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Publicaţia noastră urează LA MULŢI ANI!
tuturor doamnelor şi domnişoarelor din Cisnădie!

Cisnădie, dragostea mea
Sunt un cetăţean al Cisnădiei. Am domiciliul stabil în
Cisnădioara. Sunt psiholog şi doctor în ştiinţe medicale. Sunt
director general al Policlinicii Medica, din Sibiu. Am 44 de ani,
sunt căsătorit şi am doi copii minunaţi.
Poate se vor întreba mulţi din jurul meu de ce am simţit nevoia
să fondez o publicaţie Expres, chiar aici, la Cisnădie. Simplu.
Pentru că peste 13.000 de concetăţeni ai mei nu au o presă
scrisă unde să-şi expună păsurile şi ideile.
Pentru că nu au un ziar al lor oamenii de aici, care trăiesc
în vechea vatră ce a dat ţării versurile lui Gheorghe Ucenescu,
autor al Imnului Deşteaptă-te române!
Pentru că o scriitoare de talia doamnei Karin Gündisch nu
are, în locul ei natal, o publicaţie unde să-şi împărtăşească ideile
minunate despre copii.
Pentru că simţeam nevoia ca toţi concetăţenii mei să
socializeze printr-o foaie a lor, de unde să aﬂe ce se întâmplă în
oraş şi în împrejurimile lui.
Pentru că sunt îndrăgostit de Cisnădie şi Cisnădioara, unde
locuiesc şi eu, cu familia mea.
Pentru că trebuia să vină o zi când ne vom aduce aminte că
localitatea noastră a fost un mare nucleu al industriei uşoare din
România.
Pentru că mă gândesc că trebuie să redăm, atât prin
intermediul scrisului dar şi în viaţa de zi cu zi, prestanţa de
altădată a Cisnădiei.
Pentru că Valea Argintului nu ar trebui să mai ﬁe catalogată
drept un focar de infecţie. Lucruri care se întâmplă de fapt
în minunata localitate în care a fost construit primul turn cu
ceas din Transilvania. Asta e soarta tristă a Văii Argintului: la
picioarele unui turn străvechi bate ceasul mizeriei!
Am vrut să apară Expresul de Cisnădie pentru a susţine
în paginile lui ca Spitalul desﬁinţat să ﬁe reabilitat şi să
ﬁe redat oamenilor. Vom lua atitudine. O atitudine nouă.
Pentru că eu conduc o instituţie medicală, iar în jurul meu văd
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multă durere. Pentru că Cisnădia nu merită să aibă o cardiogramă
urâtă. Pentru că vreau să devin analistul politic de gardă al urbei în
care locuiesc. Pentru că în anul 2012, minunata Cisnădioara –
o reprezentativă zonă turistică şi istorică – nu are apă curentă
şi canalizare, inexistente şi acum o sută de ani. Pentru că toţi
credincioşii cisnădieni, ortodocşi, evanghelici, greco-catolici sau
protestanţi să poată avea o foaie a lor de rugăciune socială şi
culturală.
Pentru ca pitoreştile localităţi, Cisnădie şi Cisnădioara, de la
poalele Măgurei, să ﬁe cântate aşa cum se cuvine, în mod expres,
de locuitorii şi pentru locuitorii lor.
M-aş bucura ca toţi concetăţenii mei să-şi dorească din suﬂet
o atitudine utilă şi nouă pentru societatea în care trăim.

Lansarea Expresului de Cisnădie va avea loc în data de
7 martie 2012, ora 17.00, la restaurantul SIMBA din Cisnădie.

Scriam în prima parte a editorialui
„Cisnădie, dragostea mea” că e nevoie
de o nouă atitudine. Nu poate spune
cineva că actuala echipă din primărie nu a
încercat să rezolve problemele oamenilor.
Dar, totdeauna este loc şi de mai bine,
mai atent, cu o nouă atitudine. Concepţia
oamenilor de rând faţă de politica actuală
nu are o latură deschisă spre înţelegere.
Oamenii s-au săturat de palavre, îşi doresc
eﬁcacitate. De aceea, m-am gândit să ﬁu
un analist de gardă al politicii actuale, în
interesul cetăţenilor. O radiograﬁe corectă
a politicii din zona Cisnădiei arată că
suntem deﬁcitari la capitolul locuinţelor
sociale. Traian Deleanu, în 2007, scria în
ZIARUL de Sibiu: „locuinţele sociale din
Cisnădie, construite cu cele două milioane
de euro împrumutate, vor ﬁ scoase la
licitaţie... Consilierii locali ai Cisnădiei au
adoptat în sedinţa Consiliului Local un
proiect prin care locuinţele sociale „de
lux” să ﬁe transformate în locuinţe pentru
vânzare”. Cine a cumpărat aceste locuinţe
sau mai bine zis cui au fost destinate, când
la acea vreme erau peste 700 de cereri
pentru asemenea adăposturi umane? Şi
ce contează că unul dintre edilii oraşului
declara aceluiaşi ziarist: „Noi am ﬁ dat
1,2 miliarde de lei vechi pe an, timp de 15
ani, pentru acel împrumut. Întreţinerea
locuinţelor sociale, cu subvenţiile care
trebuiau acordate, ar ﬁ însemnat alte 200
de milioane de lei vechi. Ar ﬁ fost o povară
prea mare”. Potrivit acestuia, schimbarea
destinaţiei clădirilor aﬂate în faza de
ﬁnalizare din locuinţe sociale în locuinţe
pentru vânzare poate ﬁ facută, atâta timp
cât nu au fost recepţionate lucrările. Dar
oamenii au fost minţiţi? Au fost. Trebuie
rezolvată problema locuinţelor sociale?
Trebuie! De aceea iau atitudine. O atitudine
nouă! Rezolvarea problemelor cetăţeneşti
prin însăşi atitudinea noastră.
Despre staţia de epurare a apei şi
necesitatea existenţei ei ce spunem? Un
material postat pe You Tube arăta că
activitatea de furnizare a apei în localitate
a fost preluată de către Apă-Canal la
începutul lunii iunie 2009 de la Primăria
Cisnădie. Până la preluarea de către ApăCanal, de furnizarea apei în Cisnădie
s-a ocupat S.C. PRESCOM S.R.L.
Comentariile câtorva cetăţeni spuneau că
„ Aşa murdărie există de prin anii 2000 şi
ne mirăm de ce apa e colorată şi cetăţenii
oraşului au gastro-enterocolită...”. Era
vorba de avanpremiera epidemiei de la
Cisnădie. Iată ce spun eu: Să trecem la
fapte! De atâta timp nu s-a reglat această
problemă în localitate, deşi ea a devenit
oraş de peste 60 de ani. Un oraş în a
cărei componetă istorică este inclusă şi
Cisnădioara, o localitate la rândul ei fără
canalizare şi apă! Un oraş care nu are
o staţie de epurare a apei în secolul 21,
după mai bine de două decenii de aşa zisă
libertate. Două elemente au făcut analiza
politicianului de gardă de azi, locuinţele
sociale şi epurarea apei. Acestea trebuie
să se ridice la standerdele oraşelor cu care
oraşul Cisnădie este înfrăţit: ChâteauThierry (Franța), Vilshofen an der Donau
(Germania, Bavaria), Wernigerode
(Germania, Sachsen-Anhalt.
Oare fraţii noştri europeni ce zic?
D. Aldea

Dorel Aldea în dialog cu cetăţenii
Preşedintele organizaţiei P.N.L. Cisnădie, Dorel Aldea, vă invită în
ﬁecare luni, de la orele 18.00, la sediul P.N.L., pentru un DIALOG constructiv.

VENIŢI SĂ LUĂM ÎMPREUNĂ O NOUĂ ATITUDINE!

Gânduri liberale
„Adevărul învinge indiferent de soarta celor care l-au
servit.”
Gheorghe I. Brătianu
„Sunteţi, domnilor,
reprezentanţii unui popor
care este mândru şi poate
ﬁ mândru de trecutul său,
şi care trebuie să aibă mare
încredere în viitorul său.
Nu scădeţi rolul pe care el
trebuie să-l aibă în lume;
ﬁţi cât de modeşti pentru
persoana dvs., nu ﬁţi
modeşti pentru poporul pe
care îl reprezentaţi.”
Ion I. C. Brătianu
„Politica îţi poate da din când în când satisfacţii şi onoruri,
dar pentru un om iubitor de ţară şi conştient de răspunderile
sale, politica este un şir neîntrerupt de griji şi jertfe, un
drum pe care eşti sortit să culegi mai multă nedreptate decât
răsplată.”
Ion I. C. Brătianu
„În chestiunile mari,
în acelea de ordin moral
care stăpânesc viitorul unei
neam, de care sunt legate
interesele lui supreme de
onoare şi naţionalitate, nu
pot ﬁ preţuri de tocmeală,
nu pot ﬁ motive de
oportunitate care să te
hotărască a te compromite,
coborându-te de pe tărâmul
înalt şi sigur al principiilor.”
Ion C. Brătianu
„Un partid poate lupta contra altora ca să dărâme o stare
de lucruri, dar ca să zidească trebuie ca naţiunea întreagă,
toate partidele să dea concursul lor; altminteri, ceea ce unii
vor ediﬁca, alţii vor surpa.”
Ion C. Brătianu
„Patria nu este numai pământul din care scoatem rente.
Patria o face şi limba şi istoria, şi religia şi tradiţiile. A da cu
piciorul în toate acestea, este a se lepăda cineva de patria

„Politica nu se face cu îngeri, ci cu oameni.”
Gheorghe Brătianu
„Dacă un popor n-are o tinerime entuziastă, cultă şi cu
dor de ţară, este pierdut pentru totdeauna. Aceste vlăstare
ale tinereţii ţin pe umerii lor viitorul, precum odinioară
Atlas ţinea Pământul.”
Vasile Conta
„A ﬁ patriot înseamnă: a ﬁ cinstit, a avea conştiinţa
curată şi o inteligenţă vie, a avea un arbitraj ﬁlozoﬁc pentru
compatrioţii tăi; în ﬁne, un criteriu, din care să reiasă
principiul că viaţa ta aparţine tuturor şi că tu nu eşti decât un
luptător într-un război care
tinde spre fericirea şi gloria
ţării tale.”
Vasile Conta
„Forţa unui partid
politic nu constă în
numărul mare sau mic
al membrilor săi, ci în
justetea ideilor şi curăţenia
morală a acţiunilor lui.”
Dimitrie A. Sturdza
„Tăria unui partid
politic, ca şi a unui bărbat
de stat, nu poate sta decât
pe fundamentul cele mai înalte moralităţi.”
Dimitrie A. Sturdza

La mulţi ani, Radu Câmpeanu!
Chiar dacă evenimentul sărbătoririi
împlinirii a 90 de ani ai renumitului
liberal Radu Câmpeanu s-a petrecut
în urmă cu câteva zile, îi cinstim şi noi
venerabila vârstă publicând câteva date
despre viaţa domniei sale. La mulţi ani,
maestre!
Politicianul Radu Câmpeanu
(numele complet este Radu Anton
Câmpeanu) s-a născut la Bucureşti, pe
28 februarie 1922.
S-a înscris la Universitatea
Bucureşti, la Facultatea de Drept şi, la
21 de ani, în 1943, devenea membru al
Partidului Naţional Liberal.
A fost arestat în 1947 pentru
că participase la manifestaţiile anticomuniste din februarie 1945 şi a stat

POLICLINICA MEDICA

PROGRAM POLICLINICĂ
7.30 - 19.00
Ion I. C. Brătianu

în inchisori româneşti timp de nouă
ani, din care trei alături de Corneliu
Coposu. A fost trimis în colonia de
muncă de la Midia, în detaşamentul
14 de exterminare şi în 1956 a fost
eliberat.
În 1973 a emigrat în Franţa. A
cerut azil politic la Paris şi a constituit
Asociaţia foştilor deţinuţi politici.
A fost membru fondator şi
vicepreşedinte al Uniunii pentru
Solidaritate Europeană de pe lângă
Parlamentul de la Strassbourg.
A revenit în România în anul 1990.
A participat la reîntemeierea Partidului
Naţional Liberal şi a fost preşedinte al
partidului între 1990 şi 1995.

policlinica medica

SPECIALITĂŢI MEDICALE
CU SPECIALIŞTI DE PRIMA MÂNĂ
A fost înﬁinţată în anul 2001, iar în cadrul ei
activează medici specialişti şi primari, acoperind o
gamă largă de specialităţi medicale.
Echipa de medici şi personalul auxiliar asigură
o asistenţă medicală de înaltă calitate. În cadrul
instituţiei se derulează o serie de contracte de
medicina muncii în conformitate cu legislaţia în
vigoare, ﬁşe port-armă, ﬁşe auto pentru dobândirea
permisului şi pentru preschimbare, avize medicale
şi psihologice pentru personalul cu responsabilităţi
în siguranţa circulaţiei rutiere.

sa... Precum un părinte
nu are dreptul a-şi lăsa
copilul fără instrucţie, cu
mai mare cuvânt el nu are
dreptul de a-i da o educaţie
antinaţională, care face
dintr-insul un element
înstrăinat de ţară...”
Spiru Haret
„Cei mai mulţi îşi
închipuie că politica e un
fel de distracţie, cu foloase
şi onoruri. Politica e ceva
grav, grav de tot. Ai în
mâna ta viaţa şi viitorul ţării tale.”
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ORAR LABORATOR:
Zilnic, în intervalul
orar:

7.00 - 16.00
Recoltări: 7.00 - 10.30

Noutate medicală
Policlinica Medica oferă servicii medicale acordate
de medici de notorietate din Tg. Mureş pentru
efectuarea de consultaţii de specialitate, consultaţii
preoperatorii şi proceduri în scop diagnostic:
• Endocrinologie • Endocrinologie
pediatrică • Endocrinologie ginecologică
• Obstetrică – Ginecologie
• Chirurgie endocrinologică
• Chirurgie oncologică
• Chirurgie vasculară periferică
• Ecograﬁe 4D
• Ecograﬁe tiroidiană şi paratiroidiană • Ecograﬁe
sân şi ecograﬁe testiculară
• Teste prenatale

Un laborator de vis

LABORATORUL MEDICA

Biochimie • Biochimie urinară
• Hematologie • Imunologie
Bacteriologie • Citologie
Noutate Medicală

Policlinica Medica oferă servicii medicale de specialitate acordate de personal
specializat, adresate tuturor categoriilor de pacienţi, acordând posibilitatea efectuării
unei game largi de investigaţii şi proceduri în scop diagnostic:
Consult de specialitate • Colonoscopie • Endoscopie digestivă
plus test Helicobacter Pylori • Biopsie colon • Biopsie
endoscopică • Rectosigmoidoscopie

!

POLICLINICA MEDICA

oferă tuturor doamnelor şi domnişoarelor din oraşul Cisnădie reduceri,
în luna Martie, la toate consultaţiile şi intervenţiile medicale şi de
laborator efectuate în clinica noastră din
Sibiu, Calea Dumbrăvii nr. 107

Alege-ţi calea în sănătate!

e-mail:
programari@policlinicamedica.ro

Tel.: 0269 - 212079
Fax: 0269 - 235234
Mobil: 0728 - 235234
Sibiu, Calea Dumbrăvii 107

3•
CULTURA SĂNĂTĂŢII

Analistul de
gardă

Nr. 1

Sibiu, Calea Dumbrăvii nr. 107

www.policlinicamedica.ro

de Cisnădie

o nouă atitudine

E XPRESUL

E XPRESUL

de Cisnădie

SOCIO-POLITICA

•2

CULTURĂ

Cyan Magenta Yelow Black

Sunt bucuroasă să aud că la Cisnădie se va
lansa o publicaţie pentru cetăţeni, Expresul
de Cisnădie. Din punctul meu de vedere
sunt convisă că Dorel Aldea, fost director al
Casei de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări
Sociale din Sibiu, va avea grijă ca publicaţia pe
care o lansează să se ocupe şi de problemele
pensionarilor. Acestea nu sunt mai prejos
decât cele ale celorlalte vârste. Să nu uităm că
şi copiii noştri vor ajunge pensionari. Acesta e
ciclul vieţii noastre pe pământ.
Urez mult succes acestei iniţiative şi doresc
tuturor cisnădienilor să aibă parte de o publicaţie care să le ﬁe pe plac şi
de folos. La mulţi ani noii iniţiative şi un La mulţi ani din suﬂet tuturor
doamnelor şi domnişoarelor din Cisnădie!
Cu drag,
Mariana Câmpeanu
deputat P.N.L.

PERSONALITĂȚI ALE ORAȘULUI

Scriitoarea Karin Gündisch
Karin Gündisch (n. 5 aprilie 1948, Cisnădie) este o scriitoare de limba
germană, specializată în cărţi pentru copii, originară din România. (wikipedia)
A studiat germanistica şi romanistica (1966–1971) la Universitatea „BabeşBolyai” din Cluj şi la Universitatea din Bucureşti. După absolvire a lucrat
ca profesoară de limba germană în Bucureşti, colaborând în acelaşi timp la
publicaţii de limba germană din România. În acest timp, a publicat şi povestiri
pentru copii şi a participat la elaborarea manualelor de limba germană. În
1984 a emigrat în Germania, unde lucrează ca scriitoare liber profesionistă.
Locuieşte în Bad Krozingen, unde soţul ei, originar tot din Cisnădie, a fost
timp de 25 de ani arhitect-şef al oraşului.

RESTITUIRI

Radu Stanca

Cea mai
frumoasă ﬂoare
„Ce să-ţi aduc, iubito, de pe mare?”
O intrebă în şoapte într-o zi.
„Din insule pierdute-n departare
Cea mai frumoasă ﬂoare – care-o ﬁ”.

Abia se mai zăreşte-acum catargul.
Pe ţărm cu ochii-nchişi şi mâna-n sân
O fată albă, alb măsoară largul,
Şi-n ochii ei clipeşte-un somn păgân.
Un an întreg prin insule cu soare
Corabia opri şi strânse-n ea
Morman de ﬂori, căci ﬁecare ﬂoare
Cea mai frumoasă-n felul ei era.
Dar ﬂorile, prea multe într-o seară,
Cu peşti de aur prinşi la subţiori,
Corabia de foc o scufundară,
Şi toţi muriră-ncolăciţi de ﬂori.
Pe ţărm stau două fete-n aşteptare:
„Ce ţi-ai dorit ca dar în acest an?”
„Nu-mi mai aduc aminte. Mi se pare...
Cea mai frumoasă scoică din ocean”...

Irişi, Teodora Lişcu (membră a Uniunii Artiştilor Plastici
din România – Filiala Sibiu)

Radu Stanca (n. 5 martie 1920, Sebeş, d. 26 decembrie 1962, Cluj) a fost un
dramaturg, poet, eseist şi regizor de teatru român.
A fost, pe rând, asistent al lui Lucian Blaga la catedra de Filosoﬁe a culturii, profesor
de Estetică a teatrului, la Sibiu, redactor, actor, regizor, director al teatrului. A făcut parte
din Cercul literar de la Sibiu.

RAFTUL DE CARTE

Tiberiu Costăchescu

Mişcarea Naţional-liberală
din România (1944-1948)
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Editura Tehno-Media, Sibiu

Profesor al Facultăţii de Jurnalistică Sibiu,
Tiberiu Costăchescu şi-a lansat, de curând,
cartea Mişcarea naţional-liberală din România (19441946), volumul ﬁind, totodată, şi lucrarea sa de
doctorat. La eveniment au fost prezenţi domnii
profesori dr. Corvin Lupu, Sorin Radu, Alexiu
Tatu, Vasile Crişan, precum şi alţi istorici sibieni.
„Este o mare bucurie pentru un profesor, ﬁe el
profesor universitar, profesor de şcoală generală
sau liceu, când unul dintre elevii lui a ajuns să îl
invite la o lansare de carte. Eu am această bucurie şi mi-o manifest din plin”,
a declarat domnul Vasile Crişan.

Ştiaţi că...
••• în anul 1425 în Cisnădie a fost construit primul

turn cu ceas din Transilvania. Acesta este
înconjurat de 2 ziduri de apărare, cel interior
având şi încăperi pentru păstrarea proviziilor.

••• în anul 1500, în urma vizitei făcute de regele

Vladislav al II-lea al Ungariei, oraşului i s-a
acordat dreptul de a ţine târg anual (Marktrecht).

••• în anul 1734, în Cisnădie s-au stabilit circa

125 landleri protestanţi, care au fost expulzaţi
din regiunea lor natală, landul Salzburg din
imperiul habsburgic din cauza că au perseverat
în credinţa lor protestantă – după Martin
Luther.

••• deoarece biserica şi turnul a fost lovite de mai

multe ori de trăsnet, în 1797 a fost montat

••• în Primul Război Mondial, din Cisnădie au

plecat pe front 300 de bărbaţi, din care 66 nu
s-au mai întors.

••• după unirea Transilvaniei cu România,

Cisnădie a pierdut mare parte din pământurile
sale: din 17.000 de iugăre (pogoane; 1 pogon
≈ 0,578 ha.) au mai rămas aproximativ 5.000
de iugăre.

••• în 1944 armata sovietică a organizat în

Cisnădie un lagăr pentru prizonieri.

••• recensământul din 1941 a relevat că localitatea

Cisnădie avea 5.385 locuitori, din care 3.691 de
origine etnică germană. În anul 1946 localitatea
Cisnădie a fost ridicată la rangul de oraş.

wikipedia

Scrieri:
Didel und Düdel und andere Dingsgeschichten, 1980
Lügengeschichten, Editura Ion Creangă, Bucureşti, 1983
Geschichten über Astrid, 1985
Im Land der Schokolade und Bananen, 1987
Geschichten über Astrid, Erzählung, 1988
Weit, hinter den Wäldern, 1988
In der Fremde und andere Geschichten, 1993
Liebe - Tage, die kommen, 1994
Großvaters Hähne. Geschichten aus einem anderen Land, 1994
Peter und der alte Teddy, 1997
Das Paradies liegt in Amerika. Eine Auswanderergeschichte, 2000
Ein Brüderchen für Lili. Eine Geschichte (mit Bildern von Betina
Gotzen-Beek), 2000
Mia und Tante Milda. Eine Babysittergeschichte (mit Bildern von Sabine
Wiemers), 2005
Cosmin. Von einem, der auszog, das Leben zu lernen, 2005
Lilli ﬁndet einen Zwilling, Sauerländer Verlag, 2007

pe turnul bisericii primul paratrăsnet din
Transilvania.

