
De ziua lor, marginenii au depanat amintiri la Poiana Sibiului

   Ora 12, la Caminul Cultural din Poiana Sibiului, i-a gasit pe margineni nerabdatori sa isi mai tina inca o
data festivalul. Evenimentul, organizat de Asociatia Reuniunii Marginenilor, cu sprijinul Comunei Poiana
Sibiului, a inceput prin cuvantul primarului-gazda, Ilie Dancila. "Ca sa fiu un poienar adevarat, am
imprumutat si un costum popular, ca al meu a ramas mic", a spus acesta, zambind, in deschiderea
festivalului. Apoi, a dat cuvantul lui Marcel Luca, vicepresedintele Consiliului Judetean Sibiu, originar
din Gales. "Toata bucuria pe care o simtiti dumneavoastra la acest eveniment este reciproca. Marginimea
Sibiului a devenit demult o zona cunoscuta, apreciata si - cateodata - invidiata. Iar asta nu e un lucru rau.
Ce ati cladit se vede peste tot, se vede ca sunteti oameni gospodari, ca ati muncit, ati facut eforturi si ati
sacrificii pentru a realiza lucruri speciale", a spus vicepresedintele CJ Sibiu. De asemenea, a observat si
ca lumea nu poarta - asa cum ar fi trebuit - macar la zi de sarbatoare, straiele populare. "E pacat ca sunteti
atat de putini imbracati in costume populare astazi. Este pacat, deoarece costumele populare din
Marginime sunt apreciate de toata lumea. Reprezinta frumusetea locului, sunt pline de sobrietate si va
reprezinta", a conchis Marcel Luca.  Merite recunoscute
  
  Pe scena, emotiile s-au simtit si din partea lui Iacob Catoiu, cadru didactic universitar si presedintele
Asociatiei Reuniunii Marginenilor. Acesta a spus ca, desi gurean de sorginte, iubeste poienarii si ca este
mandru ca marginenii se intalnesc, povestesc si deapana amintiri macar o data-n an, cu ocazia
Festivalului Marginenilor. De asemenea, a prezentat si Asociatia pe care o conduce, infiintata inca din
anul 1936, recunoscandu-i meritele, printre altele, si lui Toma Lupas, vicepresedintele Asociatiei
Reuniunii Marginenilor. Un moment la fel de nostalgic a fost si cel al sarbatoririi a 90 de ani de viata a
"Doamnei Muntilor", Lucretia Ciobanu. Nascuta in Marginime, mai exact in Toparcea, langa Ocna
Sibiului, artista ar fi avut parinti modesti, dar gospodari, petrecandu-si o parte din viata pe plaiurile
ardelene si intorcandu-se, cu drag, ori de cate ori are ocazia. Din pacate, la evenimentul de ieri nu a putut
fi prezenta, iar diploma i-a fost ridicata de prof. Rodica Popa Comaniciu, moderatorul evenimentului de
duminica. in dar, alaturi de prof. Iacob Catoiu, ii va duce si doua papusi, o pereche de margineni,
imbracati in tinute populare, care sa ii aminteasca de locurile desprinse parca din Paradis. Marginenii i-au
recunoscut meritele si scriitoarei Ioana Postelnicu, dar si altor personalitati ale comunei Poiana Sibiului,
printre care se numara si artistii Bogdan Gheorghe si Nicolae Suciu. Cantareata de muzica populara Maria
Badiu, trecuta de 80 de ani si fiica a comunei, a fost si ea apreciata, primind titlul de cetatean de onoare.
  
  Voie buna cu margineni
  
  Dupa ce meritele au fost recunoscute, poienarii si invitatii lor au trecut la dans. Programul artistic a fost
deschis de formatia de titerasi din Galesul de Arges, care au impresionat prin costumele lor populare, care
legau rosul cu albul si negrul. Pe scena, au urmat, apoi, formatia de adulti din Vaideeni, grupul "Datina
din Talmaciu", formatii din Riu Sadului, Jina, Orlat, Tilisca si Saliste. Evenimentul s-a incheiat cu
evolutia formatiei-gazda, cea din Poiana Sibiului, toate momentele artistice fiind sub genericul "Sa ne
cunoastem Marginimea!".
  
  De-ale gurii... si nemultumiri
  
  Pe langa muzica si voie buna, participantii s-au putut bucura si de mici gustari. Meniul a fost alcatuit
din: virsli (4 lei), mici (3 lei), gratar (8 lei), cartofi prajiti (5 lei), suc (4 lei), bere (4 lei) si apa (3 lei). Cu
toate acestea, reprezentantii Asociatiei Reuniunii Marginenilor nu se declara foarte multumiti de
organizarea acestei editii a festivalului. "Aici e si targ. Ori e act cultural, ori e targ. Nu se potrivesc. Am
vrut sa schimbam spiritul oamenilor, sa scoatem in evidenta ceea ce ne pune cel mai mult in valoare:
traditiile noastre. Pe langa asta, vroiam ca oamenii, chiar si oficialitatile, sa vina cu familii cu tot, sa
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petreaca o zi de duminica cu cei dragi. Ca daca vin singuri, se grabesc sa plece acasa si nu se simt nici
bine", a spus Toma Lupas.
  

Cuvinte cheie: sadu  cetatea  orlat  ocna sibiului  saliste  talmaciu  tilisca  jina  alma  riu sadului  poiana
sibiului  marginimea sibiului  gales  populara  sibiul  arad  apus  rodica  consiliului judetean sibiu
consiliului judetean  cj sibiu  poiana  ocna  muzica  ipa  presedintele cj sibiu  consiliului  cultura  ocna
sibiu  presedintele consiliului judetean sibiu  papusi  muzica populara  ilie  gheorghe  lucretia ciobanu
anc  presedintele  vicepresedintele cj sibiu  lgi  chei  miri  traditii  rsl
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