
Valea Cisnadioarei, curata ca lacrima
25 de copii din Romania si Germania au curatat Valea Cisnadioarei dupa excursionistii care au petrecut
vara aceasta in zona si care au uitat sa isi adune gunoaiele inainte de plecare.
  
  Valea Cisnadioarei este de cateva zile din nou curata. Acesta este rezultatul muncii unei echipe formate
din 34 de persoane, din Romania si Germania, din care majoritatea sunt tineri cu varste cuprinse intre 13
si 19 ani. Acestia participa, intre 16 si 26 iulie, la o tabara ecologica, la Cisnadioara. Actiunea nu este
prima de acest gen, ci face parte dintr-un schimb de experienta de cativa ani intre parohiile evanghelice
din cele doua tari. “Este benefic ca tinerii sa se implice in ceva folositor si speram ca aceasta actiune sa
fie luata drept un exemplu. Natura trebuie protejata. Voi mai trece prin zona, sa vad cat timp ramane
curata" , explica preotul Alfred Dahinten, unul dintre organizatori.
  
  Tinerii au gasit in principal plastice si conserve, ce folosesc sibienii atunci cand pleaca cu cortul sau la
gratar si uita sa arunce la gunoi. Primarul orasului Cisnadie, Johann Kreich, a fost unul din colaboratorii
de baza ai proiectului. O data ce operatia de salubrizare s-a incheiat, acesta a pus imediat la dipozitie
masini pentru ridicarea gunoiului. 
  Cei 34 de participanti au fost mai rapizi si mai harnici decat calculasera si si-au terminat treaba mai
repede, desi programul de lucru era de numai patru ore pe zi. Astfel, organizatorii au trebuit sa gaseasca
alte ocupatii. Casa de oaspeti a Forumului German, in care sunt cazati, nu a fost curatata dupa lucrarile de
modernizare, astfel ca tinerii s-au apucat sa care molozul, sa stearga urmele constructiilor si sa ingrijeasca
gradina. Dupa aceea, daca mai ramane timp, copiii planuiesc sa curete si zona raului care trece prin
Cisnadie. 
  
  Atunci cand nu muncesc, participantii viziteaza imprejurimile Sibiului. Pana acum au trecut pe la Cozia,
la Ocna si Racovita si planuiesc sa viziteze zona Brasovului si mai ales Branul. Aceasta tabara a fost
posibila prin eforul financiar al parohiilor evanghelice din Sebes, Cisnadie, Petresti si asociatia Initiativa
Cristiana. Tinerii din Germania, de langa orasul Meissen, si-au acoperit singuri cheltuielile.
  
  Elida-Ioana CREMENE
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