 Anul III, nr. 10
Iunie
2009
 4 pagini



Infoavrig@gmail.com
Aceast[ edi\ie
se distribuie
gratuit
PUBLICA|IE DE INFORMA|IE LOCAL{ FONDA
T{ DE PRIM{RIA ~I CONSILIUL LOCAL AVRIG `i editat[ cu sprijinul ziarului TRIBUNA
FONDAT{

În perioada 17-20 mai, la
Medway (Marea Britanie)
s-a desfãºurat o nouã întâlnire a partenerilor implicaþi
în Proiectul Repair (REABILITAREA SITURILOR
MILITARE ABANDONATE)
din cadrul Programului
URBACT II. La aceastã
întâlnire a participat ºi o
delegaþie a oraºului Avrig,
unul dintre partenerii din
program, formatã din
primarul Arnold Gunter
Klingeis - reprezentantul
oraºului Avrig, Maria ªincamanagerul de proiect ºi
Lucian Isachi- membru în
Grupul de Suport Local.
Cu prilejul acestei întâlniri
au fost prezentate situaþiile
trecute ºi prezente ale
siturilor militare din cele 10
oraºe partenere ºi a
liderului de proiect (în cazul

oraºului Avrig, prezentarea ºi
rãspunsul la interpelãri au
fost fãcute de primarul
Arnold G. Klingeis), au fost
organizate mai multe ateliere
de lucru, s-au prezentat
exemple de bunã practicã în
ceea ce priveºte conservarea patrimoniului ºi unele
schimburi de experienþã în
dezvoltarea de muzee în
locul fostelor unitãþi militare
abandonate. Programul pregãtit de gazde a mai cuprins
ºi vizitarea unui fort militar din
oraº, prezentarea unui raport
tematic final ºi a concluziilor.
Bugetul alocat oraºului Avrig
prin acest proiect este de
55.577 euro (cea mai mare
parte a acestei sume provine
din surse ale UE), banii
putând fi cheltui\i pentru bune practici , prezentãri, tanþi pentru unitatea militarã luni, începând cu luna ªinca, managerul de
schimburi de experienþã, raportãri de progres, vizite etc. Perioada de derulare a ianuarie 2009. Informaþiile proiect din partea oraºului
însuºirea unor exemple de de documentare, consul- proiectului este de 30 de ne-au fost oferite de Maria Avrig.

Cofinanţare pentru Proiectul REPAIR
Cu prilejul ºedinþei ordinare
a Consiliului Local al oraºului
Avrig, desfãºuratã vineri, 19
iunie, a fost adoptatã hotãrârea
prin care s-a aprobat bugetul
pentru proiectul “REPAIRREABILITAREA SITURILOR
MILITARE ABANDONATE”, în
cadrul Programului URBACT II.
Despre acest proiect, ne-a oferit
mai multe informaþii Andreea
Bugneriu, reprezentantul Biroului Implementare Programe
de Dezvoltare Localã ºi Inte-

grare Europeanã din cadrul
Primãriei oraºului Avrig: “Programul URBACT II este un
program de cooperare teritorialã
europeanã, care creeazã
premisele schimbului de
experienþã ºi cunoaºtere între
oraºele europene, în domeniul
dezvoltãrii urbane durabile ºi
care se realizeazã în cadrul
unor reþele europene de
cooperare între instituþiile relevante în domeniu, de la nivel
local, regional ºi central. Carac-

teristicile principale ale programului sunt: generarea de Planuri de Acþiune Localã, înfiinþarea ºi coordonarea Grupurilor
de Sprijin Local URBACT
(GSLU), asocierea Autoritãþilor
de Gestionare (AG) a programelor operaþionale la activitãþile din cadrul proiectului.
Primãria oraºului Avrig este
partenerul numãrul 8 în cadrul
proiectului „REPAIR - REABILITAREA SITURILOR MILITARE ABANDONATE”, care

presupune schimbul de bune
practici între oraºele partenere,
definirea de noi politici care sã
maximizeze dezvoltarea durabilã a oraºului din punct de
vedere social, economic, prin
reutilizarea siturilor militare
abandonate ºi pregãtirea lor
pentru noi activitãþi. Planurile
de acþiune localã ale oraºului
Avrig presupun reabilitarea
sitului militar abandonat, (fosta
cazarmã 935 din localitatea
Mârºa), prin înfiinþarea unui

centru de cercetare, creearea
de locuinþe pentru angajaþii
centrului, dezvoltarea economiei locale ºi asigurarea de noi
locuri de muncã pentru comunitate. Valoarea totalã a proiectului este de 611.349,97 euro.
Bugetul oraºului Avrig în proiect este de 55.577,27 euro, din
care 44.461,82 euro reprezintã
finanþare din cadrul Fondurilor
structurale (respectiv Fondul
European de Dezvoltare Regionalã) ºi 11.115,45 euro repre-

zint[ cofinanþarea Primãriei
Avrig în cadrul proiectului.
Precizãm cã, în cazul finanþãrilor din fonduri structurale,
cheltuielile vor fi acoperite iniþial din bugetul propriu urmând
ca apoi sã fie recuperate.” Mai
trebuie menþionat faptul cã,
existã posibilitatea ca suma ce
reprezintã cofinanþarea Primãriei Avrig în cadrul acestui
proiect sã fie parþial acoperitã
din alte surse decât bugetul
local al oraºului.

Noua „faþã” a Primãriei oraºului Avrig
De puþin timp, au fost finalizate lucrãrile de renovare la clãdirea ce
adãposteºte Primãria ºi Consiliul Local al oraºului Avrig. Dupã cum se
poate observa foarte uºor ºi din imaginea alãturatã, „faþa” Primãriei este
acum una cu totul nouã, modernã, curatã ºi elegantã, mult schimbatã în
bine în comparaþie cu ceea ce era în urmã cu doar câteva sãptãmâni.
Lucrãrile la cea mai reprezentativã clãdire din oraº nu au afectat doar
faþada, ci ºi interiorul acesteia, multe din birourile, holurile ºi diverse
alte spaþii fiind renovate ºi zugrãvite. Acum cã toate aceste lucrãri de
cosmetizare au fost încheiate, Avrigul ºi avrigenii se pot lãuda, fãrã sã
greºeascã, cã au una dintre cele mai frumoase primãrii din judeþ.
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Drumul între Porumbacu de Jos ºi
Glâmboaca a fost reabilitat
pânã la barajul de la râul
Olt, a fost reabilitatã prin
aplicarea unui tratament
bituminos, astfel încât
acum circulaþia se poate
desfãºura în condiþii mult
mai bune. “Chiar dacã
drumul nu se aflã pe teritoriul nostru administrativ,
vreau sã-mi exprim satisfacþia pentru faptul ca au
fost efectuate aceste
lucrãri de reabilitare ºi sã
mulþumesc ºi pe aceastã
cale, celor de la Consiliul
Judeþean Sibiu pentru cã
ºi-au îndreptat atenþia
spre aceastã lucrare. Repararea acestui tronson

Apel umanitar
În urmã cu doar câteva zile,
presa din toatã þara anunþa
producerea unui eveniment cu
totul neobiºnuit. În apropriere de
Tãlmaciu, un fulger nãprasnic, la
ora 2,30 din noaptea de 11 iunie,
a omorât pe loc nu mai puþin de
269 de oi.

Toma Bobeicã, ciobanul care
pãzea turma de oi, aflatã în
Muntele Muma, pe Valea
Lotrioarei, povesteºte îngrozit:
"Ploua cu gãleata ºi oile s-au
strâns toate sub un brad, în
spatele stânii. Când a început sã
fulgere m-am depãrtat de oi vreo

de drum ne ajutã foarte
mult, uºurându-ne accesul
spre ºi dinspre Glâmboaca, sat care aparþine
de oraºul Avrig. Zilnic,
maºinile noastre parcurg
acest drum (un microbuz
duce ºi aduce copii la ºi
de la ºcoalã, avem cazuri
de asistaþi social aici ce
trebuie vizitaþi etc), iar
acum aceastã deplasare
se face mult mai uºor.
Sunt sigur cã ºi locuitorii
de aici apreciazã cum se
cuvine aceastã lucrare.”,
ne-a declarat viceprimarul
oraºului Avrig, Gheorghe
Frãticiu.
3 metri. Aveam pe mine cojocul
ºi deasupra un nylon. ªtiam cã
nu este bine sã stai sub copac ºi
nici aproape de câine, aºa cã am
alungat câinele care stãtea lângã
mine, mai departe, vreo 3 m. ªi,
dintr-odatã, s-a produs un fulger
luminos. Am încremenit preþ de
câteva secunde, dupã care am
simþit un puternic miros de
carbonizare. Când m-am uitat în

jur, toatã fruntea oilor zãcea
moartã, plus câþiva miei ºi câinele.
M-am bucurat cã am scãpat cu
viaþã ºi, spre dimineaþã, am
început sã numãr pagubele, cã
aveam oile amestecate cu alþi 5
ciobani ".
O poveste tristã, care a
pricinuit mari pagube la 6 ciobani
tineri (cu vârste între 25-30 de
ani).
Este vorba de Valentin Suciu
din Racoviþa nr. 259, care a
pierdut 47 de oi, David Marius
Ivan - Racoviþa nr. 89, care a
pierdut 34 de oi, Lucian Sârbu Racoviþa nr. 21, cãruia fulgerul
i-a rãpus 35 de oi, Constantin
Bârzã - Tãlmãcel nr. 408, care a
suferit o pierdere de 60 de oi ºi
8 miei, Toma Bobeicã - Tãlmãcel
nr. 421, care a pierdut în
aceleaºi condiþii 44 de oi ºi 13
miei ºi Simion Mitrea - Tãlmãcel
nr. 404, care a rãmas fãrã 33 de
miei.
Ieri, tinerii ciobani afectaþi de
nefericitul eveniment din Muntele
Muma s-au întâlnit cu Marcel
Andrei, preºedintele Sindicatului
Naþional al Crescãtorilor de
Ovine ºi Caprine din România,
cãruia i-au înmânat un "Apel

Serviciul Public Comunitar Local de
Evidenþã a Persoanelor Avrig vã
informeazã
Cetãþenii oraºului Avrig,
precum ºi cei ce au domiciliul
în zona de competenþã
(comunele Porumbacu de Jos,
Cârþiºoara, Cârþa, Arpaºu de
Jos), care se aflã într-una din
urmãtoarele situaþii: au împlinit
vârsta de 14 ani, ºi-au pierdut
actele de identitate, posedã
documente de identitate
deteriorate, au documente de
identitate expirate, ºi-au
schimbat numele, în urma
cãsãtoriei sau a unor acþiuni
judecãtoreºti, sunt invitaþi la
sediul Serviciul Public Co-

munitar Local de Evidenþã a
Persoanelor Avrig (strada
Gheorghe Lazãr, nr. 10, la
parterul Primãriei oraºului
Avrig) pentru rezolvarea
problemelor, obþinerea noilor
documente de identitate ºi
intrarea
în
legalitate.
Programul de lucru cu publicul
este urmãtorul: luni, marþi,
miercuri ºi joi- între orele 8,30
ºi 12,30, miercuri- între orele
16 ºi 18,30 (pentru cãrþi de
identitate) ºi vineri- între orele
8,30 ºi 12,30 (pentru
paºapoarte).

umanitar".
Disperaþi cã toatã investiþia lor
s-a dus pe "apa sâmbetei" într-o
clipitã, au solicitat "sprijinul
material sau financiar al
sindicatului oierilor pentru a se
putea ocupa în continuare de
oierit".
Într-un gest de supremã
nobleþe ºi solidaritate umanã,
membrii Consiliului de Administraþie al Sindicatului Naþional
al Crescãtorilor de Ovine au luat
în unanimitate hotãrârea de a-i
ajuta pe aceºti tineri ciobani din
judeþul Sibiu.
"Am fãcut apel la toþi crescãtorii
de oi din þarã, sã contribuie
fiecare cu cât poate - o oaie, 2,
3 - sau cu bani, pentru ca aceºti

tineri sã-ºi poatã duce mai
departe activitatea de oierit,
singura pe care o practicã.
Deja, un grup de oieri din
Sibiu, membri ai Sindicatului
Naþional, ºi-au declarat disponibilitatea de a dona 20 de oi, iar
un grup de crescãtori de ovine
din Constanþa a anunþat o donaþie tot de 20 de oi" - a declarat
Marcel Andrei, preºedintele
Sindicatului Naþional al Crescãtorilor de Ovine ºi Caprine din
România.
Poate existã ºi în Avrig sau
localitãþile aparþinãtoare gospodari, crescãtori de ovine, care
pot ºi doresc sã-i ajute pe aceºti
tineri fermieri, acum când soarta
i-a pus la o grea încercare.

Pentru utilizatorii
de internet
Reamintim tuturor cititorilor publicaþiei „Info
Avrig”
Avrig”, cã ne pot scrie
sugestiile ºi sesizãrile
referitoare la materialele
publicate, dar ºi alte
chestiuni de interes local,
pe adresa de e-mail:
infoavrig@primariaavrig.ro. De asemenea,

mesajele de la cititori se vor
primi ºi la vechea adresã de e@gmail.com.
mail: infoavrig
infoavrig@
Info Avrig” este publicaþia
„Info
OFICIALÃ a Primãriei ºi
Consiliului Local al oraºului
Avrig. Cei ce doresc, pot
citi ziarul “Info Avrig” ºi în
format electronic, accesând
www
.primaria-avrig.ro.
www.primaria-avrig.ro.
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De puþin timp, au fost
finalizate lucrãrile de
reabilitare a drumului
judeþean ce face legãtura
între Porumbacu de Jos
ºi Glâmboaca. Porþiunea
de drum respectivã a fost,
ani de zile, una din cele
mai proaste din întreg
judeþul, circulaþia pe
timpul iernii sau atunci
când ploua foarte mult,
fiind o adevãratã aventurã. Prima parte a drumului (de la intersecþia
cu DN 1 ºi pânã la trecerea peste calea feratã
Braºov- Sibiu), a fost tasatã ºi pietrutã, iar cealaltã,
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„Comorile din Þara Oltului”- o nouã
întâlnire pentru pregãtirea ediþiei a II-a
Complexul Turistic „Albota” a
gãzduit joi, 18 iunie 2009, la
orele amiezii, cea de-a cincea
întâlnire pregãtitoare pentru
ediþia din acest an a Concursului
”Comorile din Þara Oltului”. La
ºedinþa de lucru au participat
reprezentanþi ai mai multor
comunitãþi locale din teritoriul
numit ºi Þara Oltului (zona
cuprinsã între Boiþa ºi Arpaºu de
Jos), directorii sau directorii

adjuncþi ai ºcolilor din Boiþa,
Racoviþa, Mârºa, Porumbacu
de Jos, Cârþa, Cârþiºoara,
Arpaºu de Sus, membri ai
Grupului de Acþiune localã „Þara
Oltului”, reprezentanþi ai unor
organizaþii neguvernamentale
din aceastã zonã, membri ai
grupurilor locale de lucru pentru

concurs. (Organizatorul întâlnirii
a fost directorul ªcolii cu clasele
I-VIII din Arpaºu de Sus, Corina
Frãsie, ce, înainte de a conduce
invitaþii la complexul turistic, a
oferit tuturor posibilitatea de a
vizita instutuþia de învãþãmânt pe
care o conduce.) În premierã
pentru aceastã acþiune, la întâlnire au participat ºi câþiva reprezentanþi ai Consiliului Judeþean Sibiu (Dana Lupicã- ºef -

Serviciul Strategii ºi Programe,
Iulia Anghel- inspector Domeniu
Social- Serviciul Strategii ºi
Programe, Elena Hulpuº- consilier superior Domeniu Dezvoltare Ruralã ºi AgriculturãServiciul Strategii ºi Programe),
dar ºi doi invitaþi din Franþa
(Clotilde Tascom Mennetrier-

vicepreºedinte al Consiliului
General din Ille et Vilaine,
responsabil pentru relaþiile internaþionale ºi Isabelle Kaiserresponsabil Serviciul Europa
Internaþional- Consiliul General
Ille et Vilaine). Întâlnirea de la
Complexul „Albota” a fost condusã de directorul Asociaþiei de
Prietenie „Ille et Vilaine- Sibiu”,
Valentin Arvunescu. Cu acest
prilej, s-a fãcut o evaluare a întâlnirilor anterioare ºi a modalitãþii
de îndeplinire a sarcinilor stabilite,
s-a discutat pe tema bugetului
estimativ al acestei ediþii a
concursului, au fost fãcute propuneri referitoare la programul ºi
probele concursului, s-au lãmurit
aspecte legate de asigurarea
logisticii, dar ºi unele chestiuni
organizatorice. De asemenea, au
fost selectate însemnele acestei
ediþii a concursului „Comorile din
Þara Oltului” (sigla ºi bannerul),
au fost stabilite modelul diplomei
pentru câºtigãtori ºi afiºului, s-au
ales responsabilii pentru strategia

de comunicare, s-au stabilit sarcini concrete pentru fiecare echipã de lucru etc. La finalul întâlnirii,
oaspeþii francezi au þinut sã
mulþumeascã organizatorilor pentru invitaþia de a participa la
aceastã întâlnire de lucru ºi au
menþionat cã sunt impresionaþi de
modul de lucru din acest grup ºi
de faptul cã aceastã acþiune este
rodul muncii ºi implicãrii a numeroase segmente din cadrul

societãþii, deosebit de interesantã
fiind consideratã implicarea
instituþiilor de învãþãmânt din
zonã. Urmãtoarea întâlnire de
lucru pentru organizarea ediþiei a
doua a Concursului „Comorile din
Þara Oltului” se va desfãºura în
data de 2 iulie 2009, începând cu
ora 10, la ªcoala cu clasele I-VIII
„Matei Basarab” din Turnu Roºu.
Dupã ºedinþã, cei interesaþi au
putut vizita Complexul Turistic

„Albota” ºi câteva obiective din
comuna Cârþa. „Comorile din
Þara Oltului”- ediþia a II-a- se va
desfãºura în perioada 31 iulie- 2
august, în comuna Boiþa. La fel
ca ºi la prima ediþie, oraºul Avrig
va fi reprezentat la acest concurs
de douã echipaje: unul format
din copii ce învaþã la instituþiile
de învãþãmânt din Avrig ºi unul
de la Grupul ªcolar Industrial de
Construcþii Maºini Mârºa.

„Ziua Porþilor Deschise”. Cu
acest prilej, elevi din clasele
terminale de la 8 instituþii de
învãþãmânt din zona apropiatã
(Avrig, Arpaºu de Jos, Cârþa,
Racoviþa, Cârþiºoara, Turnu
Roºu, Porumbacu de Jos), însoþiþi
de cadre didactice, au vizitat liceul
de la Mârºa ºi au luat parte la
diverse activitãþi, gândite în mod
special pentru a populariza ºi
promova cât mai bine cu putinþã
instituþia ºcolarã, dotãrile acesteia
ºi oferta educaþionalã pe care o
Luni, 1 iunie 2009, cu prilejul Grupul ªcolar Industrial de propune. Oaspeþii au sosit la
Zilei Internaþionale a Copilului, la Construcþii Maºini Mârºa a fost Mârºa în jurul orei 9, 30 ºi rând

Ansamblul „Ghiocelul”prezent pentru a ºaptea oarã
la festivalul de la Buziaº
La doar câteva sãptãmâni
dupã ce a câºtigat premiul întâi
la Festivalul Folcloric „Moºtenire
din bãtrâni”, în cea de-a doua
jumãtate a lunii trecute (22-24
mai) membrii Ansamblului „Ghiocelul” al Clubului Elevilor ºi
Copiilor din Avrig au dus cântecul
popular ºi jocul reprezentativ
pentru judeþul Sibiu pe meleaguri
timiºene, la ediþia a VII-a a Festivalului Naþional de Folclor pentru
Copii „La izvor, la izvorele...!”
(Buziaº). O prezenþã constantã la
aceastã manifestare prestigioasã
(gruparea artisticã din Avrig,
alãturi de ansamblul folcloric al
gazdelor, au fost singurele trupe
prezente la toate ediþiile de pânã
acum ale festivalului), trupa
sibianã a reuºit ºi de aceastã
datã, sã þinã „steagul sus”,
recitalurile susþinute în cadrul

sãrbãtorii fiind unanim apreciate.
Alãturi de ansamblul din Avrig, la
festivalul de la Buziaº au mai fost
prezente încã opt grupãri artistice
din mai multe judeþe ale þãrii.
Spectacolele incluse în cadrul
manifestãrii s-au desfãºurat în mai
multe locuri din staþiunea Buziaº
(Parcul Central, Teatrul de Varã),
dar ºi în oraºul Timiºoara (Iulius
Mall, Teatrul pentru Copii ºi Tineret MERLIN). Organizatorul principal al festivalului a fost Clubul
Elevilor ºi Copiilor Buziaº, instituþia bucurându-se de sprijinul ºi
colaborarea Consiliului Judeþean
Timiº, Primãriei ºi Consiliului Local
Buziaº, Inspectoratului ªcolar al
Judeþului Timiº ºi al Centrului de
Culturã ºi Artã al Judeþului Timiº.
Informaþiile ne-au fost oferite de
Ion Vintilã, directorul Clubului
Elevilor ºi Copiilor Avrig.

pe rând, fiecare grup, însoþit de
reprezentanþii gazdelor, a
efectuat un tur al ºcolii. Au fost
vizitate laboratoarele tehnice,
atelierele pentru practica de
specialitate, centrul de Documentare ºi Informare „Pinocchio”,
Sala Multimedia, sala de sport,
elevii prezenþi fiind impresionaþi
de dotãrile vãzute ºi de baza
materialã de care dispune liceul
mârºean. Copiii au aflat care sunt
domeniile de formare profesionalã ºi posibilitãþile de instruire
practicã ºi teoreticã, au fost
consiliaþi ºi sprijiniþi pentru a avea

o cât mai bunã orientare
profesionalã. Dupã ce fiecare
grup a vizitat ºcoala, în sala de
sport a fost proiectatã o
prezentare multimedia a instituþiei, a realizãrilor ºcolare ºi
extraºcolare ale elevilor de aici.
De asemenea, a fost prezentatã
oferta educaþionalã propusã
pentru viitorul an ºcolar, elevii
având astfel ocazia de a afla
toate datele necesare pentru a
putea opta ca urmãtorii ani de
ºcoalã sã fie petrecuþi la Mârºa,
la una dintre formele de învãþãmânt. În continuare, echipele

de fotbal de la toate ºcolile
reprezentate au participat la o
mini-competiþie amicalã de fotbal
în salã. La finalul acþiunii, copiii au
fost serviþi cu diverse dulciuri ºi
bãuturi rãcoritoare. Grupul ªcolar Industrial de Construcþii Maºini Mârºa este cea mai importantã instituþie de învãþãmânt din
zona de sud a judeþului. Aici
existã toate formele de înv[þãmânt (preºcolar, primar, gimnazial, liceal, profesional- ºcoalã de
arte ºi meserii ºi postliceal), ce
sunt frecventate anual de
aproximativ 800 de elevi.

O caravanã pentru siguranþa cetãþeanului

La sfârºitul lunii trecute,
„Caravana Prevenirii Infracþionalitãþii” a Inspectoratului
Judeþean de Poliþie Sibiu a
poposit, pentru câteva zile, în
oraºul Avrig. Staþionatã în
imediata apropiere a sediului
Poliþiei Avrig, caravana- un
container tip TIR- a oferit
tuturor celor interesaþi
posibilitatea de a afla care sunt
noutãþile în materie de

mele, mecanismele, dotãrile ºi
toate celelalte elemente de
siguranþã expuse, cetãþenii
având la dispoziþie ºi diverse
pliante de prezentare, oferite de
firmele producãtoare, dar ºi
materiale informative realizate
de IPJ Sibiu. ªeful Poliþiei
oraºului Avrig, comisar Mihai
ªtefan, ne-a informat cã, în
zilele cât aceastã campanie de
informare s-a desfãºurat la
Avrig, a invitat la caravanã
elevii instituþiilor de învãþãmânt
din oraº, dar ºi din localitãþile
securitate ºi siguranþã (camere apropiate, precum ºi angajaþii
ºi sisteme de supraveghere, uºi mai multor societãþi comerciale
ºi ferestre, avertizoare de fum din zonã. „Este important ca
ºi incendiu, grilaje ºi elemente
de feronerie, închizãtori
speciale de siguranþã, casete
pentru pãstrat obiecte de
valoare etc). În perioada cât
caravana a fost deschisã pentru
vizitare, un angajat al Poliþiei a
îndrumat vizitatorii ºi le-a oferit
toate informaþiile despre siste-

cetãþenii sã fie con`tienþi de
riscurile la care se expun dacã
nu-ºi asigurã corespunzãtor
locuinþele, autoturismele sau

magazinele proprii, iar aceastã
caravanã îi ajutã sã evite ivirea
unor evenimente nedorite.”,
ne-a spus comisarul Mihai
ªtefan.
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Gheorghe Lazăr - 230 de ani de la naştere
V ineri, 5 iunie, oraºul A vrig a îmbrãcat, din nou, frumosul strai de sãrbãtoare, în
cinstea aniversãrii celui mai important fiu plãmãdit vreodatã pe aceste meleaguri:
cãrturarul Gheorghe Lazãr
Lazãr.. La împlinirea a 230 de ani de la naºtere, Muzeul oraºului
A vrig, Casa de Culturã A vrig, Biblioteca Orãºeneascã A vrig (toate aceste organisme
reprezentând Primãria ºi Consiliul Local al oraºului A vrig), Asociaþia „Prietenii
Avrigului” ºi Consiliul Judeþean Sibiu, au organizat cele mai ample manifestãri
aniversare din acest mileniu, dedicate acestei personalitãþi a neamului românesc.

O carte ºi o
medalie aniversarã,
lansate în cinstea
cãrturarului
avrigean

Avrig, la baza cãrora au fost
a`ezate flori.) Un scurt program
de cântece patriotice a susþinut
Aniversarea lui Gheorghe ºi corul Colegiului Naþional
Ideea scrierii ºi publicãrii cãrþii
Lazãr a început la orele dimineþii, „Gheorghe Lazãr” din Sibiu.
„Gheorghe Lazãr, Învietorul” a
în faþa mormântului cãrturarului Muzeul A v r i g u l u i apãrut în urmã cu mai puþin de
din curtea Bisericii Ortodoxe
un an de zile, în 17 septembrie
din nou, gazdã
„Floriile”, unde, preoþii locali Vasile
2008, când, tot la Avrig s-au
Gafton (Protopopul Avrigului), p r i m i t o a r e
comemorat 185 de ani de la
Militon Lupu, Eugen Bucurenciu,
Manifestãrile aniversare au trecerea la cele veºnice a lui
Ioan Chidu ºi Mihaiu Resiga, au continuat la Muzeul oraºului Gheorghe Lazãr. Provocarea
oficiat o slujbã de pomenire ºi Avrig, acest spaþiu cald ºi primitor, i-a fost lansatã Pr. Conf. Univ. Dr.
evocare a celui aniversat în ca a gãzduit mereu, în ultimii ani, Constantin Necula, care a promis
aceastã zi. Dupã serviciul religios,
au vorbit mulþimii prezente
despre viaþa ºi importanþa
personalitãþii lui Gheorghe Lazãr,
pr. Vasile Gafton, primarul
oraºului Avrig, Arnold Gunter
Klingeis, deputaþii Raluca Turcan
ºi Mircea Silvestru Lup, precum
ºi alþi invitaþi. În continuare, Corul
Asociaþiei „Prietenii Avrigului” a
susþinut un scurt recital de muzicã
religioasã, pe aceste frumoase
acorduri fiind dezvelitã noua
placã funerarã amplasatã pe locul
de veci al lui Gheorhe Lazãr. De o diversitate de acþiuni culturale cã va face tot posibilul ca aceastã
asemenea, au fost depuse flori, ºi artistice. Locul s-a dovedit ºi de lucrare sã fie finalizatã pânã la
aranjamente florale ºi coroane de acestã datã, neîncãpãtor pentru aniversarea de vineri. ªi aºa a
flori. (Nu au fost uitate nici cele mulþimea de participanþi, dar fost, spre bucuria ºi deosebita
douã busturi ale cãrturarului, organizatorii au primit laudele satisfacþie a celor ce, atât în
situate în centrul oraºului ºi în celor prezenþi pentru inspiraþia de toamna anului trecut, cât ºi acum,
curtea ªcolii cu clasele I-VIII a alege aceastã locaþie ºi pentru s-au regãsit la o acþiune dedicatã
cãrturarului avrigean. Dupã ce a
fãcut o scurtã prezentare acestui
moment, Maria Grancea a dat
cuvântul pr. Vasile Gafton, cel ce
a scris prefaþa cãrþii, care a
expus în alocuþiunea sa câteva
din motivele pentru care
Gheorghe Lazãr, „ <<dascãlul>>
prin excelenþã întru dulcele grai
românesc al tuturor românilor,
avrigeanul Gheorghe Lazãr”, nu
POATE ºi nu TREBUIE sã fie
uitat. ”Gheorghe Lazãr ne curge
prin vene fãrã sã ºtim. În
momentul în care am uitat acest
lucru, ne-am uitat fiinþa. În Lazãr
avem totul, prin deschiderea pe
care el a avut-o spre lume ºi
spre Dumnezeu. Avrigul trebuie
sã poarte cu cinste ºi demnitate
amprenta lui. De cele mai multe
ori nu este uºor, ci este, dimpotrivã, extrem de dificil.”, a spus
pr. Vasile Gafton. A vorbit apoi,
folosindu-se de cuvinte frumoase
ºi extrem de sensibile, ce au
mers la inima ºi mintea celor

La mormântul
m a r e l u i c ã r t u r a rr.. . .

prezenþi, autorul cãrþii, pr.
Constantin Necula. Domnia sa a
prezentat o scurtã istorie a
apariþiei acestei lucrãri ºi a þinut
sã menþioneze cã îºi doreºte ca
în mod deosebit copiii sã fie cei
ce citesc aceastã carte, lucrarea
fiind astfel scrisã încât sã poatã fi
cititã ºi înþeleasã cum se cuvine
de cei tineri. Despre coperta ºi
ilustraþiile cãrþii, realizate de
localnicul ªtefan-Doru Moscu, a
vorbit chiar autorul acestora,
care a motivat ºi explicat în câteva cuvinte semnificaþiile fiecãrei
lucrãri cuprinse în acest volum.
Câteva sculpturi ale autorului,
dedicate acestei aniversãri, au
fost expuse cu acest prilej în Sala
„Gheorghe Lazãr” a muzeului
avrigean. Au mai adresat cuvinte
de felicitare pentru cei ce ºi-au

fel realizatã vreodatã la Avrig în
cinstea lui Gheorghe Lazãr
(prima medalie aniversarã a fost
realizatã în anul 1979, cu prilejul

scurt spectacol susþinut de
membrii Ansamblului Folcloric
„Purtata Avrigului”al Casei de
Culturã Avrig ºi o masã festivã.

Personalitãþi
prezente la
aniversare
Pe lâng[ oficialitãþile politice
pomenite mai sus, la manifestãrile
de la Avrig au participat reprezentanþi ai vieþii universitare
sibiene, oameni de culturã din
localitate ºi împrejurimi,
reprezentanþi ai Colegiului
Naþional „Gheorghe Lazãr” din
Sibiu, ai Asociaþiei „Astra” Sibiu,
adus contribuþia la apariþia cãrþii festivitãþilor dedicate împlinirii a cadre didactice ºi elevi de la
ºi o parte dintre personalitãþile 200 de ani de la naºterea lui instituþiile de învãþãmânt din oraº,
invitate. Volumul „Gheorghe Gheorghe Lazãr), a fost coman- primari ai unor localitãþi din
Lazãr, Învietorul” a apãrut la
Editura Agnos/Editura Andreianã
din Sibiu, cu binecuvântarea
Î.P.S. Dr. Laurenþiu Streza,
Mitropolitul Ardealului. Apariþia
cãrþii este inclusã în Parteneriatul
Centrului Arhidiecezan de
Diagnozã ºi Cercetare Omileticã
(CADCO) al Arhiepiscopiei
Sibiului cu Protopopiatul Avrig.
Lucrarea a fost editatã cu sprijinul
direct al Asociaþiei”Prietenii
Avrigului”. Înainte ca organizatorii
sã ofere gratuit cãrþi tuturor celor
prezenþi ºi ca autorul sã scrie
fiecãrui doritor câte o dedicaþie,
a fost prezentatã medalia
aniversarã „Gheorghe Lazãr- datã ºi executatã la iniþiativa apropiere, funcþionari ºi angajaþi
întemeietorul învãþãmântului Asociaþiei „Prietenii Avrigului”. ai Primãriei oraºului Avrig,
superior în limba românã”. Medalia este lucratã în bronz. Pe membri ai Consiliului Local Avrig,
Medalia, a doua lucrare de acest o parte este imprimat chipul lui diverºi alþi invitaþi.
Gheorghe Lazãr, 1779-1823, ºi
textul „Întemeietorul învãþãmântului superior în limba românã”,
iar pe cealaltã parte s-a imprimat
stema oraºului Avrig ºi denumirea Asociaþiei „Prietenii
Avrigului”. Medalia, alãturi de un
Certificat editat cu aceastã ocazie
ºi câte un exemplar al cãrþii
„Gheorghe Lazãr, Învietorul” au
fost oferite tuturor personalitãþilor
ce au rãspuns invitãþiei organizatorilor ºi au participat la
sãrbãtoare. Activitãþile aniversare
s-au încheiat la Complexul
Turistic „Popasul Avrig”, cu un
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aceastã manifestare. Amfitrionul
întâlnirii de la muzeul avrigean a
fost custodele Maria Grancea, în
sarcina cãruia a intrat gestionarea celorlalte activitãþi aniversare incluse în program: lansarea
cãrþii „Gheorghe Lazãr, Învietorul” ºi a medaliei aniversare
„Gheorghe Lazãr - întemeietorul
învãþãmântului superior în limba
românã”.

