
La biserica din Sibiel \&quot;slujeste\&quot; lacatul
Scandalul iscat la Sibiel de transferul preotului Muntean Ioan la Biserica "Sfintii imparati Constantin si
Elena" de pe strada Gh. Dima din Sibiu e departe de a se stinge. Daca in urma cu cateva saptamani vestea
ca preotul din Sibiel va pleca la o biserica din Sibiu i-a revoltat pe unii dintre sateni, duminica
nemultumirea a atins punctul culminant, aceiasi enoriasi punand lacat pe usa bisericii si declarand ca nu
vor fi de acord cu venirea unui alt preot. Cu toate ca preotul Muntean Ioan a declarat reporterilor
televiziunilor si ziarelor care au tratat subiectul ca a fost exclusiv alegerea sa sa plece la biserica din
Sibiu, ca a sustinut un examen pentru a ocupa acel post, satenii spun ca la mijloc ar fi niste presiuni.
Acuzele lor se indreapta catre cativa proprietari de Pensiuni din Sibiel, care, in opinia enoriasilor revoltati
l-au reclamat pe preot pentru ca acesta din urma ar fi refuzat sa oficieze niste cununii la nuntile
traditionale demonstrative, organizate pentru turistii cazati la pensiuni. Proprietarii pensiunilor
demonteaza aceste acuzatii si sustin ca preotul Muntean Ioan incearca sa arunce vina asupra lor absolut
gratuit, punandu-le satenii in cap. 
  
  
  
  
  
  Hop si politica 
  
  
  
  
  
  "Preotul nu a vrut sa faca anumite lucruri in favoarea lor. Cum ar fi ca nu a vrut sa faca cununii in zi de
post. Dar va spun, parintele are 200 de semnaturi care il sustin. Noi vrem sa ne vina preotul inapoi, pentru
ca grupul asta care l-a inlaturat de aici are pe cineva mare in spate. El nu a vrut sa plece de aici, dar nici
nu minte. El da ascultare. Daca ii spun sa spuna ca el vrea sa plece, el asa spune", a spus epitropul Stan
Banciu (foto), unul dintre protestatarii vehementi. De celalta parte, oamenii acuzati spun ca preotul
Muntean nu face altceva decat sa invrajbeasca satenii: "Noi intr-adevar am vrut sa facem astfel de
cununii ca sa pastram traditia. Dar ni s-a spus ca nu e voie si am inteles, ca suntem oameni normali. Şi
facem doar alaiul nuntii. Nimic altceva. Dar astea sunt niste gainarii. Preotul vrea sa rada de satul asta.
Spun ca au strans 200 de semnaturi? Cati dintre semnatari locuiesc permanent in Sibiel?", se intreaba
Adriana Oltean, care mai spune ca, de fapt, in spatele sustinatorilor ar fi chiar fiii preotului, care au
legaturi cu un anume partid politic. 
  
  
  
  
  
  "Poa' sa vina si Mitropolitul!" 
  
  
  
  
  
  Epitropul Bisericii, Stan Banciu, spune ca semnatarii scrisorii de sustinere nu se vor da de o parte in a-l
aduce pe preotul Ioan Muntean inapoi la Sibiel. Potrivit spuselor lui Banciu, daca preotul Muntean nu va
mai sluji la acea biserica, atunci nimeni nu o va mai face. "Poa` sa vina si Mitropolitul sa slujeasca. Noi
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biserica n-o deschidem pana nu vine parintele Muntean. De 200 de ani asa ceva nu s-a intamplat. Trei
generatii de preoti au slujit aici. Preotul Muntean a facut un legamant cu satul asta", a mai spus Stan
Banciu. 
  
  
  in ceea ce ii priveste pe enoriasi, acestia refuza sa deschida biserica. Consilierul mitropolitan, preotul
Constantin Valer Necula, spune ca nu este normal ce se intampla in Sibiel, dar este de parere ca situatia
nu are cum sa dureze prea mult. "Oamenii au actionat in mod ilegal. Asa va ramane cat vor vrea. Ei si-au
inteles gresit drepturile. Daca s-a ajuns in Romania sa facem din meritele unui om prilej de batjocura, eu
nu stiu ce sa mai zic. Dar vor deschide oamenii singuri, pentru ca au nevoie de biserica. Ma intreb ce vor
face daca au un botez sau o inmormantare. Vor deschide biserica? Şi vor lasa preotul sa slujeasca?", s-a
intrebat preotul Contantin Necula. La randul sau, protopopul Salistei, preotul Ioan Ciocan spune ca
"Parintele Muntean a facut o cerere pentru a primi parohia de la Sibiu, a sustinut un concurs, a fost
exclusiv alegerea sa. Sper ca enoriasii sa inteleaga pana la urma ca a fost un gest benevol si ca linistea si
echilibrul trebuie sa triumfe". Primarul Salistei, Teodor Dumitru Banciu, nu vrea sa se implice in acest
scandal: "Eu nu am nicio putere de decizie in aceasta disputa. Ca enorias pot spune ca sunt nemultumit de
felul in care arata biserica din Sibiel, de faptul ca nu exista incalzire centrala, iar oamenii trebuie sa stea in
frig, ca nu s-au facut unele reparatii, ca mobilierul este vechi sau ca muzeul de icoane pe sticla arata cum
arata. Nu pot decat sa constat aceste lucruri, pentru ca bisericile nu se afla in administrarea Primariei.
Exista foruri care au dreptul sa analizeze si sa hotarasca asupra bisericii din Sibiel. Eu, in calitate de
primar, nu am acest drept si nici nu vreau sa ma amestec in disputa asta". Am incercat ieri sa il contactam
si pe preotul Muntean Ioan pentru a-i solicita punctul de vedere fata de protestul enoriasilor din Sibiel,
dar a raspuns la telefonul mobil sotia sa, care ne-a spus ca preotul este plecat la Sibiu si nu are un alt
telefon la el. 
  

Cuvinte cheie: pensiuni  romania  atel  saliste  sibiel  concurs  biserica  biserica din  deva  iasi  ioan
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