
Casa Arhiereasca prinde contur

   De ani de zile este pustiu. Numai cainii vagabonzi isi mai gaseau adapost aici si - eventual - oamenii
strazii. Acum, dintr-odata, infloreste pe zi ce trece tot mai mult. Vorbim aici despre Palatul Mitropoliei de
pe Bulevardul Victoriei, colt cu strada Transilvaniei, loc care pana acum parea abandonat definitiv, ^n
jurul unui monument istoric, dar neingrijit potrivit standardelor cerute. De mult timp, cititorii ne scriu
necontenit si ne intreaba ce se intampla acum cu fosta resedinta mitropolitana si ce se construieste alaturi?
Sunt ingrijorati de starea deplorabila in care se afla asa-cunoscuta vila a mitropolitului, care este in
proprietatea Arhiepiscopiei Sibiu. Ziarul nostru a scris in mai multe randuri despre ceea ce se intampla in
curtea vecina noua, dar nimeni nu a dorit sa desluseasca cu adevarat misterul. Vedeam doar ca iarba nu
este tunsa decat dupa ce trece de un metru si ca oricine putea sari gardul. Acum, nimic nu mai seamana.
Nu mai e pustiu. Ci forfota continua. Lucrurile s-au schimbat. De cateva saptamani, in curtea cu pricina
sunt constructori. Oare ce fac? inalt Prea Sfintitul Laurentiu Streza, Arhiepiscopul Sibiului si Mitropolitul
Ardealului, ne-a dezvaluit secretul. "Vrem sa facem curtea frumoasa, ca doar suntem vecini! Vom
construi o casa arhiereasca formata din demisol, parter si mansarda, pentru cei mai inalti arhierei ai
Sibiului. in ceea ce priveste vila aflata in paragina, ea va fi refacuta cu bani europeni si va asigur ca ii vom
reda stralucirea de odinioara", ne-a destainuit acesta. Nepermitandu-ne sa ne indoim de spusele iPS,
asteptam cu interes atat finalizarea casei arhieresti, cat si refacerea vilei-monument din curte. Oricum, S.
C. EMCO S.R.L. nu pare sa dezamageasca. Constructorii muncesc si asta se vede in fiecare zi, dupa cum
se inalta proiectul, care a inceput pe 27 martie a. c. si are ca termen de executie 12 luni.  
  

Cuvinte cheie: bulevardul victoriei  mansarda  sibiul  cai  laurentiu streza  rent  despre  mitropolitul
ardealului  caini  arhiepiscopul sibiului
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