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Cuvântul
ortodox
de duminică
L-au rugat să treacă din 
hotarele lor... (Matei 8. 28-34)

Cetăţenii Gadarei. Află cu stu-
poare cum Hristos Domnul scoate 
din îndrăcire doi chinuiţi. Izolaţi şi 
uitaţi. De care ei îşi aduceau amin-
te doar când se apropiau de mor-
minte, spaţiu în care se acordau 
duhurile cu întunericul din care 
izvorau. Nici azi, acolo unde nu 
există crucea şi credinţa în Învierea 
Mântuitorului Iisus Hristos, cimi-
tirul nu-i un loc al luminii. Chinu-
iţii din morminte se întâlnesc cu 
Viaţa. Dracii din ei sunt copleşiţi. 
Cer un loc de ascundere. Primesc 
o turmă, sinucigaşă, căci se aruncă 
în mare. Şi pier. Şi irită proprietarii 
turmelor. Care nu descoperă vin-
decarea de diavol, ci doar pierde-
rea porcilor. Paguba.

Sfântul Ioan Gură de Aur con-
semnează că în gestul acesta, al în-
găduirii intrării diavolilor în porci, 
Dumnezeu arată capacitatea Sa de 
iertare, dorinţa Sa de a oferi o şansă 
inclusiv celor care nu sunt dispuşi 
la pocăinţă. Căci diavolul aici se di-
ferenţiază fundamental de om: nu 
poate să se pocăiască. Trăim însă o 
vreme a lipsei de pocăinţă, a falsei 
pocăinţe. Ne-am hrănit din fal-
se lacrimi, ne-am angajat slujbaşi 
ai unor gadareni absurzi, care nu 
văd oamenii din cauza porcilor, nu 
văd persoana din pricina turmei. 
Fac jocul diavolului. Alţii şi-au pa-
voazat emoţiile cu pocăinţe emo-
ţionale şi ele. A te lăsa de păcat, a 
trăi fără păcat poate fi un exerciţiu 
fără Dumnezeu. Dacă lăsarea ta de 
păcat nu pune în valoare pe Dum-
nezeu, ci numai propriul tău efort, 
dacă faci binele doar ca exerciţiu 
social, nu înseamnă că te-ai aşezat 
de partea Dumnezeului Celui Viu.

România ţine în sine drama 
Gadarei. Nu suntem interesaţi de 
pocăinţă. Nu suntem dispuşi să 
descoperim pe Cel care exorci-
zează cu adevărat durerile şi dra-
mele noastre. Nu suntem dispuşi 
să vorbim Vindecătorului Hristos 
decât la praznice şi necazuri. Ori 
El e dispus în permanenţă să stea 
de partea noastră, oricât de izolaţi 
am fi, oricât de deranjanţi ne-ar so-
coti ceilalţi. Oricât de morţi ne-ar 
socoti. Exerciţiul vindecării îndră-
ciţilor este exerciţiul învierii celor 
pierduţi, adică exerciţiul învierii 
noastre. Hristos nu are nevoie de 
recunoaşterea minunii  pentru ca 
ea să fie validată de democraţia ce-
tăţii. Hristos a înviat, pur şi simplu. 
Şi S-a făcut început învierii fiecăru-
ia dintre noi. Cu o singură condiţie: 
să nu preferăm porcii! 

Limpeziţi, îndrăciţii s-au în-
tors în cetatea Gadarei. Au vestit 
pe Hristos. Au lăsat cimitirul gol.. 
Aceasta este cheia Întrupării Mân-
tuitorului: să ne scoată din iad. Să 
lase gol Mormântul!

Pr. Constantin Necula

VOX populi

Ce investiţii credeţi 
că ar trebui făcute în 
Mediaş?

Avem nevoie de mai multe 
spaţii verzi prin cartiere – 

parcuri, locuri de plimbare şi 
mai multe parcări, pentru că 

majoritatea maşinilor sunt 
parcate în faţa blocurilor, iar 
locatarii abia mai au loc să se 

strecoare printre ele.
Luciana B., 21 ani, studentă

În Mediaş ar fi bine să fie 
mai multe activităţi cul-

turale : concerte, filme în 
aer liber, teatru etc. pentru 

promovarea turistică a 
oraşului.

Ciprian Tinică, 
29 ani, şofer

Aleile dintre blocuri trebuie 
reparate, la fel şi trotuarele. 

Mai multe coşuri de gunoi 
în locurile în care se plimbă 

oamenii n-ar strica, pentru că 
este foarte multă mizerie, mai 

ales în zona barajului.
Alexandra M., 19 ani, studentă

„Când ţi se vor împlini zilele 
şi vei fi culcat cu părinţii tăi, 
Eu iţi voi ridica... un urmaş 
după tine, care va ieşi din 
trupul tău, şi-i voi întări îm-
părăţia.” 2 Samuel 7:12 

Solomon a spus: „Pome-
nirea celui neprihănit 
este binecuvântată...” 
(Proverbele, 10:7) Cum 
îşi vor aduce ceilalţi 

aminte de tine? Oricare îţi este 
povestea, o scrii chiar acum. Să 
nu înţelegi greşit; noi nu ne gân-
dim la moarte aşa de mult cum 
ne gândim la viaţă. Iată cinci lu-
cruri care vor rămâne după ce tu 
vei fi plecat: 1) Investiţiile pentru 
Cristos în oameni; deci, trebuie 
să-ţi sporeşti „depunerile” spiri-
tuale. 2) Rugăciunile tale vor trăi 
pentru totdeauna înaintea tronu-
lui lui Dumnezeu; de aceea tre-
buie să te rogi mai mult; chiar şi 
pentru generaţiile care vor urma 
după tine. 3) Poate povestea vie-
ţii tale va fi o sursă de inspiraţie 
pentru alţii; de aceea trebuie să 
trăieşti la maximum îndrumările 
lui Dumnezeu în privinţa credin-
cioşiei, excelenţei şi pioşeniei. 4) 
Dărnicia ta poate oferi bisericii 
posibilitatea implicării în comu-
nitatea locală, poate înflori activi-
tatea unei şcoli misionare, poate 
susţine tipărirea unei broşuri 
devoţionale sau activitatea unui 
post de radio creştin; sau poate 
ajuta la atingerea inimii unei per-
soane dragi pierdute; aşa că tre-
buie să (te) dăruieşti cu ardoare, 
astfel încât recolta să fie cu mult 
mai mare decât „seminţele” pe 
care le-ai semănat. 5) Copiii tăi 
îţi vor purta ADN-ul fizic şi spi-
ritual; de aceea trebuie să te asi-
guri că vor umbla cu Dumnezeu 
şi că credinţa predecesorilor tăi 
va trăi prin copiii şi copiii copii-
lor tăi, pentru a atinge generaţiile 
viitoare. În ceea ce-l priveşte pe 
Abel, Biblia a spus: „... Şi prin ea 
vorbeşte el încă, cu toate că este 
mort.” (Evrei, 11:4) Poţi atinge vi-
itorul pentru Dumnezeu şi pen-
tru împărăţie - însă numai dacă 
plănuieşti să faci acest lucru!

Ce laşi 
în urmă?

Impact 
Radio 
Vocea 
Evangheliei

Toate străzile trebuie asfalta-
te şi reparate definitiv, pen-

tru că ceea ce construieşte 
Primăria strică cei de la apă 
sau gaz. Iluminarea publică 
trebuie reglementată; pe şo-
seaua principală sunt foarte 

multe becuri, iar prin cartiere nu sunt deloc.
S.S., 42 ani, administrator

Viceprimarii 
judeţului Sibiu

Prefectura Sibiu informează că au 
fost constituite toate cele 64 de Consilii 
Locale şi au fost aleşi 64 din cei 65 de 
viceprimari (doi la Sibiu, la Chirpăr nu 
a fost ales încă). Lista este următoarea:

1. Sibiu – Astrid Fodor (FDGR), Virgil Popa (USL)
2. Mediaş – Petrescu George Stelian (USL)
3. Agnita – Niculescu Dan (PP-DD)
4. Avrig – Frăticiu Ghiorghe (USL)
5. Cisnădie – Krech Johann (FDGR)
6. Copşa Mică – Comizo Cornel (USL)
7. Dumbrăveni – Deac Elena (USL)
8. Miercurea Sibiului – Ludoşan Ioan (PDL)
9. Ocna Sibiului – Predescu George (USL)
10. Sălişte – Bordea Andrei Aurel (USL)
11. Tălmaciu – Moroianu Mihail Radu (USL)
12. Alma – Fetean Eugen (USL)
13. Alţâna – Dengel Gunter (USL)
14. Apoldu de Jos – Buzan Nicolae Florin (USL)
15. Arpaşu de Jos – Bucur Mircea (USL)
16. Aţel – Aldea Ioan Ovidiu (USL)
17. Axente Sever – Szabo Carol Liviu (PDL)
18. Bazna – Lica Gheorghe (USL)
19. Biertan – Florea Maria (USL)
20. Bârghiş – Popirod Gheorghe (USL)
21. Blăjel – Hancu Gheorghe (USL)
22. Boiţa – Bădilă Toma (USL)
23. Brateiu – Vâlcea Ion Constantin (PDL)
24. Brădeni – Şchiopotă Emil (PDL)
25. Bruiu – Râşnoveanu Marius (PDL)
26. Chirpăr – NU A FOST ALES
27. Cârţa – Sădeanu Ioan Ciprian (USL)
28. Cârţişoara – Cîrţan Vasilică Sorin (USL)
29. Cristian – Gligor Ioan (USL)
30. Dîrlos – Martin Ioniţă (USL)
31. Gura Râului – Arsenie George (USL)
32. Hoghilag – Szomboti Ion (USL)
33. Iacobeni – Moca Ioan (USL)
34. Jina – Beschiu Gheorghe Vasile (PDL)
35. Laslea – Jeleriu Gheorghe (USL)
36. Loamneş – Rusu Nicolae (USL)
37. Ludoş – Pleşa Ilie (USL)
38. Marpod – Brătilă Ioan Emil (USL)
39. Merghindeal – Bârsan Marius (USL)
40. Micăsasa – Streza Vasile (USL)
41. Mihăileni – Gâdea Eugen (USL)
42. Moşna – Rus Marius (Partida Romilor)
43. Nocrich – Musoaie Adrian (PDL)
44. Orlat – Milea Ioan (PDL)
45. Păuca – Guşan Vasile (USL)
46. Poiana Sibiului – Iovi Adrian Pavel (USL)
47. Poplaca – Budin Vasile (USL)
48. Porumbacu de Jos – Martincu Dorel (PDL)
49. Racoviţa – Trifu Claudiu Valer (PP-DD)
50. Răşinari – Iliuţ Adrian (USL)
51. Râu Sadului – Minea Daniel Dumitru (PDL)
52. Roşia – David Ioan (USL)
53. Sadu – Veştemean Ionuţ (PDL)
54. Slimnic – Poplăcean Ioan (PDL)
55. Şeica Mare – Benghea Florin (PDL)
56. Şeica Mică – Ivan Chirion Irinel (USL)
57. Şelimbăr – Grecu Marius (USL)
58. Şura Mare – Bischin Gheorghe (USL)
59. Şura Mică – Cândea Ştefan (USL)
60. Tilişca – Petrea Ioan (USL)
61. Târnava – Ungur Gavril (PDL)
62. Turnu Roşu - Mihai Toma Grigore (USL)
63. Valea Viilor – Lază Elena - (USL)
64. Vurpăr – Aldea Cornel (USL)

Sibian, 
administrator 
la Transelectrica

Şeful Oficiului Participaţiilor Statu-
lui şi Privatizării în Industrie (OPSPI), 
Remus Vulpescu, a fost înlocuit luni 
în Consiliul de Administraţie (CA) 
al Transelectrica (TEL) cu Gheorghe-
Gabriel Gheorghe, comisar superior 
al Gărzii Financiare din Sibiu, infor-
mează ziarul Gândul, citând Media-
fax. ,,Consiliul de Administraţie al 
Transelectrica (...) a numit în calitate 
de administrator provizoriu, până la 
desemnarea noilor administratori de 
către AGA (...) pe domnul Gheorghe-
Gabriel Gheorghe”, se arată într-un co-
municat al companiei de stat transmis 
luni Bursei de Valori Bucureşti (BVB). 
Potrivit CV-ului, Gheorghe este licen-
ţiat în Drept, absolvent al Universităţii 
,,Lucian Blaga” din Sibiu şi masterand 
în domeniul Finanţe-Bănci în cadrul 
aceleiaşi facultăţi.  Călin Blaga

Prefectul Ovidiu Sitterli a primit, 
miercuri, vizita unei delegaţii a Am-
basadei Republicii Austria la Bucu-
reşti, conduse de Consulul Onorific al 
Republicii Austria la Sibiu, Andreas 
Huber. Ataşatul pe probleme economi-
ce al Ambasadei, Rudolf Lukavsky, a 
subliniat faptul că vizita de prezentare 
are drept scop întărirea bunelor relaţii 
dintre România şi Austria, în special a 
celor economice. „Există relaţii foarte 
bune pe toate planurile cu Sibiul şi 
suntem convinşi că această colaborare 
va continua”, a spus Rudolf Lukavs-
ky, remarcând faptul că firmele din 
Austria au investit 10 miliarde de euro 
în România şi au creat aproximativ 
100.000 de locuri de muncă în ţara 
noastră. 

Şi problemele sociale cu care se 
confruntă o parte a localităţilor din 

judeţul Sibiu reprezintă o preocupare 
a Ambasadei Austriei la Bucureşti. Dr. 
Barbara-Wiebke Schofnagel, ataşatul 
pe probleme sociale al Ambasadei, şi-a 
arătat disponibilitatea de a colabora cu 
autorităţile locale pentru implementa-
rea unor proiecte dedicate populaţiei 
defavorizate. Unul dintre proiectele de 
succes ale dr. Barbara-Wiebke Schof-
nagel este cel de combatere a sărăciei 
în localitatea Stejăriş (Agnita). În urma 
cursurilor de pregătire profesională 
derulate, rata şomajului a scăzut de la 
84% la 50% în această zonă. „Succesul 
proiectului se datorează şi bunei co-
laborări pe care am avut-o cu consul-
tantul pentru problemele romilor al 
Instituţiei Prefectului”, a explicat dr. 
Schofnagel. 

Călin Blaga

Vin austriecii!

Inspecţii anunţate 
În perioada de vară, Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimen-

telor Sibiu organizează acţiuni de inspecţii, verificare şi evaluare la unităţile din 
domeniul alimentar care funcţionează în zonele de interes turistic şi la taberele 
şcolare din judeţul nostru. Aceste acţiuni vizează respectarea normelor de igienă 
în spaţiile de lucru, de depozitare şi de servire a mesei, asigurarea spaţiilor fri-
gorifice necesare depozitării alimentelor, precum şi verificarea stării de sănătate 
a personalului care prepară alimentele. Cei care nu respectă normele impuse de 
către DSVSA riscă să primească amenzi şi să le fie sistată activitatea.  

Alexandra Suciu

Ai absolvit liceul şi îţi doreşti o carie-
ră şi un loc de muncă stabil în Germania? 

Şcoala Postliceală Sanitară Hygeia, 
care funcţionează în fosta clădire a Lice-
ului Sanitar de pe strada Dealului, nr.6 
din Sibiu, a început înscrierile pentru 
cei care vor să devină asistenţi medicali 
generalişti. Şcoala îşi deschide porţile în 
această toamnă. 

Cei  interesaţi îşi vor prezenta intenţia 
de a se înscrie pe www.scoalahygeia.
com sau la info@scoalahygeia.com.

Şcoala Postliceală Sanitară HYGEIA  
este unica şcoala postliceală sanitară 
din România care oferă din prima zi de 
înscrierere contract de muncă, opţional, 
în Germania. Mai mult, deşi aveţi posi-

Şcoală postliceală sanitară 
la standarde germane

bilitatea să mergeţi 
să lucraţi în clinici 
şi aziluri de renume 
din Germania, în 
momentul înscrierii 
nu trebuie să ştiţi 
neapărat limba ger-
mană, deoarece veţi 
avea curs de limba 
germană zilnic. 
Cei care ştiu deja 
limba germană vor 
fi evaluaţi şi dacă 
dovedesc că ştiu deja 
foarte bine această 
limbă pot renunţa la 
cursul de germană. 
Pentru că un cadru 
medical nu poate fi 
foarte bun numai 

din teorie, şcoala oferă practică în clinici 
din Germania, unde elevii vor primi 
cazare şi mâncare gratis, precum şi o 
sumă zilnică de bani. ,,Noi punem preţ 
pe calitatea germană. Vrem să fim o echi-
pă, deoarece dorim ca viitorii candidaţi 
să fie serioşi şi motivaţi, să aibă dăruire 
pentru această meserie, iar de restul ne 
ocupăm noi. Le oferim un loc de muncă 
în străinătate, însă numai dacă aceştia 

doresc. Diploma este recunoscută în Ro-
mânia şi în străinătate, deci sunt liberi să 
aleagă unde doresc să lucreze, noi doar 
venim în sprijinul lor şi le oferim asisten-
ţă şi o mână de ajutor şi în Germania mai 
departe.”, spune Benjamin Plattner- ma-
nager de proiect al Şcolii HYGEIA.

Condiţii de lux
După principiul mens sana in corpore 

sano se ghidează şi conducerea şcolii. 
Spun că interesul lor suprem este o pre-
gătire cât mai bună a viitorilor elevi, şi 
nu profitul financiar. În acest sens, ne-au 
făcut o prezentare a clădirii unde îşi vor 
desfăşura activitatea. Cum arăta clădi-
rea înainte şi cum arată după renovări. 
Am găsit nişte condiţii de lux, toalete 
renovate şi 6 săli de clasă puse la punct 
până la ultimul detaliu. Deşi acesta este 
primul an când îşi deschid porţile, cei 
de la Hygeia au planuri mari. Vor ca 
anul viitor să mai deschisă încă 4 săli de 
clasă mari şi să ajungă în anul 2016 la o 
capacitate de circa 200 de elevi. ,,Şcoala 
se află într-o locaţie plină de încărcătură 
istorică: în anul 1890, în acest loc a func-
ţionat şcoala sanitară a măicuţelor fran-
ciscane din Bavaria. Începând cu anul 
2011, clădirea este modernizată, oferind 
cursanţilor condiţii de studiu la cel mai 
înalt nivel. O echipă de doctori si pro-
fesori foarte dedicaţi din Germania vor 
pregăti viitoarele cadre medicale ce îşi 
vor desfăşura activitatea în clinici şi azi-
luri de renume din Germania”, asigură 
Benjamin Plattner.  Taxa de înscriere este 
100 lei, iar taxa şcolară pe an este 1.900 
lei. Plata se face trimestrial. De menţi-
onat este faptul că taxa anuală nu se va 
modifica pe parcursul celor trei ani de 
studiu. Cursurile vor avea loc zilnic, de 
luni până vineri, între orele 8.00 - 13.00. 

(P)

Tudor Turcu, artist plastic şi 
solist vocal al formaţiei „Zo-
ddiac”, s-a născut la Mediaş, 
în 5 martie 1982.
Încă din copilărie, Tudor şi-a 

descoperit două mari pasiuni, care 
aveau să-l urmeze neîntrerupt pe par-
cursul vieţii: pictura şi muzica. Fără 
să lase loc de conflict între cele două, 
Tudor şi-a urmat instinctul şi s-a per-
fecţionat continuu, alternând pictura cu 
muzica, împletind culoarea cu sunetul.

Tudor Turcu, 
pasionat de culoare şi sunet

Pasiunea pentru pictură

Tudor şi-a manifestat dragostea 
pentru pictură destul de devreme, 
urmând în acest sens cursurile profe-
sorului Marius Ciobanu până în anul 
1999, an în care a câştigat premiul I la 
Concursul Judeţean de Artă Plastică şi 
Fotografică (secţia Pictură). În următorii 
10 ani, artistul a continuat să se perfec-
ţioneze la atelierul profesorului Grigo-
rie Munteanu, împreună cu grupul de 
pictură „Art-Vo”.

Începând cu anul 2000, a studiat de-
senul şi pictura în cadrul Universităţii 
„Lucian Blaga” Sibiu, secţia Restaurare 
şi Conservare Opere de Artă, iar din 
anul 2007 este licenţiat al Universităţii 
de Arte şi Design Cluj-Napoca, secţia 
Pedagogia Artei.

Tablourile semnate „Tudor Turcu” 
au fost expuse atât în ţară, cât şi în stră-
inătate, în Ungaria, Germania, Belgia, 
Danemarca, Spania, Austria, Canada, 
în colecţii private şi numeroase expozi-
ţii colective. 

Artistul abordează un stil necon-
venţional, mizând pe elemente inedite, 
neaşteptate. Lucrează cu dăruire şi cu 
o aparentă uşurinţă, însă puţini ştiu că 
fiecare centimetru de pânză este impri-
mat cu o mică parte din sufletul său.

„Lucrările mele nu sunt inspirate 
din imaginar, din vis. Fiecare lucrare 

are în spate o poveste reală, un fapt 
trăit, care mi-a marcat, într-un fel sau 
altul, viaţa. Pictura este, pentru mine, o 
modalitate de exprimare a amintirilor, 
a trecutului,  pentru a putea face loc 
clipelor prezente.”

Pasiunea pentru muzică

Solist vocal al formaţiei rock „Zo-
ddiac”, Tudor se simte foarte bine pe 
scenă, alături de colegii săi: Milu Ol-
tean (chitară), Nelu Matei (bass), Ovidiu 
Zereş (tobe) şi Gerhard Kabai (clape).

Recent, trupa a susţinut primul 
concert de rock & blues din acest an, la 
Mediaş, iar în luna mai au fost prezenţi 
la Sibiu, la „1 Mai Rock Festival”, eve-
niment organizat de echipa Bohemian 
Flow.

În prezent, trupa se pregăteşte pen-
tru participarea la un festival – concurs 
din Sighişoara, desfăşurat la începutul 
lunii august.                Alexandra Suciu 

Foto: Portret Tudor


