
Tarnava a sarbatorit in premiera, Ziua Recoltei
A fost zi de mare sarbatoare, duminica, la Tarnava. Primaria si Consiliul Local din comuna au organizat
in premiera Ziua Recoltei, manifestare dedicata agricultorilor, dar si crescatorilor de animale din
localitate. A fost un eveniment extrem de reusit, cu atat mai mult cu cat a fost vorba despre prima editie,
iar vremea a tinut cu organizatorii. Centrul comunei a fost plin la ora 14, cand a avut loc deschiderea
oficiala a manifestarilor, participantii avand parte de un program cat se poate de atractiv. Astfel, dupa
discursurile oficialitatilor s-a dat startul concursului "Ceaunul Tarnavei". Putin dupa ora 17 au evoluat in
fata celor prezenti artistii locali, urmai de recitalurile folclorice sustinute de Emilia Muntean, Gicu
Muntean si Ansamblul Folcloric "Rapsodia Tarnavelor". Evenimentul de la Tarnava s-a incheiat
duminica seara in jurul orei 20, cu un foc de tabara. "Consider ca organizarea de astazi a iesit bine, insa
las cetatenii sa isi exprime punctul de vedere. A fost un pic greu pentru noi ca si prima editie, dar in final 
  
  ne-am descurcat si totul a iesit asa cum ne-am propus. Vom continua si in anii urmatori, pentru ca vrem
sa ramana o traditie acest eveniment", 
  
  ne-a spus Norbert Pleiner, primarul comunei Tarnava. La evenimentul de la Tarnava a fost prezent si
prefectul judetului Sibiu, Ovidiu Sitterli. "Sunt foarte multumit de ceea ce am vazut astazi la Tarnava, la
prima editie Ziua Recoltei si vreau sa-l felicit pe primar pentru aceasta initiativa. Este o zi deosebita, in
care fiecare producator poate veni sa-si comercializeze produsele, este o piata libera si asa cum am
subliniat, am vazut foarte multe produse. Acesta este un semn, acela ca anul acesta a fost un an foarte
bogat, oamenii au avut rodul lor extraordinar, au muncit si au obtinut rezultate. ii felicit pe toti pentru
felul cum au reusit anul acesta sa isi organizeze munca si sa obtina o productie deosebita", a mentionat
Sitterli. Alaturi de prefect s-au aflat senatorul Viorel Arcas, deputatul Ioan Axente, primari din zona de
nord a judetului Sibiu si reprezentanti ai institutiilor agricole.
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