
Stadioanele, promenada pentru bebe
Stadionul Municipal este sediul gardienilor publici si loc de joaca pentru bebelusii care au invatat sa
mearga. Stadionul Independenta este poligon pentru categoriile A1 si A si loc de joaca pentru bebelusii
care nu au invatat inca sa mearga. La Vointa se mai face sport, in Liga  a patra. Drept pentru care
bebelusii care merg sau nu, nu au voie inauntru.

 Stadioanele Sibiului o duc rau. La Municipal zapada trona inca pe scari, dar portile erau deschise. Chiar
langa poarta unu, un grup de cinci pusti de maxim trei ani isi faceau de lucru printre grilaje. La doi pasi,
mamicile ii barfeau. „Dizident " fata de grupul mamicilor, un bunic le cerea femeilor sa le faca pruncilor
o fotografie. Toti cei cinci tanci erau incolonati in linie la zidul stadionului. Parca erau ultrasi, asteptand
sa intre la stadion. „Sibiul nu merita asta. Dar e si vina oamenilor. Marginenii sunt oameni mai mandrii, e
greu sa intri intre ei. Nicu saracu a facut echipa cu forta. Acum e greu sa se faca alta, pentru ca in sport
mai multi trebuie sa-si intinda mana sa faca ceva ", explica bunicul. E din Blaj (si e foarte mandru de
asta). „Eu nu sunt sibian, dar stau aici de 40 de ani ", explica batranul, in dezacord cu teoria sibienilor
mandrii. La intrarea principala a cladirii stadionului troneaza emblema gardienilor publici. S-au asezat
aici in lipsa de alt spatiu. E bine. E liniste.

 La Stadionul Compa nu sunt gardieni publici. E poligon pentru motociclisti. Toate portile sunt deschise,
iar prin zapada proaspat topita se mai intrevede cate o cutie de „Goldenbrau ". Sunt si pungi de „cipsuri ".
E vreun semn ca pe aici mai trece lume. Pe teren, in capatul dinspre blocuri, alti copii. Doua mame isi
vegheau copiii care dormitau in carucioare. Stau in partea terenului in care bate soarele. „N-avem parc
pentru copii, asa ca venim aici. E liniste, nu sunt masini, si daca e cald afara iesim aici ", spune una dintre
ele, atenta sa nu-i bata soarele pe fata copilului.

 Stadionul Vointa este inchis. Echipa joaca in liga a patra, iar spectatorii care vin la jocuri se cunosc toti
intre ei. E singura echipa care mai aminteste sibienilor de fotbal. in rest, locuri de joaca pentru copii.
Poate cand vor creste mari

 Cei mai buni jucatori care au jucat in Sibiu
 Constantin Adrian Blid, Florin Cotora, Marius Achim Baciu, Lucian Cotora, Victor Glavan, Iosif Ovidiu
Talvan, Gheorghe Mihali, Constantin Cristian Lazar, Ovidiu Maier, Marian Margarit, Bogdan Bucur,
Corneliu Szeghedi, Dorin Bogdan Zotinca, Dorinel Munteanu, Mihai Majearu, Cristian Sava, Marius
Dumitru Szeghedi, Radu II, Jurca, Burchel, Cezar Zamfir, Radu Horia Niculescu, Marius Predatu,
Bogdan Mara, Adrian Vasai.
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