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Plecarea tinerilor, o dramă locală și națională
Cu ocazia Sfintei Sărbători de Paşti, precum şi a Zilei Naţionale a
Tineretului, gândul nostru s-a îndreptat către cei care, pentru un venit mai
mare, pentru perspective mai bune, sunt nevoiţi să stea printre străini, departe de copii, de părinţi, de fraţi. Foarte mulţi cugireni au rude plecate la
muncă sau stabilite în una dintre ţările occidentale. Pentru aceste familii a
fost destul de dificil, dacă nu chiar imposibil să se reunească în perioada
Sfintelor Sărbători de Paşti.
După un timp în care părea că a scăzut exodul cugirenilor către alte ţări,
în prezent primim semnale că tot mai multe persoane cu vârste cuprinse între
20 şi 40 de ani fie au plecat, fie intenţionează să plece la muncă în străinătate.
Dacă altădată o astfel de decizie era impulsionată de ideea de câştig material,
realizare şi afirmare în plan profesional, acum, de cele mai multe ori, motivul
îl reprezintă disperarea, dezamăgirea, şi lipsa de speranţă.
Dacă la prima vedere plecare la muncă în altă ţară are un rol pozitiv,
contribuind la ridicarea nivelului de trai, pe termen lung se produc o serie de
efecte negative atât la nivel personal, familial cât şi la nivel local. Profesorul
Neagu Djuvara spunea despre cei plecaţi în străinătate, că indiferent cât de
bine o duc din punct de vedere financiar „în străfundurile sufletului lor sunt
nenorociţi. Le lipseşte ceva... Nu te poţi transforma în francez sau în neamţ
când eşti născut român.” În sprijinul acestei idei, reamintim dictonul care
spune „Fie pâinea cât de rea, tot mai bine-n tara mea”.
În ceea ce priveşte repercusiunile asupra comunităţii locale, plecarea tinerei generaţii afectează atât structura demografică, ducând la îmbătrânirea
populaţiei, cât şi evoluţia socială şi economică. Tinerii sunt cei care constituie
forţa motrice într-o societate, datorită gândirii lor pozitive, dinamismului
şi energiei care le sunt proprii, ambiţiilor şi aspiraţiilor către un viitor mai
prosper. Evoluţia localităţii noastre depinde de cei tineri, de aceea, ca primar
al Cugirului am încercat să încurajez şi să sprijin orice iniţiativă venită din
partea lor.

Chiar dacă administraţia locală nu poate crea locuri de muncă în
mod direct, poate, totuşi, să asigure un mediu propice pentru dezvoltarea economică şi implicit un mediu de viaţă corespunzător. În
ultimii ani au fost derulate o serie de investiţii în infrastructura locală
care au avut ca efect creşterea atractivităţii economice a oraşului, precum şi a gradului de confort al cetăţenilor. Am reuşit să modernizăm
bulevardul şi parcurile, să reabilităm trotuare, să amenajăm parcări,
să introducem reţele de apă şi canalizare. Totodată, am pus accent pe
educare şi formare, revitalizând viaţa culturală şi sportivă, astfel încât
copiii şi tinerii să poată avea acces la un spectacol de teatru, la un cerc
de dans, la un curs de chitară, la o competiţie sportivă. Binenţeles,
mai sunt foarte multe lucruri de făcut şi cred că, împreună cu cei
plecaţi, am putea să realizăm mult mai multe lucruri frumoase în
Cugir.
Pentru foarte mulţi decizia de a se reîntoarcere este dificilă şi asta
datorită faptului că sistemul occidental este unul care te înrobeşte
prin credite şi volum de muncă. Cu toate acestea îmi exprim încrederea că, în viitorul apropiat, tot mai mulţi tineri vor opta să contribuie la schimbare şi dezvoltare la ei în ţară, că vor avea curajul,
dorinţa şi siguranţa să îşi croiască un drum în viaţă în oraşul natal.
La final, le transmitem tuturor celor plecaţi în străinătate
gândurile noastre bune şi îndemnul de a se întoarce în Cugir. Cu
speranţa că Sfintele Sărbători de Paşti v-au găsit alături de cei dragi,
vă spunem creştinescul „Hristos a înviat!” .
		
Vă aşteptăm acasă!
Primarul dumneavoastră,
Ing. Adrian TEBAN

Cugirul a sărbătorit “Zilele Tineretului”, ediția a IV-a
Muzica de calitate, atmosfera extraordinară şi participarea numeroasă a
cugirenilor ne determină să spunem că ediţia a IV-a a Festivalului “Zilele Tineretului” a fost
o reuşită. Organizat de Primăria,
Consiliul
Local şi Casa de
Cultură, la cabana Mistreţul
de pe Râul Mare,
evenimentul a
atras în jur de
800 de locui-

tori din Cugir şi localităţile învecinate.
Deşi s-au anunţat adverse de ploaie tot
week-end-ul, vremea a fost de partea
cugirenilor, care nu s-au lăsat speriaţi de
precipitaţiile de scurtă durată din prima
zi a festivalului.
Sărbătoarea a debutat sâmbătă, 30
aprilie, la ora 13.00, cu acţiunea intitulată
„Cugirul face mişcare!”. “Deoarece prin
acest festival sărbătorim tinereţea, iar
tinereţea înseamnă dinamism, am dorit
să promovăm mişcarea pentru sănătate,
astfel că i-am provocat pe locuitori să se
deplaseze pe biciclete, pe role sau chiar
pe jos, către locul de desfăşurare a festivalului” a declarat edilul Cugirului, Adrian Teban. Pornind de pe Bulevardul Alexandru Sahia, peste 30 de tineri, în frunte cu primarul au plecat
pe biciclete, fiind escortaţi, pentru siguranţă, de către un echipaj al poliţiei.
Programul artistic a fost deschis la ora 15.00, de către doi reprezentanţi ai
tinerilor, Vlad Cherecheş şi Alexandru Valuch, elevi ai Colegiului Naţional
„David Prodan”, care au fost delegaţi de către organizatori să fie prezentatorii
evenimentului. Timp de o oră, fiecare şcoală din localitate a avut posibilitatea
de a etala talentele elevilor printr-un scurt program artistic. După ora 16.00,
pe scena amplasată pe platoul din faţa Cabanei Mistreţul au urcat pe rând
trupele Millenium (Cugir), Day One (Sebeş), Odyssey (Suceava), Moondance
(Cugir). Cugirenii au avut ocazia să asculte muzică de calitate, oferită de aces-

te trupe care s-au dovedit a fi foarte bine pregătite. Momentul cel
mai aşteptat a fost concertul cunoscutei şi îndrăgitei trupe VUNK,
care i-a încântat pe tineri cu hiturile lor mai vechi şi mai noi şi cu un
senzaţional foc de artificii pornit tocmai din griful chitării solistului,
Cornel Ilie. Prima zi a festivalului s-a încheiat cu o discotecă în aer
liber, care s-a prelungit până în jurul orei 22.00.
Cea de-a doua zi a festivalului a început tot cu sport, de data
aceasta cu câteva competiţii la şah, tenis de masă şi popice, în urma
cărora au fost oferite premii şi diplome. Programul artistic a debutat cu grupul Aprentis al Colegiului Naţional „David Prodan”, după
care, pe scenă au urcat tinerele talente Bogdan Todea şi Răzvan Ilin
(Cugir), Ionel Susan şi Dudu Isabel (Alba Iulia). Repertoriul Magdei
Puşcaş şi al lui Ioan Onişor, precum şi al trupei Maya din Cluj Napoca
a mulţumit gustul iubitorilor de folk-rock. Începând
cu ora 19.30, cugirenii au avut plăcerea să-i revadă
şi să-i asculte pe cei din trupa TALISMAN, alături de
care au cântat până în in jurul orei 21.30.
Trebuie spus că, pe parcursul celor două zile, Primaria, Consiliul Local Cugir şi Casa de Cultură au
asigurat transportul în comun din oră în oră, pe ruta
Colegiul Naţional „David Prodan”- Cabana Mistreţul.
Pentru a fi preîntâmpinate anumite evenimente
neplăcute, poliţia locală şi cea orăşenească, împreună
cu jandarmeria au vegheat asupra bunei desfăşurări
a festivalului. Totodată, la solicitarea organizatorilor,
Serviciul de Ambulanţă a fost prezent şi pregătit să
intervină în caz de nevoie. Din fericire, nu au fost semnalate incidente nedorite. Casa de Cultură Cugir
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Portrete Cugirene

NICOLAE ADRIAN LEMENI

Cu respect şi sfială ne apropiem de o personalitate
marcantă a oraşului nostru, care şi-a dedicat întrega viaţă şi
preocupare credinţei în Dumnezeu. Să-l slujeşti pe creator, în
fiecare zi, în fiecare minut şi-n fiecare secundă, este un lucru
destinat numai oamenilor cu mare har şi cu tot atât de mare
curăţenie sufletească.
Născut la Cugir, Nicolae Adrian Lemeni a urmat cursurile Colegiului Naţional “David Prodan”, profilul matematicăfizică, după care şi-a continuat studiile la Universitatea
Politehnică din Timişoara,
Facultatea de Mecanică,
Secţia Ingineria Sistemelor
de Producţie. În perioada
studenţiei, a avut ocazia să
întâlnească o serie de mari
părinţi duhovniceşti precum: pr.Ilie Cleopa, pr.Sofian
Boghiu, Pr. Arsenie Papacioc, Pr. Teofil Pârâian, Pr.
Dumitru Stăniloaie, care l-au
determinat să urmeze studiile
teologice. A absolvit, ca şef de promoţie, cursurile Facultăţii
de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Bucureşti, după care
a urmat Master în specialitatea Doctrină şi Cultură. Pentru
o persoană al cărui profil moral se caracterizată prin seriozitate şi aplecare spre cercetare riguroasă, a urmat doctoratul obţinut în anul 2002, sub conducerea Pr. Prof. Acad.
Dr. Dumitru Popescu, subiectul tezei fiind: Sensul eshatologic al creaţiei. Din dorinţa de a-şi perfecţiona cunoştinţele
teologice, urmează studii aprofundate de Master în specializarea Doctrină şi Cultură din cadrul aceleiaşi facultăţi, iar
teza de disertaţie are ca subiect Cosmos şi ştiinţă. Evaluare
teologică.
Departe de a fi terminat aprofundarea ştiinţifică a problematicii religioase, Adrian Lemeni urmează în perioada
iunie-septembrie 2003 un stagiu de cercetare şi documentare
la Institutul Ecumenic de la Bossey al Consiliului Mondial al
Bisericilor de la Geneva. În perioada 2003-2004 face studii
postdoctorale la Institutul Catolic din Paris şi realizează un
proiect de cercetare intitulat Gnoseologia patristică şi epistemologia ştiinţifică.
Din anul 2000, Nicolae Adrian Lemeni a fost lector, iar
acum este conferenţiar universitar doctor la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii Bucureşti, unde predă disciplinele de Teologie dogmatică şi Teologie fundamentală.
Activitatea ştiinţifică nu s-a rezumat numai la aceste aspecte: a participat la 25 de congrese, simpozioane
sau conferinţe în ţară şi străinătate şi la patru granturi
internaţionale. Grupurile ştiinţifice care l-au avut ca partener
sau oaspete provin din următoarele ţări: Franţa, Elveţia, SUA,
Anglia, Italia, Spania, Rusia, Suedia. Este autor şi coautor a
nouă cărţi: Sensul eshatologic al creaţiei, Teologie ortodoxă
şi ştiinţă, Aspecte apologetice contemporane. Este coordonatorul volumului Repere patristice în dialogul dintre teologie
şi ştiinţă şi împreună cu Pr. Răzvan Ionescu este coautorul
volumului Dicţionar de teologie ortodoxă – ştiinţă. A semnat peste 40 de studii şi articole în diverse reviste şi ziare
teologice, dintre care menţionăm: Microcosmos şi macrocosmos, Raţionalitatea cosmosului. Repere patristice. Sfântul
Atanasie cel Mare şi Sfântul Maxim Mărturisitorul, Noua orientare cosmologică impusă de teoria relativităţii generalizate
şi de fizica cuantică – o şansă de întâlnire între teologie şi
ştiinţă.
În 2005, numirea în funcţia de Secretar de Stat pentru
Culte, din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor, înseamnă
pentru Adrian Lemeni recunoaşterea valorii sale profesionale şi umane. A urmat apoi perioada în care a fost consilier
pentru Culte al Primului Ministru (2007-2008) şi începând
cu anul 2009 îl regăsim pe postul de Secretar de Stat pentru Culte în Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului
Naţional.
Inteligent, muncitor şi tenace, Nicolae Adrian Lemeni
demonstrează prin tot ceea ce face că doreşte să elucideze cât
mai multe din tainele lumii şi ale universului. Răspunsurile
pe care le-a găsit, sau le va descoperi în viitor, vor fi la fel de
ferme ca şi determinarea căutării sale acerbe. Acum, el nu
face decât să traducă în fapte ceea ce spunea Nicolae Steinhardt: ”Credinţa este suprema armă secretă, care anihilează
toate necesităţile, împrejurările şi pulverizează hazardul”.
Rodica Cristina FLOREA, Viceprimar
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Administratorul public, Călin Furdui:

“Curăţenia trebuie să fie o prioritate constantă pentru toţi cetăţenii”

În perioada 28 martie-22
aprilie, Primăria şi Consiliul Local al Oraşului Cugir au organizat a patra ediţie a campaniei de
primăvară “ Şi mie îmi pasă de
oraşul meu”. Ca administrator
public, dvs. aţi coordonat şi aţi
supravegheat modul în care s-a
derulat acţiunea. Şi-a atins scopul acest demers? A fost Cugirul
mai curat în preajma sărbătorilor
Pascale?
Este foarte important să se
înţeleagă că pe lângă igienizarea şi înfrumuseţarea localităţii,
prin organizarea anuală a
acestei campanii urmărim să
creştem gradul de responsabilizare a cetăţenilor. Curăţenia
este o prioritate constantă
pentru Primăria Cugir, însă ea ar trebui să fie o prioritate pentru toţi
cetăţenii. Ca să avem un oraş mai curat, este nevoie ca trei factori să colaboreze: e vorba de primărie, firma de salubritate şi, nu în ultimul rând,
cetăţeanul. În ceea ce ne priveşte, administraţia locală este responsabilă
de curăţenia de pe străzi, de cea din parcuri, de terenul dintre blocuri
şi dintre case, iar această responsabilitate ne-o asumăm tot timpul, nu
doar pe parcursul acestei camapanii de primăvară. Deci, scopul major pe care îl urmărim prin intermediul acestui demers îl reprezintă
dezvoltarea în rândul populaţiei a unei atitudini de respect faţă de mediul înconjurător. De aceea am încercat şi în acest an să implicăm cât
mai mulţi cetăţeni, motiv pentru care am realizat parteneriate cu toate
instituţiile de învăţământ, asociaţiile de proprietari, asociaţiile nonguvernamentale, bisericile şi agenţii economici, care s-au implicat activ în
campanie şi cărora le mulţumim pentru efortul depus.
În concluzie, putem spune că unul dintre obiective a fost atins:
Cugirul a fost mai curat înaintea Sfintelor Sărbători Pascale. În ceea ce
priveşte cel de-al doilea obiectiv, el va fi atins atunci când malurile râurilor nu vor mai fi pline de pet-uri şi mizerii, când pe aleile din parcuri nu
vor mai fi văzute coji de seminţe, când coşurile pentru gunoi, pubelele,
băncile, sau oricare alte bunuri aparţinând autorităţii publice locale nu
vor mai fi degradate sau distruse. Pe scurt, putem vorbi de responsabilitate civică atunci când cetăţenii vor înţelege că e de datoria lor să
contribuie la starea localităţii.
Care au fost principalele zone vizate de către administraţia locală, în
cadrul campaniei de curăţenie?
Prin Serviciul Administrarea Domeniului Public din cadrul
primăriei a fost întocmit un program al acţiunilor în care s-a regăsit

fiecare zonă din oraş. S-a început cu cosmetizarea arborilor din localitate
şi s-a continuat cu igienizarea parcurilor, a spaţiilor verzi, a străzilor, a
malurilor râului. Ca în fiecare an, au fost făcute plantări de pomi ornamentali, puieţi de salcâm, mesteacăn, tei, seminţe de iarbă şi flori în majoritatea spaţiilor verzi şi în parcul din zona Micro 7. Ne-am concentrat
atenţia şi în câteva zone pe care le considerăm sensibile şi anume Valea
Viilor, Valea Dăii, Str. Simion Bărnuţiu la intersecţie cu str. Răchiţii şi
capătul de sus al str. Plevnei. Pe toată perioada campaniei, administraţia
locală a stat la dispoziţia tuturor cetăţenilor care au solicitat sprijinul
primăriei şi a asigurat transportul deşeurilor vegetale rezultate ca urmare
a curăţeniei. Ultima acţiune a campaniei a avut loc în zilele dinaintea
Paştelui şi a constat în refacerea marcajelor pietonale şi rutiere pe cele
mai importante străzi.
Ţinând cont de gradul de implicare, credeţi că a avut ecou în rândul
comunităţii locale această campanie?
Am beneficiat de un real sprijin din partea instituţiilor de învăţământ
care s-au mobilizat foarte bine, motiv pentru care vrem să mulţumim
pentru efortul depus tuturor directorilor de şcoli, cadrelor didactice şi elevilor implicaţi. Conform parteneriatului încheiat, fiecare şcoală şi-a ales
o dată în care a făcut curăţenie nu doar în incinta proprie, ci şi într-o altă
zonă de pe domeniul public. Au existat câteva disfuncţionalităţi în program datorită vremii nefavorabile, însă, în cele din urmă toate instituţiile
au reuşit să igienizeze locaţia aleasă. Trebuie spus că, pe lângă acţiunea
în sine, foarte importantă a fost implicarea tinerilor în campania „Şi mie
îmi pasă de oraşul meu’. Generaţia tânără trebuie să conştientizeze că protejarea mediul înconjurător reprezintă o investiţie pe termen lung şi că
fiecare trebuie să facă, după puterile lui, câte ceva pentru localitatea din
care face parte.
Un aport semnificativ şi-au adus asociaţiile de proprietari, prin
intermediul cărora locatarii blocurilor s-au fost mobilizat şi au ieşit la
curăţenie în zona blocurilor de locuit. Totodată, un real sprijin am avut
din partea unor asociaţii nonguvernamentale şi din partea unor societăţi,
dintre care amintim Ocolul Silvic Sâpcea şi SC Invest Srl care ne-au fost
alături pe toată perioada campaniei.
Sunteți Administrator Public de aproximativ 4 luni. Care sunt problemele pentru care pot apela la dumneavoastră locuitorii oraşului Cugir?
Am fost numit administrator public în data de 4 ianuarie 2011.
Înainte de aceasta am ocupat funcţia de Director la firma de televiziune
prin cablu, fapt ce îmi este de real folos în activitatea din cadrul primăriei.
Îmi propun să stabilesc o colaborare foarte bună între compartimentele şi
serviciile pe care le coordonez, să eficientizez activitatea în cadrul acestor
compartimente şi să menţin un dialog permanent cu cetăţenii, care pot
apela la mine pentru orice problemă legată de domeniul public cum ar fi:
curăţenia, starea străzilor şi a trotuarelor, a rigolelor, iluminatul public,
etc.
Luminița BIRĂESC

Lupta continua pentru CSO CUGIR
-Luptam pentru Cugir ! Luptam pentru cugireni –
Parcurs foarte bun pentru echipa fanion a orașului Cugir de la începutul returului, parcurs care recompensează echipa cu un meritoriu
loc 1 dupa etapa 22. Munca, seriozitatea și dăruirea sunt cuvinte parcă
definite prin atitudinea de pe teren a CSO-ului condus de un antrenor
mereu inspirat Cătălin Pașcanu, având în spate un staff și o echipă
pregătită și dedicată 100 %. Îndemnați de noul slogan al echipei BATEM
ȘI PROMOVĂM doar ÎMPREUNĂ, locuitorii orașului au venit să încurajeze echipa în număr din ce în ce mai mare, 250 de persoane la fiecare
meci acasă și 30 de persoane la meciurile din deplasare.
,, Așa cum și sloganul nostru spune Luptăm pentru Cugir, luptăm pentru cugireni ; vrem să facem ceva
pentru acest oraș și vrem să aducem fericirea pe chipul
locuitorilor din orașul nostru. Cu o echipă formată preponderent din cugireni (20 din cei 24 de jucători sunt din
orașul nostru) ne dorim să practicăm un joc plăcut celor
care vin să ne urmărească și vrem să le dăruim emoțiile,
liniștea, bucuria și puțin din amintirea meciurilor pe care
le făcea Metalurgistul Cugir. Vrem să mulțumim spectatorilor care sunt alături de noi și ne poartă spre victorie
la fiecare meci al echipei și vă asigurăm că vom da totul
pentru a câștiga fiecare meci și pentru a aduce bucuria la
poalele Drăganei. Vă așteptam în număr cât mai mare și
vă reamintim că doar ÎMPREUNĂ putem reuși.”
6 victorii : 2-0 împotriva formației Metalul Aiud
(goluri marcate de George Goronea și Șuteu Alin ) –
formație care până în etapa 22 în acest retur nu a pierdut
nici un joc în afara de meciul cu noi; 8-2 împotriva celor
de la Rapid CFR Teiuș ( George Goronea – 3, Alin Șuteu -3, Daniel Grozav- 1 și un autogol ) – victorie la scor în 10 Daniel Haidinar fiind eliminat pentru cumul de cartonașe galbene încă din minutul 60;
4-2 pe ,,terenul minat” de la Dalia Sport acolo unde doar Ocna
Mureș a reușit să câștige pănă la meciul cu CSO ( Isac Radu, Iovănescu
Andrei, Goronea George, Șuteu Alin); 2-0 cu Viitorul Unirea echipă care
a venit și s-a apărat cu 11 jucători 90 de minute (Goronea George, Șandru
Răzvan); 2-0 la Galda o echipă foarte ambițioasă care a evoluat cu sabia

deasupra capului fiind în luptă la retrogradare ( Dan Adrian, Șuteu Alin)
și 1-0 în ultimul meci la Oarda (Mihu Valentin).
1 rezultat de egalitate : 0-0 acasă cu Santimbru după un meci dominat de echipa noastră care a ratat 7 ocazii imense de gol, a înscris un gol
perfect valabil și I s-a refuzat un penalty la fel de clar.
A urmat o perioadă foarte dificilă și importantă pentru CSO Cugir
: meciul cu Olimpia Aiud echipă aflată la retrogradare care a venit să iși
joace ultimele șanse de a rămâne în liga a IV-a, pe care am învins-o cu
3-0. Un alt meci a fost derby-ul promovării la Europa Alba Iulia, încheiat
cu scorul 1-1.
În data de 30 aprilie CSO Cugir a întâlnit cealaltă
echipă cugireană, FC Cugir, cu care a obținut un rezultat de egalitate 1-1. Din păcate din această confruntare
a avut de câștigat echipa albaiuliană Performanța Alba
Iulia aflată pe locul I în clasament.
,,În ciuda celor apărute în ultima vreme în presă
asigurăm că echipa noastră a dat și va da dovada de
fair play indiferent de scorul de pe teren și de echipa
împotriva căreia vom evolua. Ceea ce s-a întâmplat la
meciul cu Sântimbru a fost regretabil dar avem certitudinea că echipa oaspete a venit ,,montată” pentru
a provoca acele incidente. Nu vrem să ne scuzăm sau
să aruncăm gunoiul în ograda vecinului, vrem să vă
asigurăm pe voi locuitorii orașului nostru că la Cugir se
face doar fotbal curat că aici fair play-ul este la el acasă,
că jucăm doar pe teren și ne respectăm adversarii și că
după o săptămână plină de agitație și muncă vrem să vă
oferim un spectacol fotbalistic cât mai frumos. Avem nevoie de voi și vă
invităm sa fiți alături de noi, sunt ultimele etape și suntem în fața unei
performanțe frumoase pentru echipă dar mai ales pentru orașul nostru.
Deși va fi foarte greu deoarece luptăm împotriva tuturor, avem cel mai
de preț aliat pe Dumnezeu, în care ne încredem și care este tăria noastră.
Vă așteptăm cu drag : ÎMPREUNĂ putem fi campioni, Doamne ajută ! “
					(CSO CUGIR)

Primarul orașului Cugir,
prezent la un seminar despre fondurile europene
Primarul Cugirului Adrian Teban a fost prezent la un seminar pe
tema aborţiei fondurilor europene. Evenimentul a fost organizat la Senatul Românie, de către europarlamentarii Ramona Mănescu (PNL) şi
Victor Boştinaru (PSD), împreună cu preşedintele Senatului, Mircea
Geoana. În prezenţa reprezentanţilor administraţilor publice locale, precum şi a altor europarlamentari din Franţa, Grecia şi Germania, a fost
discutată problema incapacităţii absorbţiei banilor eorpeni, România fiind pe ultimul loc în ceea ce priveşte volumul fondurilor atrase.
Potrivit primarului liberal, Adrian Teban, tema abordată a fost una
foarte importantă pentru oraşul Cugir, care aşteaptă finanţare pentru
nici mai mult, nici mai puţin de10 proiecte. Din spusele edilului şef al
Cugirului, banii europeni sunt singura şansă de dezvoltare a acestei
localităţi, în condiţiile actualei crize economice şi a faptului că fondurile
guvernamentale şi judeţene continuă să ocolească oraşul Cugir. „Din
păcate această singură soluţie este foarte greoaie şi primim răspunsuri
foarte târzii. Unele proiecte au fost depuse în urmă cu 2-3 ani şi încă nu
au fost semnate contractele de finanţare. Altele, şi în această situaţie sunt
majoritatea, au fost declarate eligibile şi conforme, însă nu au mai putut
fi finanţate datorită epuizării fondurilor pe axa pe care au fost depuse.
Din acest motiv, în cadrul conferinţei am cerut să se facă o realocare a
fondurilor pe axele prioritare, astfel încât proiectele aflate pe listele de
aşteptare să poată beneficia de finanţare. Totodată, ar trebui simplificate
procedurile de accesare , întrucât e păcat de banii pe care primarii îi cheltuiesc din bugetele locale pentru întocmirea documentaţilor, în speranţa
că vor reusi sa atraga acele fonduri europene care sa le permita să rezolve

problemele comunităţii.
Cele mai importante proiecte pentru care primăria Cugir speră că
va obţine finanţare europeană privesc repararea a opt străzi din Cugir,
reabilitare termică a şcolilor şi liceelor din oraş şi reabilitarea şi dotarea ambulatoriului din cadrul spitalului. Sunt trei proiecte care ar rezolva o parte din problemele celor mai importante domenii: sănătate,
infrastructură şi educaţie
Primarul Cugirului, Adrian Teban consideră că blocarea diferitelor
proiecte şi, implicit pierderea finanţării europene se datorează, printre
altele, şi faptului că toate deciziile sunt luate la nivel ministerial, de către
oameni care nu cunosc realităţile locale şi regionale. „ Decizia cu privire la priorităţile de dezvoltare regională s-au îndepărtat foarte mult de
cetăţean, ele nu se mai iau nici măcar la nivel regional unde erau implicaţi
preşedinţii de consilii judeţene şi primarii de municipii şi oraşe. Acum
toarte deciziile se iau în cadrul ministerului, de către oameni care au un
contact cu realitatea din ce în ce mai redus.” a precizat primarul liberal,
Adrian Teban.
În cadrul seminarului, organizatorii evenimentului, europarlamentarii Ramona Mănescu şi Victor Boştinaru au prezentat un studiu conform căruia România înregistrează medii sub 15% la absorbţia fondurilor europene, atât la capitolul dezvoltare regională şi coeziune, cât şi la
capitolul social. Atât cei doi europarlamentari români, cât şi preşedintele
Senatului, Mircea Geoană, au atras atenţia asupra faptului că, în
exerciţiul financiar al Uniunii Europene pentru 2014-2020, România va
primi mai puţine fonduri, proporţional cu procentul fondurilor rămase
neabsorbite.
Mircea M. SIMU

DE LA O LUNÃ...LA ALTA...
Centru de sacrificare miei la Cugir

Şi în acest an, cugirenii au putut sacrifica miei în condiţii de maximă igienă,
în centrul de pe strada Viitorului, nr.2, in spatele Spitalului. Această locaţie a fost
amenajată de primărie în urmă cu patru ani, în fosta Remiză de pompieri, în ideea
de a pune la dispoziţia locuitorilor un cadru legal şi igienic în care să poată tăia şi
comercializa miei. Centrul de sacrificare miei din Cugir a fost dotat cu un asomator
electric şi toate echipamentele de protecţie necesare, fiind asigurate şi condiţiile pentru
depozitarea resturilor rămase în urma sacrificării.
Primăria Cugir a solicitat şi a obţinut de la Direcţia Sanitar - Veterinară Alba o
autorizaţie temporară de funcţionare pe perioada 18-23 aprilie, fiind respectate regulile
generale de igienă a produselor alimentare, precum şi procedurile de înregistrare a
activităţilor de vânzare.
În preajma sărbătorilor pascale, pe raza localităţii Cugir, carnea şi produsele de
miel s-au comercializat doar în piaţa de jos sau la centrul temporar.

Control al Poliției Rutiere și R.A.R în orașul nostru
În data de 11 aprilie, pe raza localităţii Cugir, Poliţia Rutierã Alba –Iulia şi
reprezentanţi ai Registrului Auto Român (R.A.R) au organizat o acţiune de identificare în trafic a autoturismelor care prezintă defecţiuni. Oamenii legii au acordat o
atenţie deosebită posesorilor de autoturisme vechi, marca Dacia. Scopul a fost acela
de a depista şoferii care circula cu maşini a căror stare nu mai corespunde din punct
de vedere tehnic, precum şi pe cei care folosesc echipamente ce nu sunt prevãzute in
cãrţile tehnice ale autovehiculelor.
Şoferii gasiti în ilegalitate au fost amendaţi si taxaţi cu puncte de penalizare ,iar
cei mai ghinionişti sunt nevoiţi sa-si recupereze certificatele si taloanele de înmatriculare de la Poliţie, însă dupã ce fac dovada cã au rezolvat problemele tehnice.

Lansare de carte

Recent, la Casa de Cultură din Cugir (fostul Club Muncitoresc) a avut loc lansarea
volumului de poezii “Moartea prematură a unei veri”, sub semnătura lui Flaviu Predescu.
Cu aceeaşi ocazie, criticul literar prof. univ. dr. Dorin N. Uritescu, originar din Vinerea
şi stabilit la Bucureşti de peste patruzeci de ani, a prezentat şi alte două volume publicate anterior de Predescu – “Aurul n-are trecere-n rai” şi “Despre cer, iubire şi rouă”.
Autorul, în vârstă de 30 de ani, se află la a patra apariţie editorială, a făcut parte din
administraţia judeţului Alba, iar din anul 2007 lucrează în Bucureşti, fiind cooptat în
administraţia centrală.

Poliţia Locală Cugir s-a implicat în
Campania de Curăţenie
“Şi mie îmi pasă de oraşul meu”

Ca în fiecare an, Primaria si Consiliul Local Cugir demarează
tradiţionala campanie a curăţeniei sub sloganul “Şi mie imi pasă de oraşul
meu”
De această dată, demersul autoritatilor a fost sprijinit şi de către
Poliţia Locală care a participat activ cu o parte din personal la acţiuni de
curăţenie şi igienizare a zonei din jurul clădirii “Taxe si Impozite Locale”
din Cugir.
„Compartimentul pentru Protecţia Mediului” al Poliţiei Locale Cugir
face pe aceasta cale apel la toţi cetăţenii oraşului, inclusiv agenţi economici
şi asociaţii de proprietari să se implice şi să sprijine cu forţe proprii, nu
doar în timpul acestei campanii, eforturile administraţiei locale de a avea
un oraş curat şi civilizat, dar să ţină cont în acelaşi timp şi de normele elementare de protecţia mediului şi a sănătăţii populaţiei.
Se aduce la cunoştinţă că este interzisă incendierea gunoaielor menajere de orice fel, a ambalajelor sau a resturilor vegetale rezultate din
toaletarea spaţiilor verzi pe care le deţin fără informarea şi autorizarea
prealabilă a Serviciului Voluntar de Urgenta al Primăriei. De asemenea,
cetăţenii sunt rugaţi să colecteze şi să depoziteze selectiv deşeurile în recipiente diferite, inscripţionate corespunzător, amplasate de operatorul serviciului de salubritate.
Persoanele
fizice şi juridice
care nu se supun
prevederilor legale
vor fi sancţionate
conform Legii nr.
265/2006 privind
Protecţia Mediului,
precum şi H.C.L.
nr. 10/2005 privind obligaţiile şi
răspunderile ce le
revin cu privire la
pastrarea unui climat de ordine şi
curăţenie specific oricărui oraş modern.
Jr. Florin ARION,
Șef Seviciu Poliția Locală
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Colegiul Naţional “David Prodan” în zi de sărbătoare
După un an încărcat, atât pentru elevi, cât şi pentru profesori, un eveniment care tinde să devină tradiţie pentru colegiul
nostru s-a desfăşurat vineri, 8 aprilie: pentru o zi, profesorii au
lăsat cataloagele deoparte, elevii au abandonat caietele şi manualele şcolare şi s-au dedicat manifestărilor prilejuite de cea de-a
doua ediţie a Zilei Colegiului Naţional “David Prodan”.
Deşi primăvara calendaristică părea în acea zi doar o fantezie, anotimpul şi-a făcut simţită
prezenţa în atmosfera de sărbătoare care
domnea în întregul colegiu. Pregătirile
anterioare, surse de griji şi oboseală, au
fost lăsate deoparte, pentru a face loc
entuziasmului şi nerăbdării de a vedea
“cum va ieşi totul”. Şi se pare că “totul” a
ieşit foarte bine, şi asta nu doar din perspectiva noastră (probabil subiectivă), ci
şi a invitaţilor noştri, oficialităţi, profesori sau elevi ai şcolilor generale din Cugir.
Ziua a început cu un concurs de
cultură generală, apoi am părăsit sălile
de clasă pentru a ne întâmpina invitaţii
şi a lua parte la careul organizat special pentru acest eveniment. Domnul
director, Miron Bur, alături de câţiva invitaţi, au omagiat personalitatea patronului nostru spiritual, academicianul David
Prodan, şi au reliefat rolul major pe care instituţia noastră îl are
în învăţământul cugirean. Au fost premiaţi elevii câştigători la
concursul de fotografie şi clasele care au dovedit că “sunt cele
mai tari” în ceea ce priveşte cultura generală. Careul festiv a luat
sfârşit după ce directorul colegiului a prezentat elevilor de clasa a
VIII-a oferta educaţională pentru anul şcolar următor.
Următoarea etapă a programului oferit viitorilor liceeni a

fost turul colegiului, în care aceştia au asistat la atelierele organizate cu această ocazie. Am văzut, împreună cu ei, că matematica
şi fizica au şi o parte distractivă, că limbile străine nu se învaţă
decât prin mult exerciţiu, că filosofia şi psihologia sunt o parte a
descoperirii sinelui, că problemele adolescenţei nu sunt doar un
fenomen contemporan, ci au fost reflectate de-a lungul timpului
în numeroase scrieri literare, că experimentele chimice ne pot
lăsa cu gura căscată şi că avem de ce să fim
mândri cu numele pe care îl poartă colegiul
nostru. Invitaţii au mai văzut că la noi nu
totul se rezumă la studiu, ci elevii noştri se
mai şi relaxează, lucrând în laboratoarele de
informatică la viitoarea mascotă a liceului sau
dovedindu-şi priceperea la jocuri pe calculator. Evenimentele sportive nu au lipsit nici ele
(fotbal, volei, tenis de masă... condiţie fizică
să fie doar), însă, se pare că elementul de
senzaţie a rămas postul de radio, cel care i-a
făcut pe mulţi dintre elevii claselor a VIII-a să
spună: “Vreau să fiu şi eu elev aici”.
Ora 18.00 a adus obişnuitul “film de
seară”, o comedie englezească savuroasă, “The
Infidel”, care a încheiat sărbătoarea noastră
într-o atmosferă de optimism şi bună dispoziţie.
În încheiere, aş dori să mulţumesc tuturor celor care şi-au sacrificat timpul lor liber, ore de curs, resurse materiale sau intelectuale, pentru ca acest eveniment să fie unul memorabil. Noi, marea
familie de la “David Prodan”, aşteptăm cu drag să ne fiţi alături
şi peste un an, când vom aniversa 110 ani de la naşterea marelui
isoric, patronul nostru.
			
Prof. Gabriela HATAGAN

PAŞTELE sau sărbătoarea ÎNVIERII MÂNTUITORULUI
este evenimentul pe care copiii Grădiniţei cu program normal
nr.5 Cugir, ca de altfel, toţi copiii, l-au aşteaptat cu mare bucurie.
Sărbătoarea este cunoscută din familie şi copiii au învăţat despre
naşterea lui Iisus, apoi despre viaţa Sa, despre sacrificiul Său şi mai
apoi despre Înălţarea Sa la ceruri. Dorinţa copiilor de a afla cât mai
multe lucruri despre această sărbătoare a fost punctul de plecare
în iniţierea unui proiect tematic derulat pe o perioadă de două
săptămâni. De obicei, în fiecare an, sărbătoarea Paştelui ocupă locul central, iar copiii o îndrăgesc, pentru că acum vine iepuraşul
cu daruri şi ouă roşii. Activităţile planificate în cadrul acestui
proiect, adaptate nivelului de înţelegere a copilului, formează în
sufletul acestuia impresii, deprinderi de conduită şi sentimente,
cu ajutorul cărora să devină o persoană deschisă comuniunii cu
Dumnezeu şi cu semenii. Implicarea copiilor în derularea acestui
proiect conduce la conştientizarea faptului că tradiţiile trebuiesc
păstrate aşa cum au fost moştenite şi apoi transmise mai departe.
După crearea centrului tematic în sala de grupă cu ajutorul copiilor şi al părinţilor cu aspecte specifice acestei sărbători,
preşcolarii grupelor mari şi pregătitoare conduşi de educatoarele
Ţenea Eleonora şi Bîrloncea Elisabeta au mers la Catedrala din
oraş unde au primit sfânta împărtăşanie. Cu acest prilej preotul

paroh Giurgea Mircea le-a explicat copiilor semnificaţia religioasă
a sărbătoririi Paştelui, faptul că Învierea este, de fapt, biruinţa
definitivă a vieţii asupra morţii, încercând astfel să sădească în sufletele lor iubire pentru Dumnezeu şi semeni.
Un alt aspect ce merită remarcat este faptul că în toate
activităţile derulate în aceste două săptămâni copiii s-au implicat
cu multă dăruire şi pricepere, confecţionând coşuleţe, suporturi
pentru ouă, felicitări, decorând ouă, colorând iepuraşi şi alte imagini sugestive.
Evaluarea proiectului a avut loc joi, 14 aprilie, la amiază, când
preşcolarii grupei pregătitoare conduşi de doamna educatoare
Bîrloncea Elisabeta au prezentat în faţa părinţilor un deosebit
spectacol constând într-o scenetă de Florii şi Dansuri populare
din Ardeal.
Cu speranţa că Sărbătorile Paştilor v-au adus în case bucurii
nemăsurate, iar lumina sfântă a ÎNVIERII v-a luminat sufletul,
mintea şi inima, vă dorim „ DRUM DREPT ŞI LUMINĂ... DIN
LUMINĂ!”
Elisabeta BÎRLONCEA,
Educatoare Grădiniţa cu program normal nr.5 Cugir

“Este timpul învierii”
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NAŞTERI ÎNREGISTRATE:
BÎRZĂ NICOLAS AURELIAN (ACT TRANSCRIS, născut în
localitatea VERONA-ITALIA);
SPÎNU MARIA ALEXIA;
PĂDUREAN ERVIN ANDREI (ACT TRANSCRIS, născut în
localitatea WALTHAM FOREST –
MAREA BRITANIE.
CĂSĂTORIIÎNREGISTRATE:
SEBASTIANELLI ELIA
FRANCO şi BÂRSAN IOANA
ANA (ACT TRANSCRIS, căsătorie
încheiată în localitatea LATINA –
ITRALIA;
DURUŞ DANIEL AUGUSTIN şi LOGA RAMONA DIANA.
DECESE ÎNREGISTRATE:
BERIAN GHEORGHE,
cu ultimul domiciliu în oraşul Cugir, str.Salcîmului nr.8;
GROZA LONGINA, cu
ultimul domiciliu în oraşul Cugir –
Vinerea, str.Principală nr.234;
TEBAN ANA, cu ultimul
domiciliu în oraşul Cugir – Vinerea,
str.Principală nr.338;
MOCAN AVRAM, cu ultimul domiciliu în oraşul Cugir, str.

Victoriei nr.25, ap.12;
MUREŞAN ANA, cu
ultimul domiciliu în oraşul Cugir,
str.Rozelor nr.21, sc.C, ap.19;
PRUNEAN IOAN, cu
ultimul domiciliu în oraşul Cugir,
str.Mureşului nr.4, ap.1;
RUS CORNELIU, cu
ultimul domiciliu în oraşul Cugir,
str.1 Decembrie 1918 nr.4, ap.1;
MICLEA EUDOCHIA,
cu ultimul domiciliu în oraşul Cugir, str.Alex.Sahia nr.1;
TOMA ŞTEFAN, cu ultimul domiciliu în oraşul Cugir,
str.Doinei nr.14, ap.1;
MIHĂILĂ
GHEORGHE, cu ultimul domiciliu
în oraşul Cugir – Vinerea, str.
Principală nr.190;
TRIFAN MARIA, cu
ultimul domiciliu în oraşul Cugir,
str.Drăgana nr.61;
OLTEAN VALERIA, cu
ultimul domiciliu în oraşul Cugir,
str.1 Iunie nr.9;
DOGARU NICOLAE,
cu ultimul domiciliu în oraşul Cugir, str.Ştefan cel Mare nr.2.
Rodica CRĂCIUN DRĂGOI
Nicoleta DAICU
Ofițeri Stare Civilă

Aleșii noștri
Consiliul Local Cugir este organul legislativ al
administraţiei publice locale, care funcţioneazã în baza
Legii nr.215/2001- Legea administraţiei publice locale.
Prin intremediul acestei rubrici, îi aduce în atenţia dvs
pe cei 19 consilieri locali ai oraşului Cugir, în ordine
alfabetică.
		

Baciu Petru

Cunoașterea duce la toleranță

În perioada 1-5 aprilie 2011 a avut loc în Irlanda, la Boyle, a doua reuniune din cadrul Proiectului Multilateral Comenius
„Cunoaşterea duce la toleranţă”, la care au participat cadre didactice din Irlanda, România, Polonia, Germania şi Spania. Delegaţia
română a fost constituită din cadre didactice
de la Şcoala cu clasele I-VIII Singidava Cugir:
prof. Lucia Anghel, Floare Vlasea, Monalisa
Borza şi Oana Horciu. Reuniunea a debutat la
Castelul Kilronan, cu un simpozion cu tema
“ Cunoaşterea duce la toleranţă la care au participat pe lângă oficialităţile din Boyle şi
parlamentarul european D-na Marian Harkin.
Programul reuniunii a continuat cu vizitarea localităţii şi a împrejurimilor ocazie cu care
am descoperit o parte din frumuseţile acestei ţări. Şcoala Kingsland din Boyle a găzduit
cea mai mare parte din lucrările reuniunii. În
acest ambient prietenos, foarte bine dotat din
toate punctele de vedere, s-a asistat la mai
multe activităţi desfăşurate cu elevii, s-a prezentat stadiul implementării proiectului în fiecare
şcoală, s-a lansat web-site-ul proiectului şi s-a
prezentat programul reuniunii de la Jessen, Germania, din iunie 2011, mobilitate la care vor participa şi elevi. Această reuniune a fost
fructuoasă din mai multe puncte de vedere:profesional, relaţional şi intercultural. Am rămas cu amintiri frumoase şi cu sentimentul
că legătura dintre noi nu este strict cea profesionala, ci ne putem considera parteneri şi prieteni.
Prof. Lucia ANGHEL

Să ne cunoaștem Orașul!

Înfiinţarea muzeului oraşului Cugir constituie o prioritate !

I-NECESITATEA ÎNFIINŢĂRII MUZEULUI ORAŞULUI
CUGIR –argumentată punctual
1-„Necesitatea înfiinţării unui muzeu al oraşului Cugir NU TREBUIE MOTIVATĂ CI SPRIJINITĂ”.Convins fiind de această necesitate şi ţinând cont de realităţile trecute şi prezente ale cugirenilor,
dar mai cu seamă de necesităţile viitorului , susţin necondiţionat
înfiinţarea muzeului (lector univ.dr.CRISTIAN-IOAN POPA-universitatea „1 Decembrie „ Alba-Iulia) născut în Cugir; 2-Timpul ne
presează : cu fiecare zi ce trece, tot mai multe obiecte de mare valoare
se degradează sau dispar (comitetul şi numeroşi concetăţeni); 3-Cugirul dispune de obiecte de patrimoniu de excepţională valoare,
unele fiind unice în România. De exemplu : a-Descoperirile de
pe dealul Cetate (Sângidava); b-Prelucrarea fierului în general şi
producţia de tehnică militară –în special; c-Îmbrăcămintea , obiecte
gospodăreşti şi obiceiurile , deasemeni cu particularităţi deosebite;
4-Cugirul este singurul oraş din România care nu are muzeu. În
judeţul Alba toate comunele au câte un muzeu (urmare proiectului
„Cultură pentru Cultură” –aplicat de către Consiliul judeţean şi patentat); 5-Foarte mulţi concetăţeni ,unităţi şcolare, biserici şi firme
s-au oferit să doneze obiecte caracteristice oraşului nostru; 6-Urmare sondajului realizat pe baza a 500 chestionare în cadrul proiectului „Să ne cunoaştem monumentele zonei Cugir-Câmpul Pâinii”
s-a constatat că 81% din persoanele chestionate , au precizat că este
necesar un muzeu al oraşului; 7-În cadrul reuniunii spontane cu un
grup de 56 persoane- -55,din cei prezenţi au spus că este necesar
înfiinţarea muzeului oraşului; 8-Obiecte de mare valoare istorică ca
de exemplu „Crucea ascunsă din lemn” depusă la Clubul copiilor –
înălţime de 3,5 m nu mai poate fi prezentată deoarece încăperea are
numei 2,5 m.Aceiaş situaţie este în cazul înscrisurilor cu referire la
istoria oraşului, evoluţia economică şi socială –şi desigur existenţa
Sistemului de apărare grăniceresc.
II-STADIUL demesurilor efectuate de către Comitetul
cetăţenesc pentru punerea în valoare a patrimoniului oraşului
Cugir.
1-S-a constituit Comitetul cetăţenesc pentru înfiinţarea muzeu-

lui (Comitetul cetăţenesc pentru punerea în valoare a patrimoniului
local Cugir); 2-A fost informat Consiliul Local în cadrul şedinţei sale
din 28.01.2011-în care toţi vorbitorii au fost de acord cu înfiinţarea
muzeului; 3-În şedinţa Consiliului Local din 24.03.2011 s-a prezentat o nouă formă-în care caz părerile au fost împărţite; 4-În ziua de
28.03.2011 la primărie s-a desfăşurat o şedinţă a comitetului, unde
au fost prezenţi :primarul oraşului, viceprimarul, directorul Colegiului „David Prodan”,cei doi consilierii judeţeni cugireni,şi alte persoane cu răspunderi în viaţa oraşului.Din 20 intervenţii, 14 au fost
favorabile înfiinţării muzeului , iar 6 împotrivă; 5-În analiza problemei muzeului în plenul şedinţei Consiliului Local din 21.04.2011
s-au confirmat aprecieri pozitive şi negative.
Desigur există argumente bine justificate –de o parte şi de altacomitetul fiind conştient de acestea însă-cu o stăruinţă deosebită-se
pot găsi soluţii de rezolvare , bunăvoinţă să fie.
III-OPINIA(PUNCTUL DE VEDERE AL COMITETULUI
CETĂŢENESC ESTE URMĂTOAREA :
1-UZINA MECANICĂ CUGIR şi F.A.C. sunt rugate să-şi
dea acordul de principiu –pentru una din clădiri-(sau unul-două
nivele dintr-o clădire) pentru înfiinţarea muzeului; 2-ACEAŞI
rugăminte este adresată primăriei, respectiv Consiliului Local;
3-Suntem conştienţi de faptul că unele dintre clădirile nominalizate nu sunt libere de sarcini. Dar se apreciază că se vor găsi soluţii
pentru a fi eliberate de acele sarcini; 4-În această FAZĂ-comitetul
nu solicită fonduri de la Consiliul Local. Convingerea comitetului
este ca să se facă tot ce este posibil pentru a obţine finanţare de la
Guvernul României , de la Comunitatea Europeană sau alte surse;
5- Rugămintea noastră este să se dea acordul pentru o clădire aflată
în stare cât mai bună, aşa fel ca cheltuielile de amenajare (sau reabilitare) să fie cât mai mici şi perioada de realizare cât mai scurtă.
AVÂND ÎN VEDERE CĂ VIITORUL MUZEU-poate fi numai
al domeniului public al oraşului deci în administrarea Consiliului
Local , respectiv al Primăriei –prin Casa de Cultură-nominalizarea
clădirii trebuie să fie însuşită de către Consiliul Local Cugir .
			
Ing. Aurel VOICU, Consilier local

Consilier Local PNL
Locul şi data naşterii: Vinerea, 01.02.1949.
Stare civilă: căsătorit
Studii: 1973-1977: I.P.C. Cluj Napoca, Secţia Subingineri, Cugir
1966-1979: Liceul Teoretic, Cugir
1963-1966: Şcoala Profesională, Cugir
Activitate profesională: 1966-1971: Strungar
U.M.C., atelier Prototipuri
1971-1972: Stagiu militar, Lugoj
1972-1977: Strungar U.M.C., atelier Prototipuri
1977-1988: Subinginer, secţia Sculărie, U.M.C.
1988-1992: vicepreşedinte Cooperativa Metalul
Cugir
1992-1995: Şef şecţie Brutărie Albadaria, Cugir
1995-2007- Şef atelier Mecanică I A, C.N. ROMARM S.A., Filiala Cugir
2008: Pensionat anticipat
Activitate politică
-membru PNL din anul 1996
-consilier local în perioada 2000-2004, 2007
-2008, 2008 până în prezent.
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Tradiţii şi obiceiuri de Paşte păstrate din generaţie în
generaţie,care ne ţin fiinţa şi speranţa vie
Considerată cea mai importantă sărbatoare din calendarul crestin, Paştele se celebrează la o dată variabilă. Datina n-ar fi împlinită
fără legile nescrise ale pământului, fără obiceiurile care cuprind practici şi rituri, iar neimplinirea acestora ar arăta o lipsă a credinţei, care,
implicit, ar atrage forţele malefice asupra omului şi a pamantului. După respectarea Postului Mare şi după sărbătorirea Sâmbetei lui Lazăr
şi a Floriilor, satele româneşti trăiesc cu evlavie tragedia Săptămânii Patimilor, pentru a ajunge lumina Sfintelor Paşti, miracolul Învierii lui
Hristos şi luarea Paştilor.
Pentru a celebra cum se cuvine această mare sărbătoare, există un obicei deosebit ce se
petrece în Miercurea Mare la Cugir şi în Joia Mare la Vinerea. Este obiceiul numit “Păştenii”,
care datează în această formă din anul 1948, când a fost iniţiat de preotul Ioan Sabău în Vinerea,
fiind preluat de către cugireni de aproape 50 de ani.
Obiceiul începe mult înainte de Săptămâna Mare când are loc o întâlnire a celor care împlinesc 60 de ani în anul respectiv. La Vinerea, în cadrul aceastei adunări se stabileşte o familie,
de regulă mai înstărită, care joacă în Sâptămâna Mare rolul de gazdă. În acest scop, gospodarul
ales (anul acesta Iuliu Urieşu) aduce în gospodăria proprie pâinea, vinul şi vasele noi de brad
în care se pregăteşte paştile. La Cugir, reuniunile păştenilor pe parcursul postului au loc la casa
parohială a preotului Pintea Dumitrean, unde se îndeplineşte acelaşi ritual de împodobire a
vaselor destinate paştilor. Aceste vase sunt ciubere inscriptionate cu anul, crucea şi cu urarea
de “Hristos a Înviat! Adevarat a Înviat”. Totodată sunt cumpărate lumănări pe care paştenii le
împodobesc frumos şi le oferă participanţilor la ceremonial.
În mare, în cele două localităţi obiceiul este asemănător, cu mici diferenţe. Spre exemplu, la Vinerea, obiceiul cere ca
fiecare bărbat de 60 de ani să
cumpere câte un ciubăr pe care
să işi scrie numele, iar femeile să
ţese la razboi sau, în zilele noastre, să cumpere câte o pereche de
desagi absolut noi, care sunt duse
la gazdă acasă pentru a fi sfinţite.
Spre deosebire, la Cugir toate cele
necesare sunt cumpărate de către
toţi păştenii şi pregătite la casa
preotului, de unde, în Miercurea
Mare sunt duse la biserică întrun alai devenit punct de atracţie
pentru întreaga comunitate.
La Vinerea, în Miercurea Mare preotul Mircea Moşneag merge la casa gazdei pentru a o
sfinţi şi pentru a face sfeştanie în gospodăria proaspăt zugrăvită. Urmează Joia Mare, zi de mare
sărbătoare, când de dimineaţă, păşteni se adună la biserică, iar în frunte cu preotul pleacă la
casa păşteanului gazdă, unde se face o slujbă religioasă, se împart lumănările frumos împodobite cu verdeaţă, iar dupa slujbă, painea se pune în desagi pentru a fi dusă la biserică. Alaiul format din prapori, preoţi, oficialităţi şi păştenii îmbrăcaţi în costume populare se îndreaptă spre
lăcaşul de cult într-o ordine bine stabilită: în faţă bărbaţii cu desagii cu pâine, iar în spate femeile cu ciuberele împodobite cu verdeaţă, urmate de ceilalţi participanţi, fie săteni, fie invitaţi
ai lor. La biserică se continuă slujba, la finalul căreia fiecare persoană serveşte un pahar de vin
şi primeşte un colac.
Profităm de ocazie pentru a le ura sănătate și viață lungă tuturor păştenilor din acest an,
precum și pentru a adresa creștinescul « Hristos a Înviat ! » cititorilor ziarului « Curierul de Cugir ».					
Prof. Lilica VANȚ

Cugirul, vizitat de o delegaţie din oraşul înfrăţit Wasserburg
Timp de câteva zile, în luna aprilie, Cugirul a fost vizitat de către
reprezentanţii fundaţiei "Freunde Maria Rast" din oraşul înfrăţit Wasserburg. Delegaţia a fost condusă de Erich Baumgartner, Cetăţean de
Onoare al oraşului Cugir, care a venit însoţit de către un alt membru
al asociaţiei, doctorul Erbert Fleskamp, medic specialist în medicină
naturistă şi acupuntură. Prietenii din Germania au fost întâmpinaţi
la Primăria Oraşului Cugir de către conducerea administraţiei locale,
primarul, Adrian Teban şi viceprimarul Rodica Florea
Scopul vizitei a fost unul umanitar, delegaţia din
Wasserburg donând localităţii de la poalele Drăganei
un autoturism marca Volkswagen, care urmează să
fie folosit de către Serviciul de Asistenţă Socială,
pentru asigurarea îngrijirii medicale la domiciliu.
„La ultima şedinţă a fundaţiei, Eric Baumgartner
ne-a informat că oraşul Cugir are nevoie de un autoturism care să fie utilizat pentru consultaţii şi tratamente ambulatorii. M-am gândit că sunt oameni în
vârstă care au nevoie de un astfel de seviciu, motiv pentru care am
donat acest autoturism aflat în stare bună de funcţionare” ne-a declarat dr. Erbert Fleskamp.
Pe agenda delegaţiei germane s-a aflat, ca de fiecare dată, şi Spita-

lul Oăşenesc Cugir, pentru care, prietenii germani au adus mai
multe obiecte de mobilier. Trebuie spus că, timp de 21 de ani
prin intermediul fundaţiei, "Freunde Maria Rast", Erich Baumgartner a contribuit la îmbunătăţirea dotării tehnice a spitalului
din Cugir, pentru care a adus un aparat de respiraţie artificială,
aparat de anestezie, scaune pentru invalizi, paturi de spital, noptiere, saltele, lenjerie şi alte materiale sanitare. „ Venim la Cugir şi implicit la spital, o dată sau de două ori pe
an, încă din 1990, când la conducerea spitalului
era dr. Buta Flaviu. Ca urmare a relaţiei bune pe
care am stabilit-o cu oraşul Cugir, am încercat
să venim în sprijinul acestei comunităţi astfel
că, ceea ce noi am schimbat la Wasserburg şi a
fost în stare bună, am trimis la Cugir, cu sprijinul asociaţiei, "Freunde Maria Rast" care a acoperit cheltuiala cu transportul.” a precizat Erich
Baumgartner.
Edilul şef al Cugirului, Adrian Teban a profitat de faptul că vizita delegaţiei germane a coincis cu una din
acţiunile campaniei de primăvară şi a plantat împreună cu Erich Baumgartner un „copac al prieteniei şi bunei colaborări” la
intrarea în oraş, sub plăcuţa cu „Oraşe înfrăţite”. Romeo IVAN

VOX POPULI

Cum apreciaţi opţiunea tinerilor de a pleca în străinătate?

Flaişer Marinela
“Pentru foarte mulţi tineri plecarea la muncă în străinătate nu
mai este o opţiune. În lipsa unui loc de muncă, practic, eşti împins să
iei această decizie. Personal mă aflu într-o asemenea situaţie, întrucât,
periodic, plec la muncă în occident. Este foarte, foarte greu deoarece
lucrul acesta are repercursiuni asupra întregii familii, mai ales asupra copiilor care rămân în grija bunicilor. Dar, nevoile sunt multe, iar
posibilităţile de a le satisface aici, în Cugir, sunt aproape nule.”
Tomoşescu Ioan
“Deşi fac parte din categoria tinerilor, pentru mine opţiunea de a
pleca în străinătate este ultima pe care aş putea-o lua în calcul, deoarece
am un loc de muncă şi sunt aproape de familie. Sunt convins că lucrând
în occident nu voi avea un câştig atât de mare încât să merite sacrificiul
de a abandona toate aceste lucruri.”
Fica Viorel
„Pentru ca tinerii să nu ne mai plece, trebuie ca factorii de
răspundere din localitate, indiferent de culoarea politică să îşi unească

forţele pentru a fi create locuri de muncă. Uzina aceasta care stă
să se dărâme cu buna ştiinţa a majorităţii, ar putea fi revigorată,
dacă s-ar găsi pieţe de desfacere a produselor. Sunt convins că
jumătate dintre cei plecaţi s-ar întoarce dacă ar ştii că vor avea
un loc de muncă. Pe lângă acest aspect, cred că ar fi necesară diminuarea birocraţiei. Cei care s-au întors şi au dorit să pună pe
picioare o mică afacere, au fost plimbaţi luni de zile de la o uşă la
alta, fără a avea garanţia că vor putea face faţă tuturor impozitelor pe care trebuie să le plătească.”
Sima Stela
“Din păcate majoritatea celor care au plecat şi-au distrus familiile. Datorită acestui lucru nu sunt de acord cu o asemenea
decizie. Din punctul meu de vedere, vinovat pentru toate acestea
este statul, care nu face nimic pentru a determina tinerii să stea
acasă.”
Luminița BIRĂESC

Sfatul Specialistului:
Viermele merilor
Toţi cultivatorii de pomi fructiferi sunt foarte dezamăgiţi atunci
când recoltează fructe pline de viermi sau de resturile acestora, care
depreciază foarte mult calitatea acestora, dar reduc mult şi cantitatea
recoltei. În special la măr este evident atacul viermilor.
Da, atacul acestui dăunător se întâlneşte aproape oriunde se
cultivă mere. În ţara noastră viermele merelor se găseşte în topul celor mai importanţi dăunători ai pomilor. Deşi am mai scris despre
acest dăunător revenim iarăşi, pentru a reaminti cultivatorilor de
meri, de importanţa care trebuie acordată acestui dăunător periculos. La pomii netrataţi pagubele produse de vierme poate ajunge la
80-90%.
Viemele merelor este larva unui fluture de culoare brună-cenuşie.
Viermele (larva) este de culoare albă cu capul şi toracele brune. Cu
timpul culoarea corpului devine roz-deschis şi pe fiecare segment
prezintă negi negricioşi. Dăunătorul iernează în stadiu de larvă
într-un cocon mătăsos, în crăpăturile scoarţei pomilor, sub frunzele căzute, în depozite, sau alte adăposturi. Dezvoltă frecvent două
generaţii pe an.
Apariţia fluturilor primei
generaţii
are
loc în luna mai
şi coincide cu
scuturarea petalelor în unii
ani, iar în alţii
cu
înfloritul
pomilor.
Femelele depun
ouăle pe frunze,
fructe
sau
lăstari, preferând suprafeţele
netede. După
ieşirea
din
ouă larvele se
deplasează pentru
căutarea
fructelor . La
început larvele
consumă particule mici din
coajă şi pulpă,
apoi
pătrund
în fruct unde
năpârlesc şi fac
o galerie în direcţia casei seminale, consumând seminţele. Cu timpul larvele îşi construiesc o galerie de ieşire, la suprafaţa căreia se
găsesc excrementele. Într-un fruct nu se dezvoltă decât o singură
larvă. Ajunse la deplina dezvoltare, larvele părăsesc fructele şi se retrag în scoarţa pomilor sau se lasă pe un fir mătăsos în căutarea unui
adăpost, unde se împupează. Fluturii generaţiei a doua apar în iunieiulie şi zborul se prelungeşte până în august, femelele depund ouăle
pe fructe şi ciclul se reia, cu deosebirea că larvele generaţiei a doua
ajunse la completa dezvoltare migrează spre locurile de iernare.
Modul de atac. Când larvele pătrund în fruct şi formează galerii
largi în casa seminală, consumînd pulpa şi seminţele, se produce
atacul secundar, considerat ca fiind cel mai păgubitor. Galeriile sunt
umplute de excremente şi de resturi din pulpă brunificate care dau un
aspect dezagreabil fructelor. Fructele verzi atacate se opresc din dezvoltare şi cad prematur. Atacurile tardive ale larvelor din generaţia
a doua grăbesc procesul de maturare a fructelor şi căderea acestora.
Fructele atacate îşi pierd valoarea comercială şi nu se pot păstra deoarece putrezesc.
Combatere. Viermele merelor se poate combate relativ uşor dacă
se execută tratamente ţinându-se cont de avertizările emise de centrele de protecţia plantelor.
Pentru larvele generaţiei întâi primul tratament se poate executa
când apar primele fructe, urmat de încă două la interval de 8-10 zile.
Mulţi gospodari se limitează doar la tratamentele efectuate
doar pentru larvele primei generaţii. Foarte greşit, deoarece la fel
de periculos este şi atacul generaţiei a doua, care aşa cum am văzut,
se manifestă pe parcursul lunii august. Este important să executăm
unul sau două tratamente de acoperire şi în luna august la interval
de 8-10 zile. Se pot folosi cu succes următoarele produse Calypso0,02%, Karate ZEON-0,02%, Mospilan-0,02%, etc. La fiecare tratament trebuie să se folosească şi un fungicid împotriva bolilor, care
sunt la fel de periculoase ca şi insectele. Dar despre bolile la pomi
fructiferi vom scrie intr-un articol viitor.
Gheorghe SPĂTĂCEAN

