Miercurea Sibiului
Statiune balneoclimaterica de interes local, Miercurea Sibiului, devenita oras abia in 2004, se afla situata
la 34 de km. vest de Sibiu, mai exact in Podisul Secaselor, pe cursul raului omonim, la altitudinea de 230
de metri.
Mentionata documentar pentru prima oara la 1290, localitatea, datorita factorilor terapeutici (izvoare cu
ape minerale clorurosodice, namol sapropelic fosil si respectiv climat de crutare) a reprezentat, din
vechime, un loc cautat pentru tratarea afectiunilor reumatismale, neurologice, ginecologice,
cardiovasculare si endocrine.
Pe langa faptul ca este localitatea de origine a sculptorului Corneliu Medrea (al carui bust se afla
amplasat chiar in centrul orasului), Miercurea Sibiului s-a impus, din punct de vedere istoric prin
Adunarea de constituire a Partidului National Roman (17 martie 1869) la care au participat o serie de
personalitati ale vremii: Ilie Macelariu, George Baritiu, Ioan Ratiu, Visarion Roman, Axente Sever, Iacob
Muresanu.
Asezarea, apartine unei zone rurale, cunoscute pentru vestigiile sale din epoca romana si postromana.
Descoperirea in vatra satului, in 1888, a unui chiup (vas de cereale roman) iar mai tarziu, in 1975, a trei
monede din bronz imperiale, datand din secolul al IV-lea, a impus deschiderea unui santier arheologic in
zona, siturile cercetate fiind in punctele Petris si Lunca (Pustia). Localitatea se remarca si prin obiectivele
sale turistice. Prima dintre acestea o reprezinta cetatea si biserica evanghelica, o bazilica romanica din
secolul al XIII-lea, cu turnul ridicat deasupra primei travee a navei centrale. Din acest monument s-au
pastrat planul si turnul, precum si cele patru perechi de stalpi. intr-o a doua etapa au fost inaltate zidurile
navelor laterale, din faza respectiva datand si portalul gotic din sud. Ultima perioada de constructie este
cea in care biserica a fost alungita spre est si au fost construite tribunele laterale si boltile.
Cetatea din jurul bisericii se compunea dintr-o incinta de ziduri cu doua galerii de acces suprapuse, cea
inferioara fiind plasata deasupra camarilor boltite executate din caramida. in partea de sud se pastreaza
turnul de aparare al portii. Construita in jurul anului 1870, biserica ortodoxa cu hramul " Sf. Ilie ",
construita in stil baroc, combinat cu gotic, in forma de cruce, este declarata monument istoric. in 2 iunie
1969, dupa ce o furtuna puternica a daramat turnul bisericii, sub globul de sub cruce s-a gasit un
document datat 6 nov. 1870, semnat de Ilie Macelaru, privind istoricul bisericii. Se preciza, printre altele,
ca, la zidirea acesteia au contribuit toti locuitorii romani din Miercurea, indiferent de confesiune si rit. in
cele doua localitati componente ale orasului, Apoldu de Sus si Dobarca exista, de asemenea alte doua
biserici evenghelice fortificate, ambele datand din acelasi secol al XIII-lea.
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