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La Sf. Gheorghe s-a construit punctul turistic Roșu și în unele gospodării individuale sunt utilizate 

turbine eoliene pentru producerea energiei electrice. 

Independența energetică. În Delta, An XVII, Nr. 1812, 19 ianuarie 1984, p.4 

 

 

 
Sub genericul ”Politica demografică a partidului și statului nostru, de creștere a natalității și 

dezvoltării armonioase a copiilor și tineretului”, medicii Ion Ungureanu și Nicolae Georgescu au susținut o 

dezbatere la Căminul cultural din Sf. Gheorghe. 

Telex. În Delta, An XVII, Nr. 1820, 15 martie 1984, p.6 

 

 

 
 

De la sfîrșitul lunii trecute a fost declanșat la Sf. Gheorghe și pescuitul 

scrumbiei. Activează în prezent 60 bărci cu 120 de oameni de la Întreprinderea 

din localitate. De la Sulina au sosit 12 bărci, alte 5 activînd în zona orașului la 

vărsarea Dunării în mare. Luni, 16 aprilie, se intră la pescuitul scrumbiei cu 

toată capacitatea. Dar și pînă atunci producția este bună, ea menținîndu-se la 

nivelul a 10-12 tone/zi. De altfel, de la începutul campaniei s-au prins și 

valorificat cca 100 tone scrumbie. Planul actualei campanii – 690 tone 

scrumbie la Dunăre și 150 tone la mare. 

PAUL, NICU. Pescuitul scrumbiei. În Delta, An XVII, Nr. 1822, 12 

aprilie 1984, p.1 

 

 

 

 
Am însoţit mai multe bărci. De la Km 7 la 5. De aici pînă în preajma 

talazurilor strelcăi. Cîte o toană era mai săracă. Alta de nota 10 – aşa cum le 

place pescarilor să spună. Cît timp au descurcat Gheorghe Dimache şi Iacob 

Sidorenco scrumbia din setcă, am numărat la o singură toană vreo 800 de 

scrumbii. “Vine în acest an ca niciodată” – spun pescarii. Acelaşi lucru îl  

aflăm şi citind rapoartele de producţie. 

Efimov Teoctist, secretarul organizaţiei de partid pe întreprindere, ne 

prezintă cu mândrie şi realizările din prima lună “plină” cu scrumbie. 

Pe luna aprilie întreprinderea a avut un plan de 180 tone şi a realizat 

378. Se prelimină îndeplinirea planului pe întreaga campanie în următoarele 

10-15 zile. Apoi, un pluton de producţie de cîteva zeci, dacă nu sute de tone 

din această atît de valoroasă specie de peşte. 

La cherhana, primitorul Alexe Şablovschi ne arată pline “ochi” peste 

40 de căzi. Aproximativ 170 tone scrumbie pusă la sărat. Alte zeci de tone plecau chiar atunci, în stare 

proaspătă. La debarcader ca şi în cherhana nimeni nu stă. Iar acest continuu dute-vino este impus de munca 



harnică a pescarilor care acum, în prag de noapte, la ora noastră de plecare spre Tulcea, aruncă peste fluviu 

o ploaie de stele. 

VASILE, NICOLAE. Ploaie de stele. În Delta, An VII, Nr. 1829, 17 mai 1984, p. 4 

 

 

 
[…] O surpriză plăcută a constituit-o evoluția grupului vocal mixt de la Sf. Gheorghe, care a 

impresionat prin firesc și vigoare interpretativă. […] 

O evoluție inedită, aplaudată îndelung, au avut-o artiștii formației de dansuri a Căminului cultural din 

Sf. Gheorghe, care au adus în scenă o suită de dansuri clasice. 

ȘEITAN, GHEORGHE. S-a încheiat trecerea în revistă a formațiilor artistice de amatori. În Delta, 
An XVII, Nr. 1831, 31 mai 1984, p.2 

 
 
 
 

Sub auspiciile Comitetului județean de 

cultură, duminică, 7 octombrie a.c., comuna 

Sf. Gheorghe a găzduit tradiționala 

”Sărbătoare a pescuitului”, amplă 

manifestare politico-educativă și cultural-

artistică dedicată tuturor pescarilor și 

piscicultorilor din județ. 

Ajunsă în acest an jubiliar la a VIII-a 

ediție și organizată pentru a doua oară în această localitate, manifestarea a debutat cu tradiționalele întreceri 

sportive (pescuit sportiv, concurs de bărci pescărești, cros, meciuri de fotbal, handbal etc.) care au antrenat 

un număr mare de participanți. Apoi, în foaierul căminului cultural a fost vernisată o expoziție de pictură, 

reunind lucrări ale artiștilor plastici amatori din județ, precum și o expoziție de carte cu vînzare. Un moment 

deosebit de emoționant l-a constituit adunarea festivă, desfășurată în prezența organelor locale de partid și de 

stat, în sala de festivități a Căminului cultural. Cu acest prilej, au fost relevate frumoasele rezultate obținute 

de pescarii și piscicultorii tuturor unităților aparținînd C.D.D., cei mai merituoși dintre ei fiind distinși cu 

diplome și insigne de fruntași și cărora purtătorii cravatelor roșii cu tricolor din localitate le-au oferit flori, 

tuturor celor sărbătoriți adresîndu-le mesajul lor pionieresc. 

La fel de emoționante pentru toți cei prezenți la sărbătoare au fost și momentele artistice susținute de 

formațiile de amatori din localitate (corul pescarilor, formația de dans modern și formația de muzică ușoară), 

de ansamblul folcloric din comuna Unirea, grupurile vocale din Babadag și Mahmudia, brigada artistică a 

I.R.N.U., ansamblul ”Egreta” al Consiliului popular județean, aplaudate la scenă deschisă de numeroșii 

spectatori din sala căminului, devenită neîncăpătoare pe toată durata festivității. 

Din bogatul program prezentat duminică la Sf. Gheorghe, mai consemnăm prezentarea filmului 

romînesc ”Secretul lui Bachus”, prefațată de întîlnirea localnicilor și a oaspeților veniți la sărbătoare cu o 

parte din realizatorii acestei comedii satirice de mare succes, regia Geo Saizescu, cunoscuții și îndrăgiții 

actori George Mihăiță, Emil Hosu, Constantin Gîrbea ș.a. Cei mai mici au fost invitați la un program de 

desene animate, ziua încheindu-se cu o seară dansantă. […] 

VLADIMIROV, ANETA. Sărbătoarea pescuitului. În Delta, An XVII, Nr. 1850, 11 octombrie 

1984, p.6 
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