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Aceastã ediþie
se distribuie gratuit
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Caracteristica comunã a
tuturor aºteptãrilor umane
este aceea cã, ele sunt
însoþite de teamã. Omul are o
strângere de inimã constantã
în legãturã cu aºteptãrile lui:
dacã rãmân neîmplinite? ªi
astfel, aºteptând, omul îºi
pierde bucuria. ªi, tot de aici,
din aceastã teamã de neîm-
plinire, rezultã ºi nerãbdarea,
ºi frica, ºi frustrarea pe care le
implicã toate aºteptãrile
omeneºti. Totuºi, una din aº-
teptãrile omului, una singurã
dintre toate aºteptãrile sale
este menitã sã îi aducã
bucurie în suflet. Este vorba
despre aºteptarea mântuirii.
De ce stau lucrurile altfel în
privinþa acestei aºteptãri?
Pentru cã, mântuirea nu este
numai o aºteptare sau o
dorinþã a omului, ci, în primul
rând, ea este o fãgãduinþã a
lui Dumnezeu. Sãrbãtoarea
Naºterii Domnului Iisus Hris-
tos ne încredinþeazã cã aºtep-
tarea mântuirii este legitimã
ºi, de aceea, ne aºeazã dina-
intea certitudinii cã aºteptarea
mântuirii se împlineºte.
Unde? La Betleem.

Astfel, de Crãciun vedem
cum Fiul lui Dumnezeu Se
face Prunc în peºtera

Crãciunul bucuriei, prin bucuria Crãciunului
Betleemului ºi, dintr-odatã,
fãgãduinþa fiind împlinitã,
„cerul ºi pãmântul, cum
spune colinda, în cântec
rãsunã”. Toate devin lumi-
noase, toate devin bucurie,
toate se înnoiesc. Desigur, ºi
copilãria Lui Iisus este tot
aºteptare, la fel ca pentru orice
fiinþã umanã. Dar, deºi Iisus
parcurge vârsta aceasta a
copilãriei (despre care nu
avem prea multe date
scripturistice), a aºteptãrii, ca
Om, ajungând la deplinãtatea
vârstei, El rabdã toate cele
specifice fiecãrei etape de
viaþã fãrã ca bucuria sã-I fie
alteratã de pãcat sau de
teamã. El nu aºteaptã la fel
ca ceilalþi oameni ca bucuria
sã-I împlineascã aºteptarea,
ci împlineºte El însuºi aºtep-
tarea Sa ºi aºteptãrile mân-
tuitoare ale tuturor. De altfel,
atunci când a sãvârºit prima
minune, în Cana Galileii –
minune cântatã chiar ºi într-o
colindã de la Naºterea
Domnului! – Mântuitorul Hris-
tos, exprimând necesitatea
unei aºteptãri premergãtoare
asumãrii misiunii Sale, îi
spune Fecioarei Maria:
„ceasul Meu n-a venit încã” (In.
2,4). Totuºi, în pofida acestui

fapt, Domnul sãvârºeºte mi-
nunea, arãtând cã aºteptarea
bucuriei poate fi împlinitã de
bucuria aºteptãrii.

Omul nu mai poate aºtepta
întru bucurie datoritã faptului
cã, lumea în care trãieºte este
o lume care s-a opacizat faþã
de bucurie ºi refuzã bucuria.
În mãsura în care omul este
în permanenþã înconjurat cu
lumea, îmbrãcat cu slava lumii
(la fel ca bogatul din pericopa
evanghelicã) el nu mai poate
nãdãjdui la bucuria mântuirii
pentru cã aºteptãrile lui sunt
circumscrise planului terestru
al vieþuirii.

Totuºi, aceasta nu poate fi
o scuzã pentru om, deoarece,
atunci când vine în lume,
Domnul Iisus Hristos restruc-
tureazã lumea din interior. De
ce? Am arãtat mai sus cã,
lumea nu îi mai putea oferi
omului posibilitatea de a
aºtepta ºi, omul, îmbrãcându-
se cu lumea, înconjurându-se
cu ea a devenit cu totul
încorsetat de ea, captiv în
mijlocul ei. Hristos Se naºte
în peºterã, în miezul lumii ºi,
din interiorul ei, al lumii de
acolo de unde omul era captiv,
îl elibereazã de robia lumii.
Cele ale lumii (aur smirnã,

tãmâie) devin daruri pentru El.
Lumea se schimbã, pentru ca
omul sã se schimbe. Pentru
cã, omul, prin sine însuºi nu
poate schimba lumea, ci,
lumea îl schimbã pe el, de
aceea, Hristos, prin venirea
Sa, schimbã lumea, pentru ca
ºi omul sã poatã sã se
schimbe în interiorul unei lumi
înnoite,  în interiorul unei lumi
care, din momentul Întrupãrii
Domnului nu mai este doar o

lume a omului ºi a aºteptãrilor
lui, ci este descoperitã ca
lumea lui Dumnezeu. În
lumea cea nouã, schimbatã
de Întruparea Fiului lui
Dumnezeu, omul poate din
nou sã aºtepte.

Astfel, Sãrbãtoarea Naºterii
Domnului încearcã sã ne
concentreze atenþia tocmai
asupra acestei posibilitãþi
unice – pe care ne-o oferã în
dar Pruncul înfãºat ºi culcat

în ieslea din Betleemul
sufletelor noastre, nouã,
oamenilor ºi anume – ca
aºteptarea bucuriei sã fie
pregustatã de noi ca o bucurie
a aºteptãrii momentului în
care ne vom regãsi cu toþii întru
slava lui Dumnezeu prãz-
nuind un Crãciun al bucuriei
prin bucuria fiecãrui Crãciun
de care avem parte în lume.

Pr. Vasile GAFTON,
protopopul Avrigului

De sfintele sãrbãtori, sã deschidem uºa pentru
oaspeþi dragi ºi inima pentru speranþã,
bucurie ºi luminã. Sã fim mai buni ºi

sã privim înainte cu încredere, ºtiind cã
dacã avem credinþã, drumul din faþa noastrã va fi
presãrat cu împliniri. La mulþi ani!

Primarul oraºului Tãlmaciu,
Nicolae Petru Basarabã

Frumuseþea iernii, cu dulcele ecou al
colindelor ºi cu imaginea celor dragi în suflet,
sã vã aducã împlinire, iubire ºi fericire.

Sãrbãtori fericite! La mulþi ani!
Viceprimarul oraºului Tãlmaciu,

Ion Dacian

La fel ca ºi anul trecut, tãlmãcenii au sãrbãtorit
cum se cuvine ºi în acest an de Ziua Naþionalã a
României – 1 DECEMBRIE.

Vineri dimineaþa, alaiul sãrbãtoresc s-a format în faþa
Bisericii Ortodoxe „Sfântul Nicolae”, de unde a plecat în
procesiunea cãtre centrul oraºului.

Dupã ce au poposit pentru câteva minute în faþa
Primãriei oraºului Tãlmaciu, alaiul ºi-a continuat
deplasarea spre Piaþa „Vitre” din Parcul Central, unde a
fost întâmpinat cu aplauze ºi cântece patriotice.

Primarul Nicolae Petru Basarabã a adresat celor
prezenþi câteva cuvinte de salut ºi felicitare pentru marea
sãrbãtoare naþionalã, iar col (r) Gabriel Stroilã, consilier
local, a vorbit despre însemnãtatea acestei zile ºi despre
eroii locali cãzuþi pe câmpurile de luptã pentru þarã ºi
neam.

Festivitatea s-a încheiat cu o simbolicã depunere de
coroane la fântâna artezianã din parc (ulterior, coroanele
de flori au fost depuse la monumentele eroilor din
Tãlmaciu ºi Tãlmãcel), dar ºi cu Hora Unirii, jucatã
împreunã de mulþi dintre cei prezenþi la festivitate.

De Ziua Naþionalã, la Tãlmaciu
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Au fost adoptate urmãtoarele hotãrâri:
1. Hotãrârea nr. 194/2017 privind rectificarea bugetului local

pe trimestrul IV 2017;
2. Hotãrârea nr. 195/2017 privind aprobarea impozitelor ºi

taxelor locale pe anul 2018;
3. Hotãrârea nr. 196/2017 privind aprobarea decontãrii sumei

de 6.480 lei, reprezentând contravaloarea biletelor de cãlãtorie
ºi a abonamentelor de transport pentru cadrele didactice de la
Liceul Tehnologic ”Johannes Lebel” Tãlmaciu ºi structurile
ºcolare aparþinãtoare, pe lunile septembrie - octombrie 2017;

4. Hotãrârea nr. 197/2017 privind aprobarea numãrului ºi
cuantumului burselor ce se acordã elevilor din învãþãmântul
preuniversitar de stat din oraºul Tãlmaciu în anul ºcolar 2017
– 2018;

5. Hotãrârea nr. 198/2017 privind încetarea contractului de
închiriere nr. 2712/85/3.04.2013, încheiat cu domnul Sbera Ioan,
pentru spaþiul din Tãlmãcel, nr. 164 - locuinþa din Remiza PSI;

6. Hotãrârea nr. 199/2017 privind aprobarea prelungirii, prin
act adiþional, a contractelor de închiriere ce au ca obiect locuinþe
pentru tineri, construite prin  ANL, situate în Tãlmaciu, str. Emil
Cioran;

7. Hotãrârea nr. 200/2017 privind aprobarea prelungirii
Contractului de închiriere nr. 8051/143/2010, încheiat cu  d-na
Stoia Maria, domiciliatã în comuna ªelimbar, sat Veºtem, nr.
419;

8. Hotãrârea nr. 201/2017 privind îndreptarea erorii materiale
cuprinse în anexa nr. 4 la HCL nr. 74/2017 pentru închirierea,
prin licitaþie publicã, a unor suprafete de pãºune, proprietatea
publicã a oraºului Tãlmaciu;

9. Hotãrârea nr. 202/2017 privind rectificarea bugetului de
venituri ºi cheltuieli al SC Apã - Canal Tãlmaciu SRL pentru
anul 2017;

10. Hotãrârea nr. 203/2017 privind aprobarea vânzãrii directe
în cursul anului 2018 a cantitãþilor de lemn pentru foc recoltate
din fondul forestier proprietatea oraºului Tãlmaciu, cãtre Centrul
Meteorologic Regional Transilvania - Sud ºi Centrul de
Recuperare ºi Reabilitare Persoane cu Handicap Tãlmaciu II;

11. Hotãrârea nr. 204/2017 privind aprobarea recoltãrii ºi
distribuirii unor pomi de Crãciun cu ocazia Sãrbãtorilor de iarnã;

12. Hotãrârea nr. 205/2017 privind  acordarea unor sporuri
personalului RPL Ocolul Silvic Tãlmaciu RA .

13. Hotãrârea nr. 206/2017 privind acceptarea de cãtre oraºul
Tãlmaciu a unor donaþii de carte pentru Biblioteca Orãºeneascã
Tãlmaciu;

14. Hotãrârea nr. 207 privind aprobarea preluãrii dreptului de
concesionare asupra  imobilului - teren înscris în CF 100920/
Tãlmaciu, nr .top. 2798/3/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/3, în suprafaþã
de 64 mp, de cãtre Cherãscu Ioan Cristian ºi Cherãscu Mioara,
de la Stanca Iliuþã Cãtãlin;

15. Hotãrârea nr. 208/2017 privind aprobarea prelungirii
Contractului de închiriere nr. 11756/40/25.11.2015, încheiat cu
d-na Mihalcea Elena;

16. Hotãrârea nr. 209/2017 privind constituirea unei comisii
speciale de analizã ºi verificare a modalitãþii de organizare ºi
desfãºurare a concursului pentru ocuparea postului de pãdurar,
organizat de RPL Ocolul Silvic Tãlmaciu, în data de 06.11.2017;

17. Hotãrârea nr. 210/2017 privind alegerea preºedintelui de
ºedinþã din ºedinþa ordinarã a Consiliului Local Tãlmaciu din
luna decembrie 2017.

A fost aprobatã cererea d-nului Petra Ioan, domiciliat în
Tãlmaciu, str. Aleea Castanilor, bl. 3, pentru modificare proiect
în timpul execuþiei;

Nu s-a aprobat cererea d-nei Stoia Maria, domiciliatã în
Veºtem, nr. 419, pentru concesionare teren în Colonia Tãlmaciu.

Consilier administraþie,
Claudia Hanea

Informare privind ºedinþa
ordinarã a Consiliului Local

al oraºului Tãlmaciu din data
de 23 noiembrie 2017

Fondator: Constantin Barbu, primarul
oraºului Tãlmaciu, ºi Consiliul Local Tãlmaciu

Tehnoredactare ºi tipar:

e-mail: informatiatalmaciului@gmail.com

Colegiul de redacþie:
Redactor: Dan FRÂNCU
Editor: Dan FRÂNCU
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De câteva luni, utilizatorii
internetului ne pot scrie ºi
pe o nouã adresã de email:
informatiatalmaciului@talmaciu.ro.

De asemenea, a rãmas va-
labilã ºi vechea adresã de email:
informatiatalmaciului@gmail.com.
Aºteptãm cu interes mesajele
voastre!

Program
audienþe
PRIMÃRIA
ORAªULUI
TÃLMACIU

Primar
Marþi, 10 – 12
Viceprimar
Miercuri, 10 – 12
Secretar
Joi, 10 - 12

Deºi odinioarã reprezenta una din localitãþile judeþului
Sibiu în care comunitatea germanã (sãseascã) era foarte
bine reprezentatã, momentan situaþia este radical schimbatã
iar numãrul reprezentanþilor acestei etnii ce mai trãiesc pe
aceste meleaguri este foarte mic. Totuºi, existã oameni care
încã mai iubesc limba germanã ºi încearcã sã sãdeascã
dragostea pentru aceasta în sufletele ºi minþile celor mai
mici locuitori. Unul dintre aceºti oameni este prof. Ela Milea
Coþoban, sub coordonarea cãruia fiinþeazã, de mai mult timp,
Clubul de Germanã din localitate.

Spectacol de Crãciun la Biserica
Evanghelicã din Tãlmaciu

Duminica trecutã, copiii ce frecventeazã cursurile
desfãºurate în cadrul Clubului de Germanã, alãturi de
coordonatoarea lor, au susþinut un frumos spectacol dedicat
sãrbãtorii Crãciunului, în cadrul Bisericii Evanghelice
Tãlmaciu. Spectatorii micilor artiºti au fost o parte a etnicilor
germani ce trãiesc în Tãlmaciu, invitaþii acestora din alte
localitãþi, dar ºi locuitori de naþionalitate românã ai oraºului.

Cu toþii, s-au bucurat de aceste momente frumoase, pline
de sensibilitate, bucurie ºi cãldurã, ºi i-au rãsplãtit pe cei
mici cu aplauze ºi felicitãri sincere.

Locuitorii oraºului Tãlmaciu, care au vârsta de cel puþin
80 de ani, au fost sãrbãtoriþi de Consiliul Local ºi Primãria
Tãlmaciu în cadrul festivitãþii “Sãrbãtoarea Octogenarilor”,
ce s-a desfãºurat vineri, 15 decembrie 2017, începând cu
ora 13, la Casa de Culturã a oraºului.

Fiecare sãrbãtorit prezent la festivitate a fost felicitat de
conducerea oraºului, a primit “Diploma de Octogenar” ºi un
premiu în sumã de 300 lei.

Festivitatea “Sãrbãtoarea Octogenarilor” este dedicatã ce-
lor 179 de persoane din Tãlmaciu ºi Tãlmãcel a cãror vârstã
este de 80 de ani sau mai mare.

“Sãrbãtoarea
Octogenarilor”, la Tãlmaciu

De câteva zile, credincioºii
ortodocºi ce aparþin de Paro-
hia Tãlmaciu II (Biserica
Ortodoxã „Sfinþii Arhangheli
Mihail ºi Gavril” – lãcaº de
cult aflat în stadiu de
construcþie) au un nou paroh:
preotul Ilie Ardelean. Noul
preot din Tãlmaciu l-a înlocuit
în funcþie pe Simion Rusu,
acum preot pensionar, cel ce
a pãstorit, vreme de 26 de
ani, creºtinii ortodocºi din
localitate. Pâna la instalarea
sa în funcþia de preot al
Parohiei Tãlmaciu II, Ilie
Ardelean a fost preot mai bine
de 15 ani, la Biserica „Ador-
mirea Maicii Domnului” din
Sebeºu de Jos.

Ceremonia de instalare, ofi-
ciatã de protopopul Avrigului,
pr. Vasile Gafton, s-a desfã-
ºurat duminicã, 10 decembrie,
la finalul Sfintei Liturghi.
Protopopul a þinut un cuvânt de
învãþãturã în cuprinsul cãruia
s-a referit  la însemnãtatea
Duminicii a 27 dupa Rusalii,
apoi le-a vorbit credincioºilor
despre importanþa slujirii
preoþeºti, precum ºi despre
schimbarea survenitã în urma

Preot nou la
Parohia Tãlmaciu II

pensionãrii preotului Simion
Rusu ºi a numirii noului paroh.
În continuare, i-a înmânat nou-
lui preot al parohiei însemnele
misiunii pe care  o are de
indeplinit, respectiv Sfânta
Evanghelie, Sfânta Cruce,
precum ºi o cheie, care repre-
zintã, în mod simbolic, faptul
cã preotul este cel care trebuie
sã deschidã atât uºa lãcaºului
de cult, cât ºi inimile ºi minþile
pãstoriþilor, prin cuvântul lui
Dumnezeu, pe care are
datoria sã-l propovãduiascã,
cu timp ºi fãrã timp.

Pãrintele pensionar Simion
Rusu i-a urat bun venit noului
paroh, ºi-a manifestat dis-
ponibilitatea de a colabora cu
acesta ºi de a fi un sprijin activ,
ori de câte ori i se solicitã.

La rândul sãu, noul preot
paroh de la Parohia Tãlmaciu
II, Ilie Ardelean, ºi-a prezentat
activitatea, familia ºi ºi-a
exprimat dorinþa de a fi pentru
noii credincioºi încredinþati
spre pãstorire tot atât de
receptiv la solicitãri ºi dispus
de a se implica în viaþa parohiei
ºi în continuarea lucrãrilor de
pictare a bisericii, la fel ca ºi
antecesorul sau.

De asemenea, un cuvânt de
bun venit ºi de felicitare i-a
adresat noului paroh ºi
primarul oraºului Tãlmaciu,
Nicolae Petru Basarabã,
prezent, alãturi de viceprimarul
Ion Dacian, la ceremonie.
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cu numele ºi adresa corectã!cu numele ºi adresa corectã!cu numele ºi adresa corectã!cu numele ºi adresa corectã!cu numele ºi adresa corectã!
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În atenþia locuitorilor oraºului
Tãlmaciu ºi a comunelor arondate
Serviciului Public Comunitar Local
pentru Evidenþa Persoanelor
Tãlmaciu (Boiþa, Racoviþa):

Cu cel mult 180 de zile înainte
de expirarea termenului de vala-
bilitate a actului de identitate, dar
nu mai puþin de 15 zile, titularul
acestuia are obligaþia sã solicite
Serviciului Public Comunitar de
Evidenþã a Persoanelor eliberarea
unei noi cãrþi de identitate, pre-
zentând urmãtoarele documente:

- cerere tip pentru eliberarea
actului de identitate (se primeºte
de la ghiºeu);

- actul de identitate ºi cartea de
alegãtor expirate;

- certificatul de naºtere, original
ºi copie;

- certificatul de cãsãtorie sau
hotãrârea de divorþ, definitivã ºi
irevocabilã, dacã este cazul,
original ºi copie;

- certificatul de deces al soþului/

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenþã
a Persoanelor Tãlmaciu vã informeazã

soþiei decedat/e, dacã este cazul,
original ºi copie;

- certificatele de naºtere ale
copiilor minori cu vârsta mai micã
de 14 ani, dacã este cazul, original
ºi copie;

- documentul cu care se face
dovada adresei de domiciliu,
original ºi copie;

- chitanþa reprezentând contra-
valoarea cãrþii de identitate de 7
lei, achitatã la casieria Primãriei
oraºului Tãlmaciu.

Tinerii care împlinesc vârsta de
14 ani trebuie sã se prezinte la
S. P.C. L. E. P. Tãlmaciu, în termen
de 15 zile dupã împlinirea vârstei
de 14 ani, în vederea eliberãrii unui
act de identitate, cu urmãtoarele
documente:

- cererea pentru eliberarea
actului de identitate, semnatã atât
de minor, cât ºi de pãrinte/repre-
zentant legal (se primeºte de la
ghiºeu);

- certificatul de naºtere, original
ºi copie;

- actul de identitate al unuia dintre
pãrinþi sau al reprezentantului
legal, original ºi copie;

- documentul cu care pãrintele/
reprezentantul legal, face dovada
adresei de domiciliu, original ºi
copie;

- certificatul de cãsãtorie al
pãrinþilor sau, dupã caz, hotãrârea
de divorþ, definitivã ºi irevocabilã,
în cazul în care pãrinþii sunt
divorþaþi, original ºi copie;

- chitanþa reprezentând con-
travaloarea cãrþii de identitate de
7 lei, achitatã la casieria Primãriei
oraºului Tãlmaciu.

La împlinirea vârstei de 14 ani,
minorul se prezintã la ghiºeul
Serviciului Public Comunitar Local
de Evidenþã a Persoanelor, însoþit
de unul dintre pãrinþi sau, dupã
caz, de reprezentantul sãu legal,
de persoana desemnatã din cadrul
centrului specializat aflat sub
autoritatea Serviciului Public de
Asistenþã Socialã sau de per-
soana cãreia i-a fost încredinþat în
plasament, pentru a solicita
eliberarea actului de identitate.

PROGRAMUL CU PUBLICUL
LUNI 7,30 – 16
MARÞI 7,30 - 16
MIERCURI 7,30 – 18,30
JOI 7,30 - 16
VINERI 7,30 – 13,30
SPCLEP Tãlmaciu - com-

partiment Evidenþa Persoanelor-
Consilier, Elena- Delia Stancu

Pugilistul tãlmãcean Va-
sile Suciu, sportiv legitimat
la CSM Sibiu, încheie anul
competiþional 2017 cu o vic-
torie obþinutã la “Centura Mol-
dovei”, competiþie internaþio-
nalã desfãºuratã în perioada
5 – 8 decembrie la Iaºi.

Înscris în concurs la cate-
goria 60 de kilograme, spor-
tivul antrenat de Gheorghe
Niþã a trecut, rând pe rând,
de adversari din Bulgaria,
Cehia ºi Ucraina, câºtigând
pe merit medalia de aur a
competiþiei.

“Centura Moldovei”, ulti-
mul turneu de box al anului,
a fost rezervat seniorilor cu
vârsta mai micã de 22 de ani
ºi s-a bucurat de participarea
a peste 70 de sportivi din
România, Republica Moldo-
va, Ucraina, Ungaria, Bul-
garia ºi Cehia.

Felicitãri, Vasile Suciu!

Tãlmãceanul Vasile Suciu
a câºtigat “Centura Moldovei”

Marþi, 5 decembrie 2017,  cu prilejul sãrbãtoririi Zilei Internaþionale a Persoanelor cu
Handicap (3 decembrie), la cele douã Centre de Recuperare ºi Reabilitare Persoane cu
Handicap din Tãlmaciu s-a desfãºurat „Ziua Porþilor Deschise”. Cu aceastã ocazie, s-a
desfãºurat un scurt spectacol aniversar, realizat de persoanele instituþionalizate, sub
coordonarea ºi supravegherea angajaþilor centrelor.

Printre cei ce au asistat la acest moment artistic s-au aflat preoþii parohi ortodocºi Ilie
Gusan ºi Simion Rusu, alãturi de primarul oraºului Tãlmaciu, Nicolae Petru Basarabã ºi
viceprimarul oraºului Tãlmaciu, Ion Dacian.

„Ziua Porþilor Deschise” la CRRPH Tãlmaciu
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Spectacol aniversar „Datina” (Tãlmaciu), la Cercul Militar Sibiu

Ansamblul Folcloric „Datina” al Casei
de Culturã din oraºul Tãlmaciu
(coordonat de Ciprian Barb ºi Livia

Tarcea, membri ai Ansamblului Folcloric
Profesionist „Cindrelul – Junii Sibiului”), a
împlinit zilele acestea cinci ani. Pentru a
marca într-un mod cât se poate de plãcut
aceastã frumoasã vârstã, sâmbãtã, 9 decem-
brie, la Cercul Militar din Sibiu a fost organi-
zat Spectacolul aniversar „Datina – 5 ani”.

Întreaga familie „Datina” Tãlmaciu (dansatori, coregrafi,
soliºti vocali), dar ºi mulþi colaboratori ai acestui tânãr
ansamblu, pãrinþii, bunicii ºi fraþii copiilor ce-l frecventeazã,
oficialitãþi locale ºi colegi de scenã, membri în alte grupãri
artistice similare etc, ºi-au dat întâlnire la acest spectacol
eveniment, pentru a petrece împreunã câteva ore frumoase
în compania muzicii populare ºi jocului autentic românesc.

Cei ce au rãspuns invitaþiei de a participa la spectacol au
avut prilejul de a asista la o producþie folcloricã extraordinarã,
un adevãrat maraton prin multe dintre zonele etno – folclorice
ale judeþului ºi României, o explozie de culoare, bucurie,
pasiune, efort, coordonare, talent ºi ambiþie... Cât despre
aplauzele ºi ovaþiile oferite artiºtilor dupã fiecare
reprezentaþie, nu trebuie sã menþionãm doar cã, în unele
momente, acestea au durat zeci de secunde.

Cum era ºi normal, în prim-planul evenimentului au fost
copiii ºi adolescenþii din Tãlmaciu, care au dorit sã arate
spectatorilor ceea ce au reuºit sã înveþe cel mai bine în cei
cinci ani de activitate în cadrul Ansamblului Folcloric „Datina”,

cât de bine stãpânesc tehnica jocului ºi ce mândri sunt cã
pot duce mai departe cu mândrie dansul ºi portul românesc,
de pe meleagurile natale ºi nu numai. În cadrul spectacolului
aniversar de la Cercul Militar Sibiu, „Datina”a ieºit pe scenã
în câteva rânduri, cu suite de jocuri diverse, fiecare apariþie
fiind „asortatã” cu portul popular specific zonei reprezentate.
Printre suitele de jocuri prezentate, au prezentat scurte
recitaluri ºi solistele vocale ale ansamblului (Gabriela
Oancea, Alexandra Posa ºi Cristina Posa), calitãþile vocale
deosebite ºi repertoriul divers al acestora fiind elemente ce
au adus valoare întregului eveniment. O surprizã a fost ºi
apariþia pentru suita de dansuri ale comunitãþii sãseºti.

De la aniversarea Ansamblului ”Datina” nu au lipsit nici
invitaþii speciali, soliºtii vocali Alina Bâcã, Daniel Rosalim,
Nelu Hordobeþ, dar ºi ansamblurile „Valea Visei” (instructori
Aura ºi Florin Dragotã) ºi „Comorile Arpaºului” (instructori
Ovidiu ºi Alesea Sas), colegi de scenã, în multe ocazii, cu
cei din Tãlmaciu, rãspunzând cu bucurie invitaþiei de a
participa la acest eveniment aniversar folcloric deosebit.

Prezentarea spectacolului a fost asiguratã, cu deosebitã
mãiestrie ºi un famec aparte, de Rodica Popa Comãniciu, iar
asistenþa muizcalã a aparþinut orchestrei dirijatã de Mihai Tarcea.

A fost un spectacol aniversar deosebit de reuºit, cu multe
momente artistice de o valoare extraordinarã, o dovadã cât
se poate de pertinentã a faptului cã misiunea de bazã a
acestui ansamblu, stabilitã încã de la efectuarea primelor
demersuri pentru înfiinþarea sa, aceea de a duce mai
departe jocurile ºi cântecele populare specifice zonei, a fost
îndeplinitã cu vârf ºi îndesat. Mai mult chiar, Ansamblul
„Datina” din Tãlmaciu se pare cã are un viitor frumos, iar
lãrgirea orizontului ºi spre alte zone etno – folclorice ale þãrii
nu poate sã fie decât de bun augur.

Deºi încã nu beneficiem de o arenã de popice în Tãlmaciu,
popicarii care reprezintã Clubul Sportiv Tãlmaciu au terminat
anul 2017 cu trei medalii, obþinute la categoriile de vârstã ale
Campionatului Naþional de Popice, ce s-a desfãºurat în
perioada 25 – 26 noiembrie 2017, la Hunedoara.

Astfel, tãlmãcenii au obþinut medalia de aur la tandem
(campion naþional), medalie de aur la perechi (campion
naþional) ºi medalie de bronz la sprint.

Pe aceastã cale, la sfârºit de an, þin sã mulþumesc tuturor
popicarilor din acest club, conducerii Primãriei oraºului
Tãlmaciu, Consiliului Local al oraºului Tãlmaciu ºi celorlalþi
susþinãtori ce au fost mereu alãturi de noi. Vã rugãm ca ºi în
anul ce urmeazã sã ne fiþi alãturi, atât moral cât ºi financiar,
pentru obþinerea altor performanþe notabile.

Preºedinte Clubul Sportiv Tãlmaciu,
Gheorghe Þivrea

Popicarii de la C.S. Tãlmaciu
încheie anul 2017 în forþã
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