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GERUL BOBOTEZEI S-A MUTAT LA SIBIEL

EDITORIALUL

Zero grade Celsius în Muzeul ZILEI
Cseke bacsi!
de Icoane pe Sticlã
Spui la mine
F oto : D . CHISELI|{

Dragoº
Dragoº BA KO

M
Mult
Mult
ult s-o fi
fi strãduit
strãduit pãrintele
pãrintele Zosim
Zosim Oancea sã strângã icoane pe sticlã din
din toatã
RRomânia
omânia ºi sã ridice un muz
muzeu. Mult s-or fi
muzeu.
fi strãduit
strãduit ºi locuitorii
locuitorii din Sibiel ca satul
satul lor sã
sã
fie
fie
fie aºezat
aºezat pe
pe
pe hartã ca
ca locul
locul ce adãposteºte
adãposteºte cel mai
mai mare muzeu de
de icoane
icoane pe
pe
pe sticlã din
RRomânia.
omânia. Strãdaniile
Strãdaniile lor
lor au rodit
lor
rrodit
odit,,,, ºi cine
cine merg
merggee astãzi
astãzi la muz
muzeu
muzeu
eu are
aree ce
ce sã vadã:
vadã:
adã: aproape
aproape
oape
7700
00 de
de icoane pe
pe sticlã.
sticlã. Atenþie
Atenþie
tenþie însã!
însã! De vreo
vreo ºapte
ºapte cojoace av
avveþi
veþi
eþi ne
nevvoie
nev
oie ca
ca sã
sã rezistaþi
rezistaþi
oo jumãtate
jumãtate de
de orã în
în muzeu,
muzeu, nu de
de alta,
alta, dar temperatura
alta,
temperatura este de 0 grade Celsius.
Maria S PÃTARIU
mariaspatariu@tribuna.ro
Mãnuºi, cãciulã, fular, douã perechi de ºosete
ºi tot dârdâi de frig. Nu eºti afarã, dar nici mare
di ferenþã nu e: -4 grade Celsius înregi streazã
termometrul, afarã, în stradã, în faþa muzeu lu i ºi
0 grade Celsius - în interiorul Muzeului de Icoane
pe Sticlã "Zosim Oancea" din Sibiel.
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...de frig, nu de alta. Doamne fereºte sã crape
(ºi mai mult) stratul de culoare de pe icoa ne de
atâta frig. Dar e posibil, dacã e sã te gândeºti cã
l uni bune în fieca re an icoanele stau la temperaturi de îngheþ. Dacã e iarnã, temperaturile
se învârt în jurul a 0 grade Celsius. Aceasta a
fost temperatura pe care am mãsurat-o noi marþi
l a or ele amiezii, în incinta muzeu lui. Cea mai
mare parte a colecþiei este expusã în clãdirea
ridicatã între anii 1976-1983, o clãdire cu douã

ni vel uri . S ing ur a în cãp er e în cãl zitã este o
camerã micuþã de la parter, camerã în care îºi
desfãºoarã activitatea responsabilul de muzeu.
Poate cã acesta este motivul sau norocul ce face
ca la parter temperatura înregistratã sã se învârtã
în jurul valorii de 3-4 grade Celsius.
ªi când spunem noroc nu greºim de loc, nu
de alta, dar la etaj vremea e ceva mai rece. Cam
cu 3 gra de Celsi us. Mâin il e "îmb rã ca te" în
mãnuºi, picioarele încotoºmãnite în ciorapi groºi
ºi cizme... nimic nu rezistã mai mult de o jumãtate
de orã, a ºa cã înce t- în cet mâna începe sã
tremure pe agendã ºi pix. Popasul în muzeul
di n Si bi e l p e timp d e ia rn ã sea mã nã ma i
degrabã a escap adã la sãniu º, decât a vizitã
într-o instituþie de culturã.
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Icoanele Sibielului sunt pictate pe sticlã ºi sunt

îmbr ãcate în rame de le mn , i ar temperatur a
optimã de pãstrare ºi expunere a lor este de 1820 grade Celsius, spun specialiºtii în restaurareconser va re a i Comple xu lui Na þiona l Muzea l
ASTRA. În muzeul de la Sibiel, temperaturile ajung
la asemenea valori doar în zilele de varã, în rest
icoanele "trãiesc" la temperaturi mult mai mici,
vecine adeseori cu cele de îngheþ. Unele icoane
de la Sibiel au o vechime de 300 de ani, aºa cã
nu e de mirare cã, în asemenea condiþii vitrege,
stratul de culoare a sãrit de mult de pe sticlã, în
unele cazuri. Nu e de mirare cã sticla e crãpatã ºi
cã unele icoane par sã fie iremediabil pierdute.
S ol u þii p en tr u încã lz ir ea mu ze ul ui ? Ma i
degrabã doar speranþe. "Ne luptãm sã obþinem
niºte fonduri pentru a asigura încãlzirea. Existã
douã centrale, una pe lemne ºi alta pe motorinã,
dar nu sunt funcþionale. Am depus pânã acum
vre o tr ei p ro iecte ca sã ob þin em fo nd ur il e
necesa re, i ar acum încercãm ºi la Mitropoli a
Ardealului", spune preotul paroh din Sibiel, Ioan
Mu nteanu. În ceea ce pri ve ºte combustibilu l
pentru viitorul sistem de încãlzire, lucrurile sunt
încã neclare pentru parohia Sibiel.
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Aproximativ 700 de icoane ºi cãrþi vechi. Acestea
sunt comorile Muzeului de Icoane pe Sticlã "Zosim
Oancea" din Sibiel. Cele mai vechi icoane din
Sibiel au fost pictate la Nicula, dupã 1700, ºi cele
mai mul te nu sun t se mna te. Al tel e po ar tã
se mnã tur a unor i con ari celebr i precum Savu
Moga, Matei Þâmforea, Sandu Popa, Ion Morar.
Icoanele Sibielului provin de pe Valea Mureºului,
de pe Valea Sebeºului, din zona Braºovului ºi a
Fãgãraºului, din Mãrginimea Sibiului.
Alãturi de icoane, în colecþiile muzeului se aflã
importante volume de carte veche româneascã,
Nou l Testa me nt d e la B [l gr a d ( 1 64 8) , u n
exemplar rar al Bibliei lui ªerban Cantacuzino,
Octoihul de la 1742, precum ºi u n text liturgic
slavon din secolul al XIV-lea.
ªi to t l a capitol ul comori a le muzeul ui di n
Sibiel, trebuie menþionate trãistuþele din scoarþã
de ci re º u ti li za te od in i oa rã în tr a nsp or tu l
ali mentel or, lã zile de ze str e di n a nul 183 2,
costumele tradiþionale din Sibiel, vechi de o sutã
de a ni, ºter gar ele þe sute aºe za te de asupr a
icoanelor, vârtelniþa sau ouãle încondeiate.

Întâlnire între Fisc ºi taximetriºti
Re prezentanþii Direcþiei Generale a Finanþelor Publice Sibiu au avut
întâln ire cu per so anele fizice au tor izate ca re exercitã activi tatea de
transport persoane în regim de taxi. Întâlnirea de ieri a avut loc la iniþiativa
DGFP Sibiu ºi a avut ca temã informarea cu privir e l a o bligativitatea
conducerii contabilitãþii în partidã simplã, începând cu data de 1 ianuarie
2 011.
În conformitate cu prevederi le Le gii nr. 168/2010 pentru ap robarea
Or donanþei de Urgenþã a Guvernului nr. 34/2010 privind unele mãsuri
pentru întãrirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de
m ãr fur i ºi de p e rso an e , în cep ân d cu d ata d e 1 ia nu a ri e 20 11,
transportatorii autorizaþi, persoane fizice ºi asociaþii familiale, care executã
transport în regim de taxi vor fi supuºi impozitãrii în sistem real pe baza
datelor din contabilitatea în partidã simplã. Determinarea venitului net se
va realiza pe baza venitului brut înregistrat în memoria fiscalã a aparatului

de taxat a sumelor încasate, conform rapoartelor memoriei fiscale, din
care se scad cheltuielile deductibile fiscal. În acest sens, contribuabilii
care exercitã activitatea de transport persoane în regim de taxi sunt obligaþi
sã o rg ani zeze ºi sã cond ucã conta bi lita tea în p arti dã simpl ã, sã
completeze Registrul-jurnal de încasãri ºi plãþi, Registrul-inventar ºi alte
documente contabile prevãzute de legislaþia în materie. Totodatã, aceºti
contribuabili sunt obligaþi sã se prezinte la organul fiscal competent unde
au domi ciliul fiscal, p entru a depune declaraþia privind venitul estimat
pentru anul 2011 (model 220).
La întâlnirea organizatã de DGFP Sibiu au fost prezente în jur de 60 de
persoane care exercitã activitate d e transport în regim de taxi. Pentru
in fo rma þii su pl ime nt ar e, con tri bu ab i li i s e p ot ad re sa bi r ou ri lo r /
compartime ntelor de asistenþã con tribuab ili persoa ne fizice din cadrul
admin istraþiilor finanþelor p ublice teritoriale .

POLIÞIA BUNELOR MANIERE

Chestii cu repetiþie
Adicã mergi o datã aºa, de aiurea pe uliþã, la
vânãtoare de chestii ca parcãri aiurea, ^n fine,
l ucru ri pentru aceastã rubr icã, ºi te po cneºte
sentimentul de „déja vu”. De genul „hei, dar asta
nu am mai vãzut-o o datã, mai de mult?” Hai sã
zicem cã e ste vorba de situaþia din imag ine.
Maºina pare a avea un numãr cunoscut, ceva cu
„ºapte fix”, dar poate ne face memoria feste. Dar
locul e clar. E déja-vu-ist rãu de tot. E aºa cu
r epetiþie, de p arcã ar fi n ormalul n ormalul ui.
Pentru cã a devenit deja normal ca sã gãseºti
ce va par ca t la i eºire a di nspre Coºbuc spr e
Transilvaniei. ªtim, e ispititor sã o aºezi aºa, pe
cant, în curbã, ajutã la ieºirea din anonimat. Eºti
cineva, eºti bãgat, nu?, în seamã. Faptul cã
obturezi ºi trotuarul conteazã mai puþin, cã de
aia e trotuar, sã parchezi pe el...
Cum spu ne am, che stii cu re pe tiþi e. Sa u
parcãri obiºnuite, într-o zi obiºnuitã, dintr-un oraº
ob iºnuit...
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spital la tine?

C

e face domnul ministr u
Cseke Attila când n -are
ce face? Jo acã biliar d?
Cãl ãre ºte ? Rume gã? Nu; de sfiinþeazã spitale. Vreo douã sute,
în toatã þara. I s-o fi pãrând cã-s
prea multe, cã sistemul care are
n eºa n sa sã fie p ãsto r it de e l
funcþioneazã mai mult decât bine?
Nu ºtim cum de l-a lovit pe duºmanu l numãr ul u nu al hambur gerilor aceastã idee genialã (sau
genitalã?), dar ºtim cã ea seamãnã
o nemulþumire crâncenã în rândul
celor care se vor vedea nevoiþi sã
batã drum lung p ânã la cel ma i
ap ro pia t sp ital . Da cã în j ude þe
precum Harghita sau Covasna nu
s-a l uat în discuþie d esfi inþare a
vreunui spital (prietenii ºtiu de ce),
la Sibiu "eficientizarea" zãmislitã
d e mi ntea înd el ung mun citã a
mi ni str ul ui Cseke u rmea zã sã
tragã pe linie moartã douã spitale:
pe cel d in Ag nita ºi pe ce l di n
Cisnãdie, unde Attila bacsi vrea sã
înfiinþeze niºte cãmine de bãtrâni.
Cee a ce pr obab il n u ºtie d umn ea l ui e ste cã l a sp ita l ul d i n
Cisnãdie s-au fãcut dotãri care fac
d in un itate a sp ita lice ascã un a
foarte bine p usã la punct, cã l a
Ag nita existã d eja un cãmin d e
b ãtr ân i, cã a mbe le sp ita le a u
trecut la Consiliul Local, cã pri n
Constituþie tot românul are dreptul
ga rantat la sã nãtate ºi cã d escen tral izare a a ce lor un itãþi s- a
fãcut în cu totul ºi cu totul a lte
scopuri, nu ca sã vinã el acum ºi
sã l e scurteze de ca p. Sau se
preface a nu ºti. Ne e destul de
g re u sã c re de m cã ta man î n
Ha rg h ita ºi Co vasn a to at e
spitalele duduie de eficienþã, dar
despre ºantajul politic practicat de
voinicii udemeriºti care ameninþã
mereu cã-ºi iau catrafusele ºi rup
rândurile guvernãrii s-a vorbit atât
de mult, încât nu ne mirã halul în
care ministrul Cseke a semãnat
moartea printre spitalele din þarã.
Dincolo în sã de calcule poli tice,
de plãþi de poliþe, de maniera amatoristã în care se fac evaluãrile, zac
problemele omului de rând. Poate
cre de cin eva cã l a Cisnã die ºi
A gn i ta p l esn e sc o ame n ii d e
sãnãtate ºi cã un spital nu-i decât
o gaurã neagrã menitã sã înghitã
b an ii ce ar pu tea fi fol osi þi în
scopuri mult mai nobile, cum ar fi
d otar ea Ja nd ar me ri ei cu toa te
ce l e n ec esa r e, d e pa r cã st ã
rãzboiul civil sã explodeze dintr-un
momen t în altul. N- a trecut mult
timp de câ nd do mnul mi nistru al
Sãnãtãþi i pop osea la Cisnãdie ºi
se exprima în termeni mãgulitori
atunci când vorbea despre spitalul
de aici. Brusc s-a sucit. O fi vreo
amnezie (deºi e tânãr, n-ar trebui
sã se confrunte cu aºa ceva), o fi o
reevaluare contagioasã la mijloc?
E foarte posibil sã existe în þarã
spi tale care pri sosesc, dar di n
ceea ce am putut noi constata la
faþa lo cul ui, ce le di n Agn ita ºi
Cisnãdie nu se încadreazã în acea
categ ori e. Sa u e vor ba d espr e
preferinþe ºi antipatii geogra fice?
Or fi, doar cã, repet, su ferã prea
mul þi oa meni ne vino vaþi d e p e
ur ma acesto r fa pte de a rme. E
dr ept cã aºa -i la rãzbo i, existã
victime colaterale, dar harababura
din þarã nu tr ebuie înþeleasã ca
"ha bo ru", car e, e a devã ra t, în
ungureºte înseamnã rãzboi.

