comunitate care e deschisă spre Europa şi valorile
europene, că prin cultura, tradiţiile şi obiceiurile noastre, facem
parte din marea familie europeană, care vine să se desfăşoare,
sub ochii noştri, aici la Cugir.
Din păcate, astfel de evenimente sunt umbrite de perioada
dificilă pe care o străbatem. Însă, trebuie să precizez că omenirea
a trecut prin multe perioade de criză şi niciodată ele nu au fost
depăşite într-o linişte culturală absolută. Dimpotrivă, doar o
efervescenţă culturală a reuşit să scoată omenirea din perioadele
de criză pe care le-a traversat. De aceea, cea mai mare prostie e

să spui că în periode de criză cultura trebuie să dispară. Eu cred
că viaţa trebuie să continue în toate aspectele sale, inclusiv cele
culturale, iar aceste spectacole, care nu costă foarte mult, au o
foarte mare importanţă în apropierea de celelalte popoare, care
ne descoperă, iar odată cu această descoperire vor veni şi cele
de natură economică.
Vreau să felicit administraţia publică locală, pe domul
primar, Adrian Teban, Consiliul Local pentru realizare şi sper
să continue acest început, astfel încât să devină o tradiţie.”
Ovidiu Jidveian, Subprefect
de Alba
“A fost o plăcere şi o onoare
pentru mine să particip la acest
eveniment. În primul rând, a fost o
plăcere pentru că ne dă posibilitatea
să nu uităm tradiţiile şi obiceiurile
noastre populare. Am luat parte la
acea paradă, la care au participat
reprezentanţi din mai multo r zone şi care n e a oferit
oportunitatea, mai alen nouă, care facem parte din rândul
politicienilor tineri, să nu uităm portul popular.
În ceea ce priveşte festivalul în sine, consider că a fost o
organizare bună, dar în acestă perioadă, se pune problema
cheltuielilor bugetare. Sunt necesare astfel de evenimente, care
ne apropie de tradiţii, însă, pe de altă parte consumă banul
public. Este un an de criză şi cred că se recomandă un sacrificiu
colectiv. Este necesar să încercăm să reducem cu 20-30%
cheltuielile, lucru, care am înţeles că s-a realizat la nivelul
întregului judeţ. »
Mihai Nicuşor, Consilier
Judeţean
« Acest festival, aflat la
prima ediţie, este în primul rând
un lucru foarte îmbucurător
pentru viaţa culturală a oraşului
. Este o dovadă a faptului că
sub ad ministraţia actuală,
Cugirul se deschide, cel putin
din punct de vedere cultural.
Iată că ansambluri folclorice de
marcă din Europa ne vizitează:
suntem onoaraţi că am avut în mijlocul nostru ansambluri din
Franţa, din localitatea germană, Wasserburg, oraş înfrăţit
Cugirului şi pentru acest lucru trebuie să mulţumim persoanei
care a fost sufletul festivalului, viceprimarul Rodica Florea,
precum şi primarului, Adrian Teban.
Probabil că vor apărea critici, care sunt inerente, dar este
un început bun. Avem nu un festival pentru mici şi bere, ci un
festival cultural, care deschide Cugirul spre Europa. »
Luminiţa BIRĂESC

VOX POPULI: Credeţi că ar trebui organizat
“Toamna Cugireană”

Festivalul

De 13 ani , în luna septembrie are loc cea mai mare sărbătoare a cugirenilor, Festivalul „Toamna Cugireană”, organizat de
administaţia locală, Instituţia Prefectului,Consiliul Judeţean, Centrul judeţean de Îndrumare a Creaţiei Populare şi Muzeul
Naţional al Unirii Alba. Datorită crizei financiare şi a faptului că în luna august a fost organizat Festivalul Internaţional de
Folclor, în rândul factorilor de decizie locali există păreri pro şi contra organizării acestui eveniment.
În data de 3.09.2009, printr un sondaj realizat pe stradă am încercat să aflăm şi opinia locuitorilor din Cugir referitoare la
organizarea Festivalului „Toamna Cugireană”
Martinescu Anghel
“Cu criza aceasta nu ar mai avea nici un rost să mai fie cheltuiţi banii publici, mai ales că a fost organizat Festivalul de Folclor.Mai
bine cu suma care s-ar fidus pe artisti, pentru că ştim că cer foarte mulţi bani, primăria să ne facă trotuarul de pe strada Rozelor.
Eu zic că este mai indicat să folosim fondurile care există pentru rezolvarea unor probleme importante şi nu pe evenimente de acest
fel. A fost organizat unul şi cred că e suficient. Dar dacă doresc să mai facă şi „Toamna Cugireană”, să o facă din banii lor.”
Handrea Maria
“Având în vedere că au fost 13 ediţii, iar cugirenii ţin la tradiţii, mulţi dintre cei pe care i-am auzit vorbind erau de părere că a fost
foarte binevenit Festivalul Internaţional de Folclor, dar că şi-ar fi dorit mai mult o “Toamnă Cugireană”, cu portul nostru popular,
cu tradiţionalul car cu boi care coboară de la piaţă cu teascul de struguri. Însă, este adevărat că în condiţiile acestea de criză, eu aş
fi de părere că nu este oportun un al doilea festival. Cu părere de rău, eu zic că ar trebui să rămânem anul acesta cu festivalul
internaţional, care a fost foarte bine organizat şi s-a bucurat de prezenţa multor oameni, inclusiv de cea a tinerilor, deşi se zice că
ei nu prea mai au tangenţă cu folclorul”.
Mişu Breazu
“Părerea mea este că anul acesta ar trebui să o lăsăm mai moale cu festivalurile.Dacă acum a fost organizat festivalul acesta
internaţional, anul viitor să se renunţe la el şi să fie organizată <Toamna Cugireană>”.
Muntiu Elena
“Dacă autorităţile cred că sunt bani disponibil, atunci să organizeze „Toamna Cugireană”. Dar sinceră să fiu, consider că mai bine
ar fi sprijinite familiile care în această perioadă sunt în mare dificultate financiară”.
Luminiţa BIRĂESC

Sfatul Specialistului:

Triticalele

Majoritatea agricultorilor au auzit de triticale. Este o cereală
foarte mult folosită în ultimul timp datorită potenţialului său
ridicat de producţie atât de boabe, cât şi de biomasă şi al
multiplelor sale utilizări. Din păcate în zona noastră doar puţini
agricultori au dat importanţă acestei cereale. Principala cauză
este lipsa informaţiilor despre triticale. Având în vedere că
în curând va începe campania de semănat a culturilor de
toamnă, în articol vom discuta despre triticale, în speranţa că
îi va ajuta pe cei interesaţi să cultive această cultură atât de
rentabilă pentru gospodăriile lor.
Triticale, aşa cum poate ştim, este o cereală obţinută de om
prin hibridarea dintre grâu şi secară, rezultând o plantă extrem
de folositoare. Datorită recombinării unor caracteristici
favorabile de la cele două specii parentale (grâu şi secară),
triticale are o serie de însuşiri biologice şi economice cum sunt:
rezistenţa la temperaturi scăzute
vigurozitate mare a plantelor şi cu ritm rapid de
creştere
toleranţă la solurile acide
rezistenţă genetică mare la un spectru larg de boli
foliare
ca furaj (masa verde sau siloz) se poate folosi, cu
rezultate bune, în hrana bovinelor şi ovinelor, iar ca boabe în
furajarea păsărilor şi porcilor, datorită conţinutului acestora
ridicat în lizină
valoarea nutritivă a boabelor de triticale este
superioară atât boabelor de grâu, orz, cât şi acelora de secară
în hrana omului poate fi folosită pentru prepararea
pâinii în raport de 1:1 cu făină de grâu, sub formă de fulgi, în
diferite produse de patiserie, paste făinoase, etc
din boabe se poate extrage alcool, realizându-se, în
medie, 400 l alcool din 1000 kg sămânţă.
În prezent se cultivă în ţara noastră următoarele soiuri
Vlădeasa, Plai, Titan, Colina, Prospect, Ţebea, Ulpia,
caracterizate prin potenţial ridicat de producţie, precocitate şi
rezistenţă de iernare.
Triticale se poate cultiva după lucernă, trifoi, cartofi, flsoarelui, porumb timpuriu. Lucrările solului sunt identice cu
cele de la grâu, epoca optimă de semănat este între 15
septembrie- 1 octombrie în zona noastră. Cantitatea de sămânţă
la ha este 270-300 kg.
În timpul vegetaţiei, lucrările de întreţinere sunt identice ca
şi în tehnologia cultivării grâului. Recoltare pentru boabe se
realizează la începutul coacerii depline a seminţelor.
Ca şi producţii, sub formă de furaj se pot realiza 25-30 t/ha
masă verde, iar producţia de boabe este cuprinsă între 40006000 kg/ha.
Gheorghe SPĂTĂCEAN

Clubul Sportiv Orăşenesc
Cugir face înscrieri pentru
grupele de copii şi juniori
Primăria Oraşului Cugir şi Clubul Sportiv Orăşenesc anunţă
că au început înscrierile pentru centrul de copiii şi juniori din
cadrul secţiei de fotbal al CSOC în vederea constituirii grupelor
de copiii şi juniori
care urmează să
p articipe
la
comp et iţ iil e
organizate de
A so c i a ţ i a
Judeţeană
de
Fo tbal. Copii
născuţi între anii
1995-2002 se pot
înscrie la Stadionul
„ Metalurgistul”
(stadionul vechi), în perioada 1-15 septembrie, între orele 9-12,
iar după această dată, zilnic între orele 15-17.
Director CSO Cugir, Adrian MIHAI
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