
Sura Mare
Comuna suburbana a Sibiului, situata pe DN 14, la 8 km departare de resedinta de judet, asezarea era una
practic necunoscuta pana la invazia turcilor din 1493, cu toate ca prima atestare documentara a localitatii,
sub numele de Magnum Horreum (Marele Hambar) dateaza din perioada 1332-1335. 

 Pustiita de armata otomana, localitatea a primit, un an mai tarziu, din partea Provinciei Sibiene a Celor
Şapte Scaune, fonduri importante, in special pentru reconstructia bisericii. Cu o suprafata actuala de 74,85
km.p si o populatie de aproape 3.500 de locuitori, Şura Mare este o asezare bazata aproape exclusiv pe
agricultura. 

 Vechea biserica evanghelica, alcatuita din trei nave si un cor apartinea unui vechi tip de bazilici din
secolul al XIII-lea, raspandit in zona Sibiului, fapt confirmat de prezenta absidiolelor estice ale navelor
laterale. Altarul poligonal este de asemenea o bazilica romanica din acelasi secol, doar turnul actual fiind
construit ulterior. La sfarsitul secolului al XV-lea (probabil in 1497) au loc transformari gotice, inclusive
constructia corului inalt, fortificat, prevazut cu guri pentru pacura. Respectivei perioade ii apartin si
boltile in plasa din teracota, cu caracter pur decorativ. Tot din 1497 dateaza si fragmentele de fresca
pastrate pe peretele de nord al corului. Strana de lemn pictat, din cor, este datata in 1715, iar fortificatia
turnului-clopotnita (ridicat in perioada gotica) ce consta din galerie de acces si metereze, a fost modificata
in 1854, cand turnul a fost suprainaltat cu inca doua etaje. Lunga bazilica romanica, inchinata Fecioarei
Maria avea si o clopotnita cu trei niveluri deasupra capatului vestic al navei centrale, deschis la parter cu
un portic boltit in cruce. Din incinta ce a inconjurat candva biserica, nu s-au mai pastrat pana astazi decat
un turn de aparare si doua fragmente de zid. 

 Printre putinele obiective memoriale ale comunei se numara " Parcela soldatilor germani din Al Doilea
Razboi Mondial ", amplasata chiar in cimitirul evanghelic-lutheran, amenajata in 1975, si unde sunt
inmormantati 116 militari.
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