
al
ba

st
ru

   r
os

u 
  g

al
be

n 
  n

eg
ru

P
ar

te
ne

ri 
st

ra
te

gi
ci

:

PRIM{RIA
MUNICIPIULUI SIBIU

Ac\iune cofinan\at[ de: P
ar

te
ne

ri:

Pagina 16
D r a g o `  B A K OD r a g o `  B A K OD r a g o `  B A K OD r a g o `  B A K OD r a g o `  B A K O

EDITORIALEDITORIAL

Pagina 2

CURSUL VALUTARCURSUL VALUTARCURSUL VALUTARCURSUL VALUTARCURSUL VALUTAR
€ 4.4054€ 4.4054€ 4.4054€ 4.4054€ 4.4054
$  3.3594$  3.3594$  3.3594$  3.3594$  3.3594

CHF  3.6479CHF  3.6479CHF  3.6479CHF  3.6479CHF  3.6479
GBP 5.5529GBP 5.5529GBP 5.5529GBP 5.5529GBP 5.5529
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2,4 milioane2,4 milioane2,4 milioane2,4 milioane2,4 milioane
lei, pentrulei, pentrulei, pentrulei, pentrulei, pentru
centrelecentrelecentrelecentrelecentrele
culturale dinculturale dinculturale dinculturale dinculturale din
judeþjudeþjudeþjudeþjudeþ
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Tinerii întreTinerii întreTinerii întreTinerii întreTinerii între
25 ºi 30 de25 ºi 30 de25 ºi 30 de25 ºi 30 de25 ºi 30 de
ani îºi gãsescani îºi gãsescani îºi gãsescani îºi gãsescani îºi gãsesc
de lucrude lucrude lucrude lucrude lucru
mai uºormai uºormai uºormai uºormai uºor
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"Sanchi!"Sanchi!"Sanchi!"Sanchi!"Sanchi!
V-a pl[cutV-a pl[cutV-a pl[cutV-a pl[cutV-a pl[cut
gluma?"gluma?"gluma?"gluma?"gluma?"

LIGA I
Gaz Metan,Gaz Metan,Gaz Metan,Gaz Metan,Gaz Metan,
în topul celorîn topul celorîn topul celorîn topul celorîn topul celor
mai cuminþimai cuminþimai cuminþimai cuminþimai cuminþi
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SatSatSatSatSate fãrã ºcolie fãrã ºcolie fãrã ºcolie fãrã ºcolie fãrã ºcoli

În urmã cu vreo 50-60 de ani, satul Albi mustea de copii. ªcoala se þinea, prin rotaþie,
în câte o casã, în fiecare sãptãmânã; apoi oamenii au pus mânã de la mânã ºi au
ridicat o ºcoalã. Astãzi, doar vreo doi oameni mai locuiesc în sat, clãdirea ºcolii e
demult dãrâmatã, iar clopoþelul nu mai sunã. Albi e un sat fãrã ºcoalã. Gherdeal - la
fel. Poieniþa - tot aºa. ªi lista ar putea continua cu Pãdureni, Nucet, Sãdinca, sate din
care ºcoala a dispãrut demult, cãci nu mai sunt copii care sã o frecventeze.

În vreo 20 de sate din Sibiu
nu se mai face şcoală. Nici
măcar clasele I-IV, pe sistem
simultan, adică toţii copiii să
înveţe în aceeaşi sală şi să
aibă acelaşi cadru didactic,
care să le predea când celor
din clasa I, când celor din
clasa a III-a, care să îi asculte
când pe elevii de clasa a II-a,
când pe cei de clasa a IV-a.
Cum să se mai facă şcoală

dacă nu mai sunt elevi, adică
nici măcar doi sau trei copii?!

Fãrã copii,
de prin anii '80

Romaneşti, Lazaret, Lo-
trioara, Ţeline, Gherdeal, Po-
ieniţa, Sădinca, Văleni, Moar-
dăş, Şalcău, Ghijasa de Jos,
Nucet, Albi, Pădureni, Petiş,

Vecerd sunt sate unde nu se
mai face şcoală. Din unele,
copiii fac naveta către şcolile
din centrele de comună, ^n
cele mai multe însă nu mai
există nici măcar un copil -
"navetist", căci oamenii în sa-
te sunt puţini, cât să-i numeri
pe degete, şi sunt şi în vârstă.

Două şcoli, una săsească
şi una românească, erau în
Gherdeal odinioară, iar de

elevi nu ducea lipsă niciuna,
doar erau peste 120 de fu-
muri în sat. Azi, în Gherdeal,
mai locuiesc doar vreo zece
suflete, iar copii de vârstă
şcolară nu sunt. Şi nu mai
sunt demult. Ne-o confirmă
cadrele didactice de la Şcoa-
la generală din Bruiu, centrul
de comună: "Din Gherdeal?!
Nuuu, nu avem elevi din
Gherdeal. Eu sunt dascăl aici

din 1999 şi nu ştiu să fi avut
vreodată elevi din Gherdeal.
Colegii mei spun că de prin
1980 nu mai e şcoală în
Gherdeal".

La Nucet, sat aparţinând
de comuna Roşia, lucrurile
stau aproape la fel: "Nu mai
sunt copii de şcoală în Nucet.
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Început deÎnceput deÎnceput deÎnceput deÎnceput de
toamnã latoamnã latoamnã latoamnã latoamnã la
“Brukenthal”:“Brukenthal”:“Brukenthal”:“Brukenthal”:“Brukenthal”:
sculpturi,sculpturi,sculpturi,sculpturi,sculpturi,
desene ºidesene ºidesene ºidesene ºidesene ºi
intintintintintererererer venþiivenþiivenþiivenþiivenþii
chirurgicalechirurgicalechirurgicalechirurgicalechirurgicale
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