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Din SUMAR
ACTIVITATEA
PARLAMENTARILOR

CÂNT ~I JOC PE H}RTIBACI
FESTIVAL DE PRESTIGIU PENTRU AGNI|ENI
Miercuri 17 nov, orchestra ansamblului profesionist
„Cindrelul – Junii Sibiului“, condusã de Gabriel Popescu, a
dat din nou semnalul de deschidere la cea de a XVI-a ediþie a
Festivalului Naþional – concurs „Cânt ºi joc pe Hârtibaci“
interpretând cunoscuta melodie, „Hora ai mai mare“ din
Fofeldea , consacratã de multa vreme ca imn al prestigiosului
festival agniþean.
Timp de douã zile agniþenii s-au bucurat de spectacole
folclorice de mare valoare artisticã.
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AGNITA

S{RB{TOARE PENTRU V}RSTNICI
În sala mare de ºedinþe din primãria oraºului Agnita,
25 de persoane au fost sãrbãtorite pentru frumoasa vârstã
de peste 80 de ani. Celor mai vârstnici cetãþeni ai oraºului
le-au cântat ºi le-au spus poezii cei mai tineri, adicã
prichindeii de la Grãdiniþa nr 3 (de la blocuri).
Ideea organizãrii acestei frumoase acþiuni aparþine
liderilor de grupuri de la Casa Seniorilor care au hotãrât,
ca în fiecare trimestru sã fie sãrbãtorite persoanele care
au avut ziua de naºtere în perioada respectivã. Acum au
fost sãrbãtoriþi cei care s-au nãscut pânã în 1930, în lunile
octombrie, noiembrie ºi decembrie.
De identificarea persoanelor ºi de organizare s-au
ocupat Doru Efta, senior coordonator ºi liderele de grupuri
Marcela Cioca ºi Elena Dordea. Au gãsit sprijin la primarul
Marius Radu Curcean, Ancuþa Cãlugãr ºefa serviciului
SPAS, Gerard Crãcãnel asistent geriatric ºi consilieri ai
oraºului Agnita.
Persoanelor sãrbãtorite le-au adus bucurie în suflet
prichindeii din grupa pregãtitoare, cu educatoarele Irina
Toth ºi Carmen Naicu, ºi cei din grupa mare cu
educatoarele Ildico Vetro ºi Andreea Nicula.

Dupã spectacol sãrbãtoriþii au avut parte de o masã
festivã, sponsorizatã de oameni de afaceri întreprinzãtori
din oraºul Agnita.
Urmãtoarea sãrbãtoare va avea loc în primul trimestru
din anul 2011, cu persoanele nãscute în aceastã perioadã.
I. Bârsan
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Picturã de Lucia Nica
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Ioan Cisteian s-a nãscut în 25 octombrie 1910, în
localitatea Bucerdea Grânoasã din jud. Alba
A trãit sub patru regi; Carol I, Ferdinand I, Carol al IIlea ºi Mihai I, un secretar general Gheorghiu Dej ºi patru
preºedinþi; Ceauºescu, Iliescu, Constantinescu ºi Bãsescu.
A executat ordinul mareºalului Antonescu, a trecut Prutul
ºi a scãpat din încercuirea de la Stalingrad. A plãtit cote la
stat pânã n-a mai putut ºi ºi-a dat pãmântu ºi vitele la
colectiv. Ca þãran colectivist, pentru a avea dreptul sã

cumpere pâine, trebuia sã facã contract cu statul ºi sã dea
din gospodãria proprie, lapte, carne ºi ouã
A crescut ºase copii, pe care i-a dat la ºcoli, sã-i scape
de colectiv.
- Tatã, dacã nu mai ai bani, ce facem?
- Pânã mai am douã gãini în curte, vã plãtesc ºcoala,
sã învãþaþi.
Întrebat, cum a rãzbit prin toate greutãþile, a rãspuns
simplu: „Prin credinþã în Dumnezeu”.
Politicienii actuali nu-i plac „pentru cã se ceartã prea
mult”.
La 86 de ani a rãmas vãduv ºi a venit din Bucerdea
Grânoasã în Bârghiº, la fiul din mijloc, unde-ºi duce
bãtrâneþile liniºtit, alãturi de cuscrul mai tânãr Coman
Borfinã de 89 de ani.
Copii lui, pentru cã n-au putut toþi sã-i fie alãturi în 25
octombrie, l-au sãrbãtorit în 6 noiembrie. I-au adus daruri
ºi l-au felicitat, fiica cea mai mare Maria în vârstã de 75 de
ani, fiul Ioan de 73 de ani, Gheorghe de 70 de ani, Ironim
de 66 de ani ºi „mezina” Marta de 64 de ani. Au venit la
sãrbãtoarea familiei ginerii, nurorile, nepoþii ºi strãnepoþii.
Din partea Primãriei l-au felicitat ºi i-au oferit daruri
primarul Gheorghe Mândreanu ºi viceprimarul Gheorghe
Popirad.
Preotul Nicolae Piroº i-a dãruit o icoanã ºi i-a
binecuvântat frumoasa vârstã dãruitã de Dumnezeu.
Este singura persoanã de pe Valea Hârtibaciului care
a împlinit frumoasa vãrstã, ºi ne alãturãm familiei urândui sãnãtate în anii ce vin ºi tot atâta dragoste din partea
urmaºilor.
I Bârsan
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CONFERIN|{ DE PRES{
1. Proiectul de lege de modificare ºi
completare a Legii 61/93 privind alocaþia de
stat pentru copii
· Pe ordinea de zi a Comisiei de Muncã ºi
Protecþie Socialã a Camerei Deputaþilor, din
data de 09.11.2010, a avut loc, conform ordinei
de zi, dezbaterea Proiectului de lege de
modificarea ºi completarea Legii 61/1993,
privind alocaþia de stat pentru copii;
· Proiectul de lege iniþiat ºi înregistrat
de deputatul Ioan Cindrea, împreunã cu alþi
55 de deputaþi, la Parlamentul României, în
luna octombrie 2009;
· Acest proiect de lege prevede
acordarea alocaþiei de stat pentru copii,
diferenþiat, în funcþie de venitul mediu pe
membru de familie, astfel:
a) pentru copii care provin din familii cu
venit mediu pe membru de familie mai mic
decât salariul minim brut pe þarã, cuantumul
alocaþiei de stat pentru copii va fi egal cu 10%,
din salariul mediu brut pe economie, adicã
170 lei;
b) pentru copii care provin din familiile
cu un venit mediu pe membru de familie
cuprins între salariul minim brut pe þarã ºi
salariul mediu brut pe economie utilizat la
fundamentarea bugetului asigurãrilor sociale
de stat, cuantumul alocaþiei de stat pentru
copii va fi egal cu 3%, din salariul mediu brut
pe economie, utilizat la fundamentarea
bugetului asigurãrilor sociale de stat, adicã,
51 lei;
c) pentru copii care provin din familiile
cu un venit mediu pe membru de familie mai
mare decât salariul mediu brut pe economie

utilizat la fundamentarea bugetului
asigurãrilor sociale de stat, cuantumul
alocaþiei de stat va fi egal cu 1%, din salariul
mediu brut pe economie utilizat la
fundamentarea bugetului asigurãrilor sociale
de stat, adicã, 17 lei.
· Cuantumul actual a alocaþiei de stat
pentru copii este de 42 lei;
· Efortul financiar suplimentar este de
0,9 miliarde lei ºi a fost identificatã sursa de
finanþare pentru aplicarea proiectului de lege;
· Prin iniþiativa legislativã propusã se
asigurã solidaritate ºi echitate socialã
pentru copii din România ºi se asigurã astfel
mijloacele financiare necesare susþinerii
copiilor care provin din familiile cu venituri
mici;
· Aceastã iniþiativã face parte din
programul Departamentului de Protecþie
Socialã;
· Iniþiativa a fost aprobatã de Comisia
de Muncã ºi Protecþie Socialã a Camerei
Deputaþilor;
· Sperãm ca ºi parlamentarii din coaliþia
de guvernare sã susþinã aceastã iniþiativã
legislativã.
2.Interpelare cãtre Primul ministru
al României Emil Boc ºi Ministrul
Justiþiei, Cãtãlin Predoiu, pentru a nu
desfiinþa Judecãtoria Agnita ºi Parchetul
de pe lângã Judecãtoria Agnita(Conform
Articolului apãrut în Gazeta Hârtibaciului
Nr. 53/octombrie 2010).
Deputat,
Ioan Cindrea

CABINET PARLAMENTAR
DEPUTAT: IOAN CINDREA
Sibiu, str. Brukenthal nr. 4; Tel. 0369/405 430, tel./fax 0269/21.39.68
e-mail: ioancindrea@yahoo.com
Domnului,
CÃTÃLIN PREDOIU
Ministrul Justiþiei ºi Libertãþii Cetãþeneºti
Interpelare
privind stoparea desfiinþãrii Judecãtoriei
Agnita ºi Parchetului de pe lângã
Judecãtoria Agnita, Judeþul Sibiu

EMIL BOC
Prim ministru al Guvernului României
Interpelare
privind stoparea desfiinþãrii Judecãtoriei
Agnita ºi Parchetului de pe lângã
Judecãtoria Agnita, Judeþul Sibiu

Domnule ministru, proiectul de
restructurare a Justiþiei în Judeþul Sibiu,
prevede desfiinþarea Judecãtoriei Agnita ºi a
Parchetului de pe lângã Judecãtoria Agnita,
care sunt vitale în derularea eficientã a actului
de justiþie în judeþ. Aceste informaþii au
apãrut în Gazeta Hârtibaciului nr. 53/
octombrie 2010, care solicitã parlamentarilor
din Judeþul Sibiu, sã intervinã pentru a nu
desfiinþa Judecãtoria Agnita ºi Parchetul de
pe lângã Judecãtoria Agnita, Judeþul Sibiu.
Menþionãm cã, Oraºul Agnita este un
centru urban cu un total de 27.608 locuitori
ºi cuprinde majoritatea filialelor instituþiilor
necesare zonei: finanþe publice, poliþie,
judecãtorie, parchet, instituþii bancare, oficiu
de cadastru, notariat, I.T.M., A.J.O.F.M, etc.
Domnule ministru, þinând cont de
importanþa acestui obiectiv pentru Oraºul
Agnita ºi locuitorii din cele 11 localitãþi din
zona Vãii Hârtibaciului, considerãm cã este
inadmisibil ca Judecãtoria Agnita ºi Parchetul
de pe lângã Judecãtoria Agnita din Judeþul
Sibiu, sã fie desfiinþate având în vedere
distanþele apreciabile pânã la o altã instanþã
de judecatã, de 80 km la Mediaº, 80 km la
Sibiu ºi 80 km la Avrig.
Considerãm cã obiectivul din Programul
de guvernare de descentralizare a activitãþii
ºi interesul cetãþenilor din zona Agnita
impune menþinerea Judecãtoriei Agnita ºi a
Parchetului de pe lângã Judecãtoria Agnita.
Vã rugãm sã ne rãspundeþi în scris în
privinþa celor solicitate mai sus.
Cu stimã,
Deputat, Ioan Cindrea
11. 11. 2010

Domnule Prim-ministru, proiectul de
restructurare a Justiþiei în Judeþul Sibiu,
prevede desfiinþarea Judecãtoriei Agnita ºi a
Parchetului de pe lângã Judecãtoria Agnita,
care sunt vitale în derularea eficientã a actului
de justiþie în judeþ. Aceste informaþii au
apãrut în Gazeta Hârtibaciului nr. 53/
octombrie 2010, care solicitã parlamentarilor
din Judeþul Sibiu, sã intervinã pentru a nu
desfiinþa Judecãtoria Agnita ºi Parchetul de
pe lângã Judecãtoria Agnita, Judeþul Sibiu.
Menþionãm cã, Oraºul Agnita este un
centru urban cu un total de 27.608 locuitori
ºi cuprinde majoritatea filialelor instituþiilor
necesare zonei: finanþe publice, poliþie,
judecãtorie, parchet, instituþii bancare, oficiu
de cadastru, notariat, I.T.M., A.J.O.F.M, etc.
Domnule Prim-ministru, þinând cont de
importanþa acestui obiectiv pentru Oraºul
Agnita ºi locuitorii din cele 11 localitãþi din
zona Vãii Hârtibaciului, considerãm cã este
inadmisibil ca Judecãtoria Agnita ºi Parchetul
de pe lângã Judecãtoria Agnita din Judeþul
Sibiu, sã fie desfiinþate, având în vedere
distanþele apreciabile pânã la o altã instanþã
de judecatã, de 80 km la Mediaº, 80 km la
Sibiu ºi 80 km la Avrig.
Considerãm cã obiectivul din Programul
de guvernare de descentralizare a activitãþii
ºi interesul cetãþenilor din zona Agnita,
impune menþinerea Judecãtoriei Agnita ºi a
Parchetului de pe lângã Judecãtoria Agnita.
Vã rugãm sã ne rãspundeþi în scris în
privinþa celor solicitate mai sus.
Cu stimã,
Deputat, Ioan Cindrea
11. 11. 2010

Domnului,

Povestea Grupului de Acþiune Local
Microregiunea Hârtibaciu se aseamãnã cu
povestea unui atlet care dupã ce ia startul întro cursã de 100 m, aflã cã este o cursã de 1000
m, ba mai are ºi obstacole ºi cã regulamentul
întrecerii nici n-a fost stabilit ºi de fapt, nici nu
s-a dat startul.
Trecuse mai bine de un an de când
primarul Radu Curceanu a avut ideea ºi m-a
rugat sã facem Asociaþia Valea Hârtibaciului,
prin care primãriile din zonã sã acþioneze
împreunã, pentru salvarea patrimoniului
cultural ºi pentru gãsirea de soluþii de
dezvoltare a zonei.
În calitate de secretar al asociaþiei, în 2
iunie 2006 am participat la un simpozion, de
fapt un fel de instruire organizatã la Consiliul
Judeþean Sibiu, unde am aflat cã pot fi atrase
fonduri europene de dezvoltare ruralã pe axa
IV LEADER. Condiþia principalã era, realizarea
unui GAL (Grup de Acþiune Local), care sã
cuprindã o anumitã zonã, omogenã din mai
multe puncte de vedere; geografic, economic,
social etc. Grupul trebuia sã fie constituit pe
baza unui parteneriat public – privat, din care
sã facã parte administraþii locale, societãþi
comerciale, asociaþii, ONG –uri, instituþii ºi
persoane fizice. Grupul trebuia sã aibã un
animator, o persoanã care sã se ocupe de
problemele GAL-ului ºi sã-l reprezinte la
Ministerul Agriculturii
Ideea mi s-a pãrut foarte oportunã, nu
numai din perspectiva cã pot fi atrase fonduri
europene în zonã, dar mai ales cã pentru
aceasta trebuie acþionat împreunã, cã pot fi
identificate atât problemele cu care se
confruntã Valea Hârtibaciului, cât ºi soluþiile,
pentru care trebuiau implicaþi oameni cu
iniþiativã, dispuºi sã facã mai mult decât
rezolvarea propriilor probleme.
Problema era, cã în prima fazã urmau sã
fie selectate numai 42 de GAL-uri ºi dosarele
de constituire trebuiau depuse pânã în 15 iunie.
Timpul acordat era foarte scurt dar
beneficiind de Asociaþia Valea Hârtibaciului ,
am acþionat rapid, numai pentru identificarea
celorlalþi posibili parteneri ºi în data de 9 iunie
prima hartã a zonei GAL Microregiune
Hârtibaciu, descrierea zonei, ºi lista semnatã
ºi ºtampilatã cu primii parteneri, erau cuprinse
într-un dosar , urmând sã fie prezentate la
Ministerul Agriculturii de primul animator
Valentin Tudorache.
Graba noastrã a fost zadarnicã.
De la Ministerul Agriculturii au început
sã vinã alte precizãri, data depunerii dosarelor
a fost amânatã, animatorii trebuiau sã fie
acreditaþi dupã ce urmau niºte cursuri..
Am reluat activitatea,am fãcut parteneriat
cu fiecare Primãrie din zonã ºi am identificat
alþi parteneri. În data de 17 octombrie 2006 sa þinut prima ºedinþã a Grupului de Acþiune
informal Microregiunea Hârtibaciu la care au
participat 48 de persoane, din care 37 au
semnat ºi ºtampilat actul de parteneriat. Din
cei 37 de membrii 14 erau administraþii locale
Dupã constituire am început elaborarea
primului proiect de strategie. La aceastã
acþiune un rol determinant l-a avut Joachim
Cotaru (Iohan pentru amici), cetãþean german
stabilit în Hosman ºi implicat total pentru
dezvoltarea zonei. Relaþiile bune ale lui Iohan
cu Fundaþia Germanã de Mediu (DBU) au fost
extrem de utile. DBU s-a implicat
necondiþionat în activitatea GAL
Microregiunea Hâribaciu, a oferit o
permanentã consultanþã ºi a finanþat activitãþi,
inclusiv o vizitã a membrilor activi în Germania,
pentru contacte cu GAL-uri germane.
La sugestia unor reprezentanþi ai Direcþiei
Agricole Sibiu s-a hotãrât transformarea GALului informal în asociaþie cu personalitate
juridicã, pentru a obþine finanþare de la
Ministerul Agriculturii.. Am trecut la
elaborarea ºi aprobarea Actului Costitutiv ºi
apoi a Statutului asociaþiei, iar în 3 oct 2007
Judecãtoria Agnita a eliberat actul de înfiinþare
al Asociaþiei „GAL Microregiunea Hârtibaciu”.
Dupã ce a devenit asociaþie, GAL
Microregiunea Hârtibaciu a primit noi cereri
de adeziune, astfel cã la sfârºitul anului 2009
avea 73 de membrii din care 21 parteneri
publici 40 privaþi, 9 persoane fizice, 2 grupuri
de iniþiativã ºi un grup de voluntari
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În 4 dec 2007, la Brãdeni, Iohan a
prezentat primul proiect de strategie al
asociaþiei „GAL Microregiunea Hârtibaciu”,
în prezenþa majoritãþii membrilor , a
reprezentanþilor Direcþiei Agricole ºi a unei
echipe de la DBU în frunte cu D-l Van Dekrupe,
cel mai înfocat susþinãtor al asociaþiei.
Atunci, la Brãdeni, am avut prima
decepþie, am conºtientizat pentru prima datã,
faptul cã la Ministerul Agriculturii domnesc
formalismul ºi birocraþia. O reprezentantã a
Direcþiei Agricole Sibiu ne-a întrebat cu
nonºalanþã: „De ce v-aþi grãbit? Dosarele ºi
strategia vor fi depuse doar în 2009, ghidul va
fi modificat ºi numãrul GAL-urilor selectate
va fi mai mare”
Intr-un cuvânt, ceea ce am fãcut pânã
atunci era inutil.
Dar pentru cã tot eram o asociaþie, pentru
cã niºte oameni erau implicaþi ºi aveau idei
pentru activitãþi am hotãrât sã desfãºurãm
acþiuni în continuare, pentru a menþine vie
ideea de teritoriu GAL ºi parteneriat.
Cu sprijinul Primãriei din Marpod ºi a unor
voluntari s-a organizat Concursul cãruþelor, a
fost elaborat ºi tipãrit un Calendar al Vãii
Hârtibaciului, s-au realizat hãrþi ºi indicatoare
turistice, s-a implicat în stoparea iniþiativei unui
italian de a face la Alþâna un incinerator de
deºeuri periculoase, sursã de poluare pentru
zonã, în colaborare cu alþi parteneri se
organizeazã Brunch-uri în diverse localitãþi, a
organizat grupul de iniþiativã PH+, pentru
elaborarea unui proiect de management al SPA
Podiºul Hârtibaciului ºi SCI Târnava Mare,
membrii activi au participat la numeroase
seminarii menite sã gãseascã soluþii pentru
dezvoltare ruralã, a susþinut un proiect de
educaþie a tinerilor privind democraþia, etc.
Multe seminarii au fost organizate de
asociaþia „Ille et Vilaine – Sibiu” care, cu sprijin
financiar francez a organizat schimburi de
experienþã în Franþa ºi Polonia.
Guvernul român nu a manifestat nici un
interes pentru activitatea acestor GAL-uri, nu
a finanþat nici un fel de instruire pânã în luna
august 2009, când a relansat ideea de LEADER
ºi a elaborat informaþii pentru constituirea
Grupurilor de Acþiune Localã, fãrã sã se þinã
cont de activitatea grupurilor deja constituite.
Conform noilor idei, lucrurile au trebuit luate
de la început.
Am început un nou periplu, rapid, pe la
toþi partenerii sã semneze 2 feluri de anexe
de parteneriat pentru a depune proiectul
„Elaborarea planului de dezvoltare localã –
GAL Microregiunea Hârtibaciu”.
Aºa a început marea bramburealã.
Membrii cei mai activi nu aveau voie sã se
implice în acest proiect , pentru a evita
conflictul de interese, persoanele fizice din
GAL nu mai erau luate în considerare ºi pe
tot timpul elaborãrii proiectului indicaþiile
contradictorii n-au lipsit.
Instruirea animatorilor, fãcutã în 2007, na mai fost valabilã ºi s-au fãcut alte instruiri,
pe cât de costisitore pe atât de formale, de la
care partcipanþii n-au învãþat prea multe dar
au obþinut un certificat de animatori.
Elaborarea proiectului a pus la grea
încercare nervii echipei care a trebuit sã reia
de mai multe ori la mânã documentele realizate
pentru a le reface conform unor precizãri care
schimbau indicaþiile anterioare. Din aceastã
cauzã s-a irosit mult efort, s-a consumat multã
energie ºi mulþi nervi. În ultimã instanþã, la
dosar au trebuit depuse copii dupã hotãrârile
judecãtoreºti de numire a primarilor, deºi
aceºtia au fost nominalizaþi prin Monitorul
Oficial, ºi copii dupã Cerificatul de Înregistrare
Fiscalã, de parcã primãriile pot funcþiona fãrã
sã-l aibã ºi al cãrui numãr era vizibil pe ºtampila
primãriei. Dar, se pare cã birocraþia n-are
limite.
În 12 nov a avut loc ultima Adunare
generalã a partenerilor GAL Microregiunea
Hârtibaciu, în care s-a aprobat proiectul ºi
strategia iar în 15 nov dosarul a fost depus la
PNADR Sibiuu.
Urmeazã sã aflãm dacã dupã 4 ani de
activitate „Gal Microregiunea Hârtibaciu” va
fi selectat.
Bârsan Ilarion
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FESTIVALUL „CÂNT ~I JOC PE HÂRTIBACI“
RAMPA PENTRU TINERI TALENTA|I
Pe ritmurile imnului au fost primiþi cu
aplauze îndrãgiþii soliºti Alina Bâcã ºi Robert
Târnaveanu prezentatori ai spectacolului,
care au salutat spectatorii ºi juriul format din
mari profesioniºti ai folclorului românesc:
Eugenia Florea, Silvia Macrea, Mariana
Anghel, Marcel Pãrau, Florin Pãrau, Violeta
Ianculescu ºi Doina Isfanoni
Cei 13 concurenþi, unii debutanþi pe
scena unui festival concurs, alþii cu mai multe
prezenþe si premii câºtigate la asemenea
spectacole, au reprezentat zone
etnofolclorice bine definite, din majoritatea
þinuturilor. Spectatorii au ascultat doine ºi
cântece de joc ºi au admirat costume din
Someº, Dobrogea, Bistriþa, Mãrginime, Satu
Mare (zona Codrului), Banat, Valea
Hârtibaciului, Teleorman, Târnave, Sãlaj,
Mureº ºi Bucovina.

Dupã ce concurenþii ºi-au trãit din plin
emoþiile din faþa microfonului, juriul s-a retras
pentru a hotãrî care au fost, în aceastã seara,
cei mai buni dintre cei buni. Spectatorii au
rãmas sã aplaude ºi alþi debutanþi pe scena
festivalului, într-un spectacol susþinut de
dansatori ºi soliºti agniþeni.
Dupã debutul grupului de fluieraºi
pregãtiþi de Ioan Sârbu, prichindeii din
ansamblul ,,Hârtibaciu” au umplut scena ºi
în aplauzele spectatorilor, pãrinþi ºi bunici,
ºi-au demonstrat calitãþile de buni ºi mândrii
jucãtori.

Alt debut a fost al grupului vocal de la
ªcoala Generalã din Bruiu, dirijat de prof.
Bogdan Oros care demonstreazã cã ºi acolo,
unde evenimentele culturale au intrat în
uitare existã resurse pentru a fi revitalizate.
A fost aplaudat apoi ansamblul Scolii G.D.
Teutsch care a prezentat un moment artistic
deosebit, cu un fragment din spectacolul
realizat în turneul din Viena din luna
septembrie, când i-au impresionat pe austrieci
cu dansurile româneºti ºi germane de pe
Valea Hârtibaciului. Solista ansamblului, eleva
Elisa Curcean, însoþitã de chitarã a încântat
publicul cu un cântec german.

Ansamblul de dansuri de la Clubul
Elevilor, pregãtit de prof. Doina Pãrau, se
dovedeºte, pe timp ce trece, tot mai bun ºi
aplauzele primite, pentru jocurile prezentate
la festival, au fost binemeritate.
Spectacolul a continuat cu tablouri
coregrafice ºi suite de jocuri de pe Valea
Hârtibaciului, realizate de ansamblul
,,Cununa” în coregrafia învãþãtorului Ioan
Sarbu, într-o prezentare ascendentã, cu dese
aplauze la scena deschisã. Frumoasa prestaþie
a jucãtorilor a fost completatã de soliºtii vocali
Constantin Vasilescu, Elisa Stoica, Diana Lup,
Petronela Sandu, Ionuþ Precup ºi Ioana
Bogdan. N-a lipsit nici îndrãgitul rapsod
hârtibãcean ªtefan Vaida, prezent de fiecare
datã cu alte cântece valoroase culese din zonã.
Spectacolul agniþenilor a fost bine
susþinut de formaþia muzicalã condusã de

Aleana Vecerzan din Coveº ºi Codruþa Rodean
din Tiliºca au fost premiate de C.J.C.P.C.T.
Sibiu ºi Alexandra Bãcilã din Alba, de
Fundaþia Thalia.
Fiecare premiant ºi-a primit trofeul de la
câte un membru al juriului, cãrora, directorul
Ioan Dragoman le-a mulþumit pentru
competenþã ºi implicare dãruindu-le câte o
amintire de la aceastã ediþie a festivalului
Dupã ce premianþii au mai încântat încã
odatã publicul cu câte o melodie, a urmat

Dumbravã, Ilie Medrea, Adi Neamþu ºi Florin
Pãrãu, au fost invitaþi ºi câºtigãtorii ediþiilor
precedente, Rãzvan Nãstãsescu ºi Cioran
Bogdan. A devenit o certitudine faptul cã
premianþii festivalului agniþean devin nume
cunoscute în folclorul romanesc.
În armoniile cântecului “Asta-i hora ai
mai mare”, cortina s-a închis peste încã o
ediþie reuºitã a acestui festival concurs, rampã
de lansare pentru tineri talentaþi, iubitori de
cântece ºi porturi populare vechi ºi frumoase

marele spectacol susþinut de ansamblul
profesionist “Cindrelul Junii –Sibiu”, care întro coregrafie de excepþie realizatã de renumita
Silvia Macrea ºi-au încheiat spectacolul cu
îndrãgita “Suita hartibaceana”.
Între suite de dansuri, spectatorii i-au
aplaudat pe îndrãgiþii interpreþi ai ansablului
sibian Alina Bâcã, Robert Târnãveanu, Nelu
Albu, Viorica Telcean, Daniel Rusalim ºi
Marcel Pãrãu.
Alãturi de renumiþii interpreþi, Mariana
Anghel, Izabela Tomiþa, Carmen Popovici

ªi aceastã ediþie a Festivalului Naþional
“Cânt ºi joc pe Hârtibaci” a fost susþinutã de
Consiliul Judeþean Sibiu ºi organizatã cu
sprijinul Centrului Judeþean pentru
Conservarea ºi Promovarea Culturii
Tradiþionale Sibiu, al Consiliului Local ºi
Primãria oraºului Agnita ºi al Casei de Culturã
“Ilarion Cociºiu”. De organizarea
spectacolului, cazarea concurenþilor ºi
invitaþilor, s-a ocupat directorul Casei de
Cultura ing. Ioan Dragoman.
I. Bârsan

Nicolae Vâºtea.
A doua zi a festivalului a început cu
emoþia premierilor. Cei 13 concurenþi au fost
invitaþi în scenã de directorul Casei de Culturã
Ioan Dragoman care a înmânat fiecãruia o
diplomã ºi un premiu de participare.
Preºedinta juriului, renumita realizatoare de
emisiuni folclorice Eugenia Florea, a vorbit
apoi despre dificultatea juriului de a realiza
un clasament, datoritã calitãþilor
concurenþilor, al nivelului ridicat de pregãtire
al acestora, al calitãþilor vocale ºi prezenþei
scenice.
Dar cum în orice concurs trebuie sã se

facã ºi un clasament, la aceastã ediþie, trofeul
festivalului a plecat în Banat, fiind câºtigat
de talentatul interpret Florin Boita, prezent
pentru a doua oarã pe scena festivalului din
Agnita. Bucovina nu s-a dezminþit nici acum,
primind premiul I, cucerit de Emanuela
Mândrilã din Gura Humorului. Premiul II s-a
dus tot în nord dar în Satu Mare, fiindu-i
acordat solistei Georgiana Marina. Micuþã la
stat dar mare la cântat, Oana Carmen Bozga
din Teleorman a primit premiul III. Georgiana
Adriana Sofica din Dobrogea si Radu Lazãr
din Cluj au primit menþiuni iar sibiencele
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Proiectul „Patrimoniu vernacular ºi identitatea localã” la final
Centrul de Studii de Arhitecturã
Vernacularã din Dealu Frumos, comuna
Merghindeal, al Universitãþii de Arhitecturã
Urbanism „Ion Mincu” Bucureºti (UAUIM),
prin conf. dr. arh. ºef de catedrã Sergiu
Nistor, a coordonat proiectul „Patrimoniu
vernacular rural ºi identitate localã” – un
proiect pilot, care a fost finanþat din fondurile
Administraþiei Fondului Cultural Naþional
(AFCN). Acum acest proiect s-a finalizat, iar
în “vechea ºcoalã sãseascã” din Dealu Frumos
s-a vernisat o frumoasã expoziþie, rod al
parteneriatului cu Muzeul Judeþean de
Etnografie Braºov (reprezentat prin director,
Ligia Fulga)
Proiectul a avut ca principal obiectiv
elaborarea ºi testarea (pentru prima datã în
România) a unei metode de identificare ºi
catalogare integratã a valorilor patrimoniului
vernacular rural (mobil ºi imobil). Dezbaterile
de la Braºov, Bucureºti, Rupea ºi DealuFrumos au angrenat specialiºti din instituþiile
subordonate direct Ministerului Culturii ºi
Patrimoniului Cultural Naþional, dar ºi din
judeþul Sibiu, la lucrãri participând consilierii
Direcþiei de Culturã (DJCCPCN Sibiu).
Principalele teme de dezbateri au fost:
- Evidenþa patrimoniului rural:
compatibilizare, corespondenþã, integrare sau

viitorului acestuia, în funcþie de schimbãrile
economice ºi sociale globale. Patrimoniul
rural în pericol, evidenþierea ºi identificare.
- Identitatea localã în colectivitãþile
fostelor sate sãseºti din SE Transilvaniei:
între pierderea unei tradiþii ºi formarea uneia
noi pe fundamentele celei sãseºti. Rolul
colecþiilor (muzee sãteºti) ºi al centrelor de
interpretare.
Partenerii au convenit, de la bun început,
cã dat fiind dimensiunea proiectului (duratã,
buget) scopul sãu trebuie sã se limiteze la
stabilirea doar a unor direcþii metodologice
în domeniul corespondenþei dintre sistemele
de evidenþã ºi inventariere a speciilor
patrimoniale (patrimoniu mobil, patrimoniu
imobil, completat cu patrimoniu imaterial),
exemplificate pe un caz care beneficiazã de
o documentare existentã, dar stocatã disparat
(Dealu Frumos, com. Merghindeal, jud.
Sibiu).

sistem specific de inventariere pentru
patrimoniul mobil, imobil sau imaterial
(factori interesaþi ºi problemele evidenþei,
digitalizarea patrimoniului)
- Forma de conservare a patrimoniului
arhitectural vernacular rural în raport cu
viziunea optimistã ºi cea pesimistã asupra

- patrimoniul arhitectural vernacular
versus celelalte specii ale patrimoniului
cultural (patrimoniul mobil ºi imaterial, cu
precãdere);
- patrimoniul vernacular rural ºi
documentarea sa integratã (privitã ca formã
de evidenþiere a valorilor culturale materiale
ºi imateriale)

- patrimoniul arhitectural vernacular
rural ca specie particularã a patrimoniului
construit, cu precãdere prin prisma
modalitãþilor specifice de protejare ºi punere
în valoare.
Plecând de la constatarea din Declaraþia
de la Remetea dupã care: “patrimoniul
vernacular din întreaga lume se confruntã cu
diferite provocãri, ameninþãri ºi riscuri

Convieþuirea acestor 4 forme de agregare
a valorilor vernacularului, ºi prezenþa lor vie
(ºi implicit mobilã) în cadrul contemporan al
comunitãþilor locale face ca problemele de
conservare sã fie dominate de o dilemã: ce
poate fi conservat, ce trebuie conservat ºi ce
trebuie lãsat liber mai departe unui proces
continuu de adaptare la cerinþele funcþionale
ale societãþii.

cauzate de mediul social, economic ºi politic,
ce duc câtre o conservare în respectul deplin
al autenticitãþii din ce in ce mai greu de
realizat”, se pune întrebarea fundamentalã:
ce protejãm, ºi cum, pentru a fi fideli
mesajului ºi semnificaþiilor valorilor care fac
specificul patrimoniului vernacular rural.
Documentul emis de reuniunea
Comitetului ªtiinþific Internaþional pentru
Arhitecturã Vernacularã din 2009 de la
Remetea evidenþiazã cã “patrimoniul nostru
vernacular se aflã în pericol, acum mai mult
ca oricând, dar nu datoritã slãbiciunilor sale,
ci datoritã unor procese dincolo de
posibilitãþile sale de a controla sau exista. (...)
Nici o categorie patrimonialã alta decât
arhitectura vernacularã nu ilustreazã mai bine
legãtura cauzã-efect dintre politicile
comunitãþilor locale ori regionale în ce
priveºte dezvoltarea umanã ºi protecþia
patrimoniului. (...) Patrimoniul construit
vernacular aratã clar cã toate culturile ºi
societãþile îºi au rãdãcinile în formele lor
specifice de expresii tangibile ºi intangibile
care formeazã patrimoniul lor, iar acestea ar
trebui respectate”.
Conservare sau management al
schimbãrilor
A proteja patrimoniul construit
vernacular se poate defini prin 4 acþiuni:
- surprinderea mesajelor tradiþiei,
- relevarea procesului istoric de inovare,
- captarea semnificaþiilor (a dimensiunii
imateriale a patrimoniului),
- reflectarea valorilor identitare locale în
patrimoniul cultural mobil.

În cadrul reuniunii de la Malta a
Comitetului Consultativ al ICOMOS,
preºedintele Gustavo Araoz considerã cã ne
aflãm în faþa unei provocãri care pune din nou
problema: unde se gãsesc valorile
patrimoniale pe care dorim sã le prezervãm?
“Având în vedere natura constant
schimbãtoare a valorilor, cum putem vorbi
despre Afirmaþii de valori sau chiar despre o
Afirmare a Valorii Universale Excepþionale
în contextul Convenþiei Patrimoniului
Mondial? Adevãrul este cã valorile nu pot fi
nici protejate ºi nici prezervate. Valorile pur
ºi simplu rãsar ºi existã în eterul conºtiinþei
publice comune. Orice încercare de a le
instituþionaliza sau a le îngheþa permanent
ar fi echivalentul ºtiinþei sociale sau chiar al
propagandei ideologice. Dar aceasta nu este
pentru a spune cã valorile nu sunt importante.
Înþelegerea valorilor va fi întotdeauna în
centrul protecþiei patrimoniului, dar ceea ce
este esenþial pentru conservare este de a
înþelege clar unde se gãsesc aceste valori,
adicã unde este suportul valorii ºi semnificaþia
sa, adicã containerul ºi conþinutul. De fapt,
comunitatea conservatorilor patrimoniului nu
a protejat sau prezervat niciodatã cu adevãrat
valorile. Þinta a fost întotdeauna protejarea
ºi prezervarea conteinerului material în care
erau presupus a rezida valorile.” Nu
surprinzãtor, provocarea lansatã de G. Araoz
a provocat o reacþie pe mãsurã: în Principiile
internaþionale ale conservãrii monumentelor,
publicatã de Comitetul Naþional German al
ICOMOS, Michael Petzet, fost preºedinte al

„Între conservare ºi
managementul schimbãrilor.
Punerea în valoare a
patrimoniului vernacular rural
Conf. dr. arh. Sergiu NISTOR, preºedinte
al ICOMOS România a lansat mai multe teme
de reflexie ºi dezbatere, toate putând fi
înscrise într-un sistem tridimensional de
referinþã:
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DE~EURILE TREBUIE SELECTATE



Începând cu data de 16 iulie, accesul la
groapa de gunoi a oraºului Agnita a fost
stopat, aceasta urmând sã fie închisã.
Toate deºeurile colectate dupã aceastã
datã de S.C „ECO Valea Hârtibaciului” SA
sunt duse la Staþia de sortare, unde sunt
selectate pe trei categorii; deºeuri reciclabile,
deºeuri pentru compost ºi deºeuri care se
transportã la groapa de gunoi de la Cristian.
SC ECO Valea Hârtibaciului a încheiat
un contract cu societãþi de reciclare, cãrora le
vinde deºeuri ºi încaseazã: pentru plastice 1,1
lei/kg, pentru hârtie 0,25 lei/kg, pentru metale
feroase 0,40 lei/ kg, pentru aluminiu 1,2 lei/
kg ºi pentru deºeuri electrice 0,4 lei/kg.
Conform OUG 196/2005, privind Fondul
pentru mediu, societatea trebuie sã recicleze
15% din cantitatea totalã de deºeuri colectate.
În caz contrar va fi obligatã sã plãteascã la
Fondul pentru mediu câte 100 lei/tonã, plata
fãcându-se pentru diferenþa dintre cantitatea
totalã de deºeuri predate spre reciclare ºi
cantitatea pe care trebuia s-o predea.
Pentru depozitarea deºeurilor la Cristian

costurile sunt destul de mari, distanþa dusîntors fiind de 145 km ºi taxa de depozitare
de 11 euro/tonã.
Þinând cont de aceste costuri, S.C. Eco
Valea Hârtibaciului” SA, face apel la cetãþenii
pe care-i deserveºte, din Agnita, Brãdeni,
Bruiu ºi Merghindeal, sã facã o selectare
prealabilã a deºeurilor predate.
Sub sloganul „NU AMESTECA
LUCRURILE!! COLECTEAZÃ SELECTIV”
le cere beneficiarilor sã sorteze deºeurile
predate, le oferã ambalaje pentru sortare ºi
îi informeazã cu programul de ridicare a
deºeurilor selectate.
Cetãþenii trebuie sã conºtientizeze faptul
cã cheltuielile suplimentare vor fi recuperate
de la ei.
Toþi cetãþenii români care au fost în þãrile
civilizate au admirat curãþenia ºi lipsa
deºeurilor pe strãzi. Dacã vrem sã fie ca acolo,
trebuie sã se comporte ca ei. Dacã nu fac
acest lucru au cheltuieli suplimentare
asociate cu disconfortul mizeriei din jur.
I. Bârsan
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„Lumina lui Hristos lumineazã tuturor!” (Liturghia Darurilor )
„Apare cu binecuvântarea IPS pãrinte Mitropolit dr. Laurenþiu Streza”

1 DECEMBRIE – ZIUA
NA|IONAL{ A ROMÂNIEI
Semnificaþia ºi importanþa zilei
naþionale a României noastre au fost
marcate anticipat ºi la Agnita în data
de 30 noiembrie. Întrucât aceastã
zi este închinatã sãrbãtoririi
Sfântului Andrei, Apostolul
românilor, în catedrala „Sfinþii
Împãraþi Constantin ºi Elena” din
Agnita, începând cu ora 10, cei trei
preoþi ai oraºului, la care s-au
alãturat preoþii din Ruja ºi Coveº,
au sãvârºit Sfânta Liturghie, în
cadrul cãreia s-a citit ºi o rugãciune
de mulþumire pentru toate
binefacerile pe care Dumnezeu le-a
trimis asupra poporului român de-a
lungul istoriei, mai ales unirea din
anul 1918.
Sãrbãtoarea a continuat la Casa
de culturã, unde a avut loc un
spectacol de cântece ºi poezii
patriotice româneºti, prin care toþi
cei care au participat ºi-au
redeºteptat simþul bucuriei ºi
demnitãþii de a fi român.

Ca un preambul a ceea ce urma
sã fie exprimat poetic ºi artistic,
domnul Ioan Varga, profesor de
istorie la ªcoala „G. D. Teutsch” din
Agnita, ne-a oferit o prezentare a
derulãrii evenimentelor care au dus
la ºi au fãcut posibilã Marea Unire a
tuturor românilor ºi a ecourilor ºi
consecinþelor pe care le-a avut acest
mare eveniment istoric.
Elevi ai ºcolilor din Agnita, de la
cei mai mici pânã la liceeni, ne-au
arãtat încã o datã, prin poezie,
cântec ºi dans, cã poporul român are
o identitate proprie, are valori
seculare care sunt încã vii ºi actuale
ºi demne de evidenþiat ºi promovat.
Mesajul pe care l-am putut
recepta din toate aceste momente
festive este unul cât se poate de
simplu: nu trebuie sã ne fie ruºine
niciodatã ºi în nici un fel cã suntem
români, trebuie doar sã ne
redescoperim identitatea ºi
demnitatea de a fi români.
Redacþia

PELERINAJ LA MÂN{STIRILE
DIN MOLDOVA
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Parohia Ortodoxã Noiºtat a organizat
în zilele de 23 ºi 24 octombrie 2010 o
excursie la câteva mânãstiri din Moldova,
obiectivul principal fiind mânãstirea
Sihãstria. Cu ocazia acestui pelerinaj sau mai vizitat ºi mânãstirea Pângãraþi,
mânãstirea Bistriþa, mânãstirea Neamþ,
mânãstirea Secu, mânãstirea Vãratec ºi
mânãstirea Agapia. Au participat
numeroºi credincioºi din Noiºtat, dar din
satele apropiate: Retiº, Iacobeni, Bãrcut,
Netuº, Movile ºi Brãdeni. Cazarea ºi masa
participanþilor la acest pelerinaj s-au fãcut
la mânãstirea Sihãstria. Duminicã 24
octombrie grupul de pelerini hârtibãceni



Veste bun[

a participat la Sfânta Liturghie la
mânãstirea Sihãstria, între preoþii slujitori
aflându-se ºi Preacucernicul pãrinte
Popescu Ion, organizatorul acestei
frumoase excursii. Pe lângã mânãstirile
vizitate, credincioºii noºtri s-au bucurat
ºi de priveliºtile oferite de Cheile
Bicazului ºi Lacul Roºu. Mulþumim
bunului Dumnezeu pentru cã ne-a
cãlãuzit paºii ºi ne-a purtat de grijã în
aceastã excursie ºi nãdãjduim ca ºi pe
viitor sã mai putem organiza astfel de
popasuri duhovniceºti.
Pr. Ion Popescu
(Noiºtat)

Protopopiatul Ortodox Român Agnita, în colaborare cu Primãria Oraºului
Agnita ºi Casa de Culturã „Ilarion Cociºiu”, anunþã desfãºurarea celei de-a
patra ediþii a Concertului de Colinzi tradiþionale susþinut de cete de colindãtori
din parohiile din Protopopiatul Agnita.
Concertul va avea loc duminicã, 12 decembrie, ora 16, la casa de culturã.

Vã aºteptãm cu drag!
Redacþia

PAROHIA MARPOD – SCURT ISTORIC
Comuna Marpod este aºezatã în sudestul teritoriului administrativ al judeþului
Sibiu, la o depãrtare de 32 km de
reºedinþa judeþului, municipiul Sibiu, ºi
la 27 km de cel mai apropiat oraº –
Agnita. Primul indiciu al prezenþei umane
în spaþiul de astãzi al comunei Marpod îl
reprezintã un topor de bronz descoperit
în cadrul teritoriului aºezãrii. Astãzi
toporul se aflã expus la Muzeul de Istorie
al Complexului Muzeal Naþional
Bruckental. Se pare cã ºi numele
comunei Marpod provine de la un nume
de persoanã, perpetuat pânã în secolul
al XVII-lea, când ultima familie cu acest
nume se stinge. Originea numelui e
nesigurã: goticã sau agatârºã.
Teritoriul comunei Marpod a fost
colonizat cu saºi în secolul XIII, la fel ca
toatã Valea Hârtibaciului. Prima atestare
documentara a comunei Marpod dateazã

din anul 1349 când este amintit greavul
– vilicus Nicolaus din Marpod care,
împreunã cu omonimul sãu din Alþâna,
au reprezentat scaunul Nocrichului la
adunarea generalã a celor 7 scaune,
adunare þinutã la Sibiu. Documentul e în
limba latinã. Astãzi se gãseºte în Arhiva
Naþionalã a judeþului Sibiu.
Din pãcate, puþine date despre
organizarea religioasã a românilor
ortodocºi din Marpod, au ajuns la noi.
Acest lucru se datoreazã ºi procesului de
emigrare a românilor din Marpod în
secolele XVI, XVII, XVIII, numãrul
românilor scãzând îngrijorãtor în aceastã
perioadã. În aceastã perioadã viaþa
religioasa a românilor din Marpod a fost
legatã de cea a fraþilor lor din Ilimbav.
Aici este atestatã o bisericã din lemn, din
care nu ne-au mai rãmas urme.
(continuare
6)
Preoþii de aici se
ocupau ºiîndepagina
românii
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(continuare în pagina 5)
din Marpod. O datã cu începutul secolului XIX
numãrul românilor din Marpod începe sã
creascã ºi comunitatea ortodoxã se dezvoltã.
În aceste condiþii apare la Marpod ºi prima
Bisericã ortodoxã, deocamdatã o micã
bisericuþã din lemn. Locaºul de cult e
cumpãrat din satul Olteþ de lângã Fãgãraº.
Bisericuþa este ridicatã între anii 1811-1815.
Lucrãrile sunt supravegheate de învãþãtorul
Toma Iosil, primul învãþãtor pentru românii
din Marpod. Slujba religioasã a fost asiguratã
de preoþii din Ilimbav. În timpul sãptãmânii
învãþãtorul împreunã cu credincioºii fãceau
Vecernia în micul locaº . Despre ea se spune
cã era aºa de micã încât de Paºti ºi de Crãciun
lumea stãtea la ferestre, neîncãpând în
bisericã. Biserica actualã din Marpod a fost
ziditã între anii 1830-1836, lângã biserica din
lemn. Fiind o comunitate micã (circa 40 de
familii), românii din Marpod s-au ataºat din
punct de vedere bisericesc de preoþii din
Ilimbav, sat românesc. Astfel, preoþii din
Ilimbav devin conducãtori spirituali ºi pentru
românii din Marpod. Între anii 1829-1849
preotul Ioan Sinai se ocupã ºi de parohia
ortodoxã Marpod. Acest preot a fost un
neobosit apãrãtor ºi luptãtor pentru
drepturile românilor sãrãciþi de conducerea
politicã existentã. Astfel sub impulsul acestui
preot ºi al familiei Bologa din Marpod,
românii încep construcþia unei biserici
ortodoxe din piatrã ºi cãrãmidã. Lucrãrile
propriu-zise încep în anul 1830. Fondurile
necesare au fost adunate în parte de la
locuitorii satului, din donaþii, precum ºi din
colecte strânse de la credincioºi din satele
româneºti vecine: Ilimbav, Sãsãuºi, º. a.
Meºterii care au lucrat la ridicarea ei au fost
români din Ilimbav. Din pãcate nu li s-a pãstrat
numele. Locuitorii satului au participat activ
prin forþa de muncã necesarã la ridicarea
acoperiºului, la sãparea fundaþiei ºi la
amenajarea terenului. Cãrãmida necesarã a
fost fãcutã de românii din sat. Din pãcate
aceasta nu era de foarte bunã calitate pentru
cã românii din Marpod nu beneficiau de un
loc propice fabricãrii cãrãmizilor, cele mai
bune locuri în acest scop fiind ocupate de saºi.
Calitatea proastã a cãrãmizii avea sã creeze
numeroase probleme urmaºilor. Dar în acel
moment aceasta a fost singura opþiune viabilã.
Piatra folositã la fundaþie a fost adusã de
sãteni din Sãsãuºi. Astfel, cu ajutorul lui
Dumnezeu, lucrãrile se finalizeazã în anul
1836. Biserica a fost construitã conform
tradiþiei ortodoxe, pe locul cel mai înalt de
pe Strada Românilor, ea fiind cea mai înaltã
realizare a comunitãþii, un urcuº material, dar
mai ales spiritual. Primul preot care a slujit
în ea a fost Ioan Sinai. Actuala bisericã din
Marpod a suferit numeroase modificãri ºi
îmbunãtãþiri. Acestea au avut sprijinite de
niºte oameni cu frica lui Dumnezeu, care au
întors o parte din darul lor lui Dumnezeu.
Ajutoarele pe care le-a primit parohia din
Marpod pot fi încadrate în 3 categorii:
ajutoare venite direct de la oameni, atât din
parohie cât ºi din afara ei ; fondurile provenite
din fundaþii înfiinþate cu scopul de a
înfrumuseþa ºi ajuta Sfânta Bisericã; fonduri
donate de instituþii. Foarte mulþi oameni au
ajutat parohia ortodoxã din Marpod.
Cronologic, primul dintre ei poate fi socotit
Toma Iosif cel care a copiat multe cãrþi de
cult necesare serviciului divin. Tot el e cel
care a mobilizat sãtenii ºi au ridicat prima
bisericã din sat, în anul 1811. Procesul
inaugurat de el a fost continuat de consilierul
Iacob Bologa ºi preotul Ioan Sinai. În arhiva
parohialã ºi în memoria multor oameni în
vârstã din sat numele consilierului Iacob
Bologa e deseori legat de bisericã. Astfel la
mijlocul secolului XIX biserica din Marpod
beneficiazã de multe cãrþi de cult, icoane,

odãjdii. Tot Iacob Bologa înzestreazã biserica
cu pãmântul de lângã cimitir, pãmânt pe care
se va ridica viitoarea ºcoalã ºi casã parohialã.
Numele binefãcãtorilor parohiei (cunoscuþi
cu numele) începe sã creascã odatã cu a doua
jumãtate a secolului XIX, atunci când în
Marpod slujeºte permanent un preot. Primii
meºteri au fost din Ilimbav, meºteri care au
lucrat între anii 1830-1836 la construirea
bisericii. Numeroºi meºteri saºi au contribuit
ºi ei la modernizarea sfântului lãcaº. Astfel,
în anul 1890 Johann Schneider reface turnul
bisericii. În 1911 Georg Schneider ºi Johann
Kartman din Nocrich zugrãvesc ºi reparã
biserica din Marpod, iar în 1929 Andreas Löw
face o nouã reparaþie capitalã la bisericã,
pentru care primeºte 3500 lei. În anul 1940
are loc o nouã reparaþie care îl are ca ºi
coordonator pe meºterul Meyer Kesler. O
importantã reparaþie ºi lucrare de consolidare
s-a fãcut între anii 1977-1980, dupã ce Biserica
a fost puternic afectatã de alunecãrile de teren
din anul 1969, precum ºi de cutremurul din
anul 1977. Sopa Toma din Ilimbav a pictat
iconostasul în anul 1960. Ultima reparaþie sa fãcut în anul 2004. Reparaþia a fost fãcutã
de meºterul Bãila Vasile din fonduri donate
în special de sãteni.
Construcþia bisericii este simplã, în
forma de navã cu naos în formã
dreptunghiularã ºi altar cu pereþii laterali
drepþi ºi tavan plat din scânduri ºi trestie
tencuit. Catapeteasma este din zid cu
deschizãturi. Materialul folosit la construcþia
ei este piatra (la fundaþie) ºi cãrãmida, iar ca
liant s-a folosit pãmânt galben. Turnul este
cu douã etaje în formã de prismã
dreptunghiularã cu acoperiº ascuþit în 8 ape,
acoperit cu þigle solzi. Iconostasul este din
lemn pictat de pictorul Sopa Toma din Ilimbav
în anul 1969. Uºile împãrãteºti sunt din lemn
poleite ºi pictate iar uºile diaconeºti sunt tot
din lemn pictate tot de Sopa Toma. La început
biserica a fost pictatã, dar în urma deselor
renovãri pictura s-a pierdut. Astãzi pereþii
bisericii sunt împodobiþi cu icoane, în
majoritate donate. Biserica are douã
candelabre donate de Laurenþiu Andrei o datã
cu electrificarea bisericii în anul 1970.
Conform arhivei parohiei ortodoxe
Marpod primul preot care se ocupã periodic
de romanii din Marpod este preotul “Niculae
din Nocrich”. Despre el se zice: cã oamenii
aduceau pe popa Nicolae din Nocrich vara
totdeauna sub paza celor 6 bãrbaþi înarmaþi
cu pari de frica unor saºi. Preotul este atestat
la sfârºitul secolului XVIII ºi începutul
secolului XIX. În duminici ºi sãrbãtori românii
se strângeau pânã în 1811 în casa lui Coldea,
naºul lui Ioan Achim, unde dascãlul Toma Iosif
sãvârºea Utrenia ºi citea în loc de predicã câte
o minune a Precestei din cartea scrisã de el.
Tot lui i se datoreazã ºi apariþia primei biserici
din Marpod. Dupã preotul Niculae, de românii
din Marpod s-a ocupat preotul Mircea Sinai
din Ilimbav. Alþi preoþi care au mai administrat
aceastã parohie au fost: Ioan Cândea (18121817), Simion Tocoae (1817-1821), I. Chirtop
(1821-1826), Ioan Tocoae (1826-1829). Între
anii 1829-1848 parohia a fost administratã de
preotul Ioan Sinai. Dupã el a urmat între anii
1860-1861 Aron Chirtop, apoi a slujit Ion
Popoviciu (1861-1862). În 26 octombrie 1862
este numit ca preot în Marpod Iacob Bologa,
nepot de frate al consilierului Iacob Bologa.
Acesta este primul preot nãscut în sat. În ziua
de 14 octombrie 1895 este numit ca preot
pentru Marpod Florian Bologa, fiul preotului
Iacob Bologa. Acesta avea 21 de ani. Sub
pãstorirea lui lungã (1895-1945) s-au înfiinþat
numeroase fonduri ºi societãþi pentru
înfrumuseþarea bisericii, precum ºi un fond
pentru edificarea unei noi biserici. Dupã
pãstorirea preotului Florian Bologa in parohia
Marpod sunt amintiþi urmãtorii preoþi:

Nichifor Toader, Octavian Stoian, Pompeiu
Trifu, Cornel Haþegan, Buruianã Gheorghe,
Bada Valer, Stãnilã Valer, Ioan Fulea, Niculae
Pãcurar, Aurel Chirilã, Constantin Pintesu.
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La 19 iulie 1977 a fost numit preot pentru
parohia Marpod ºi filia Þichindeal preotul
Rusu Moise, care pãstoreºte aceastã parohie
ºi astãzi.
Pr. Moise Rusu

PENTRU APARAREA CREDIN|EI
M{REA|A ADUNARE
RELIGIOAS{ DIN AGNITA
Duminecã, în 12 Noemvrie a.c. (1933)
în sala teatrului comunal din Agnita, a avut
loc cu un deosebit fast, constituirea
asociaþiunii „Frãþia ortodoxã românã” Cercul
protopopesc Agnita. Au participat câteva sute
de credincioºi, atât intelectuali cât ºi þãrani
din toate satele aparþinãtoare tractului. Dupã
chemarea Duhului Sfânt ºedinþa a fost
deschisã de Dl. Protopop Emil Pãcalã care a
rostit o cuvântare, la adresa participanþilor,
scoþând apoi în evidenþã rolul ºi importanþa
asociaþiunii. În numele Comitetului de
iniþiativã a propus iar adunarea a încuviinþat
constituirea biroului de prezidare a ºedinþei
din dd primpretor Valer Langa preºedinte ºi
Eugen Fleºariu, secretar. Dl. Preºedinte a
þinut apoi o frumoasã cuvântare arãtând cum
credinþa ni-a apãrat ºi ni-a pãstrat pe noi ca
popor, fãcând un cãlduros apel pentru
înjghebarea unui front unic al mirenilor întru
apãrarea bisericii. Au luat apoi cuvântul în
ordinea urmãtoare: Venerabilul preot din
Ilimbav, Alexandru vorbind în numele
preoþimei din tract, Dl. Romul Curta, advocat
din Agnita, ºi deputat sinodal care a arãtat cã
numai datoritã preoþimei ºi bisericii s’a
pãstrat fiinþa neamului nostru, Dna Conta
preoteasã din com. Cincu a rostit câteva
cuvinte inimoase, în numele Reuneunii
Femeilor române din Cincu, evidenþiind rolul
pe care l-a avut femeia, în trecutul neamului,
pentru pãstrarea credinþei, urând noii

asociaþiuni, prosperitate.
Dl. Ioan Oros plugar din comuna Bârghiº
vorbind în numele plugarilor din plasa Agnita,
Dl Ioan Geamãn vorbind în numele plugarilor
din jurul Cincului fiind viu ascultat ºi aplaudat
de întregul public, Dl învãþãtor Radu
Georgescu în numele învãþãtorilor ºi în sfârºit
Dl. I. Stângu.
Se alege apoi din sânul adunãrii o
comisiune pentru alegerea organelor de
conducere ale cercului.
Sunt aleºi cu unanimitate de glasuri:
Preºedinte al asociaþiei F.O.R. cercu
Agnita: Dr Teodor Diaconescu, ºef Judecãtor,
Vicepreºedinþi: Dr. Rom Curta ºi Olimpiu
Savu Ad.
Secretar: Ilie Radu, cand. Profesor
Casier: I. Marcu, funcþionar de bancã.
Comitetul de censori: Eroftei Holerga,
Ioan Geamãn ºi Iosif Gligor.
Dl. dr.Teodor Diaconescu ia cuvântul
mulþumind pentru alegerea D-sale în fruntea
acestei asociaþiuni de elitã, expunând
programul de activitate pe care înþelege sã-l
îmbrãþiºeze în viitor; face apel la toþi cei
prezenþi de a-i da concursul spre a face astfel
ca asociaþiunea sã producã cele mai bune
roade; îi îndeamnã apoi pentru intensificarea
mai departe a propagandei pentru ca nici un
credincios creºtin ortodox din Agnita sã nu
rãmânã în afara acestei asociaþiuni....
La orele 6 adunarea a luat sfârºit.
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Continuãm publicarea de fragmente, din
jurnalul etnomuzicologului Ilarion Cociºiu,
preluate din volumul scriitorului Gherasim
Rusu Togan.

Marþi dimin. Ora 5, 16.X.1948
Din cauzã cã am astãzi ore de la 8 pânã
la 10 ºi directorul ameninþã cu raport la
minister pe cei care întârzie, m-am trezit pe
la 4 ºi n-am mai putut adormi. M-am chinuit
sã adorm, dar în pat , par bolnav, îmi hârâie
pieptul ºi îmi cântã în gât cu fiecare respiraþie
cu un sunet piþigãiat, tuºesc ºi arunc flegmã,
încât prefer sã m-aºez sã scriu.
Asearã am fost la Boris Godunov, cu care
s-a deschis opera. Lume multã ºi elegantã, în
special evrei. Erau prezenþi ºefii de azi ai
muzicii româneºti: Mendelssohn, gras ºi
imprtinent, stând cu mâinile în buzunarul
pantalonilor ºi descoperind un dos rotund lui
Groza care râdea în grupul a doi domni ºi douã
tinere ; Radu ºi Dinicu Negreanu (Schvartz)
împreunã cu soþia, spre care într-un târziu sa îndreptat Groza cu cunoscuta-i jovialitate
ca sã-i strângã mâna ºi sã-i adreseze un cuvânt
; Matei Socor cu soþia ºi încã un evreu pe
care nu-l cunosc. Sergiu Nadler, ca o paliþã,
îºi purta ochelarii peste capetele celor din
micul hol. Anatol Vieru stãtea la uºã, cãruia i
s-a mai adãugat o persoanã...întreþinându-se
cu vineþiul Vescan, cel care diriguieºte
Uniunea... Era ºi doamna Mura unguroaica
evreicã, preocupatã de pedagogia noastrã
muzicalã ºi doamna Deleanu (pe numele
adevãrat n-o ºtiu), care e directorul absolut
al muzicii ºi alþi mulþi pasionaþi ai muzicii
...Montarea Boris Godunov, costumele, corul,
orchestra, totul bine pus la punct.
Nu ºtiu de ce m-a impresionat asearã atât
de puternic Boris Godunov!
Este atâta sinceritate în opera aceasta a
lui Musorgski, încât nu se poate sã nu fi
cucerit de ea. Cu toatã batjocorirea rugãciunii,
ieºitã obraznicã de pe buzele celor mulþi, cu
toatã rãstãlmãcirea voitã a unor situaþii,
umanu biruie, muzica ºi conþinutul textului,
tãlmãcesc pentru totdeauna o situaþie care a
fost în cel mai veridic mod...
ªi nu se poate sã nu fii impresionat de
felul în care artistul popular ºi cântecul
bisericesc, esenþa inovatoare, care curge prin
toatã opera lui, întâlnindu-se cântecul,
cântecul muzicilor, tragic ºi violent, în
cântarea coralã a bisericii, mai nouã, dar
pãstrând fondul vechimii ºi cu armonii,
diferite de cele ale occidentului, ori cu
cântarea stranei, ce întruchipeazã vigoarea
ritmului ºi frumuseþea liniei melodice.
...................................................................................................................................
Ei contestã religia creºtinã, de aici ºi
muzica bisericeascã, ce a furnizat felurite
teme. Ei nu cunosc poporul ºi nu-l iubesc, ºi
n-au trãit cu el. Ei fac o meserie din artã ºi
dacã se apropie de arta poporului, au cãzut
pe ceva gras, încât ºi-au rezolvat propriile
probleme. Dar faptul cã pentru ei totul e purã
meserie, n-ar fi nimic. ªi nici dacã, pe lângã
asta, ar face negustorie cu arta. Îi ºtiu ºi în
acest rol de vânzãtori de muzicã popularã,
comoara poporului român...!
Dar ei fac ºi mai mult: Din culmea
nepriceperii, aruncã cu aroganþa celor ce se
cred chemaþi, poruncã sã le urmeze linia în
creaþie, singura adevãratã, iar publicul e
diriguit în înþelegerea valorilor muzicale, tot
de cãtre ei impuse.
ªi nimeni n-are curajul sã-i trimitã la
vânzarea de ºireturi, pe aceºti negustori de
muzicã. Nimeni, nimeni nu-i judecã serios,
sã le arate neputinþa, cãci oricât de muzicieni
s-ar crede, rãmân ceea ce sunt... De ce nu ne
lasã sã ne vedem de drumul nostru? Ce
superbã înþelegere a realitãþii (sic) a avut
Jdanov. El s-a ridicat cum se cuvine, contra
formaliºtilor ºi înstrãinaþilor de popor. ªi cât
de pe dos e interpretat azi la noi!
Cei ce s-au ridicat prin comuniºti au fugit
la Arhiva de folclor, negustori de muzicã,

acolo unde, vânzãtor de cântece populare, au
pus tot pe unul de-al lor ºi-au crezut cã de-aici
înainte, aflându-se în posesia celui mai
minunat tezaur, ºi-au rezolvat toate
problemele... Da, ºi-au rezolvat propriile lor
probleme, dar nu ºi pe ale muzicii noastre, ºi
mai ales nu pe ale publicului nostru muzical,
pe care ei îl fugãresc pe cât pot din salã, ºi
când îl cheamã, þin sã fie vãzuþi în ce chip au
învãþat sã se maimuþãreascã.
Sunt mulþi însã care-i admirã, care-i
susþin, crezând cã aceºtia prind energia,
sufletul poporului...!
Doamne ajutã neamului nostru sã se
ridice ºi sã-ºi îndrepte paºii pe calea cea bunã,
sã-ºi poatã crea în toate ramurile culturii valori
proprii, prin care sã te preamãreascã pe tine
ºi geniul neamului ce ne-a dãruit.
Numai astfel ºi în domeniul culturii vom
putea fi din nou ceea ce am fost sau am dorit
sã fim: primii care contribuie sincer la mãrirea
patrimoniului cultural al omenirii!

Hreenco Grigore
Bãilã Romul
Dragomir Tiberiu
Ganga Maria
Þerbea Paraschiva
Pasãre Nicolae
Fliter Maria
Stoica Ruxandra
Prescurea Elvira
Barbu Emilia
Bucholtzer Emilia
Ignat Silvia
Marinescu Victoria
Ionaº Paraschiva
Sân Octavian
Bârsan Livia
Pleºca Amalia
Gruncã Ana
Iordache Maria
Tatu Maria
Dobre Valeria
Chiru Maria
Marin Ileana
Mircea Ioan
Deneºan Emilia
Moldovan Cornel
Pleºca Aurel
Tecoanþã Ioan
Oros Ioan
Vulea Elena

06 nov
21 nov
01 dec
01 dec
03 dec
03 dec
04 dec
04 dec
05 dec
05 dec
07 dec
10 dec
10 dec
11 dec
12 dec
12 dec
13 dec
14 dec
16 dec
17 dec
17 dec
19 dec
21 dec
23 dec
23 dec
24 dec
26 dec
28 dec
30 dec
31 dec

98 de ani
90 de ani
81 de ani
81 de ani
90 de ani
86 de ani
85 de ani
81 de ani
88 de ani
82 de ani
88 de ani
83 de ani
82 de ani
91 de ani
86 de ani
84 de ani
80 de ani
90 de ani
81 de ani
83 de ani
82 de ani
89 de ani
81 de ani
81 de ani
82 de ani
83 de ani
80 de ani
82 de ani
89 de ani
91 de ani
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Agnita
Rãvãºel
Retiº
Alþâna
Coveº
Ruja
Bradeni
Retiº
Merghindeal
Retiº
Merghindeal
Ilimbav
Ilimbav
Mihãileni
Merghindeal
Retiº
ªalcãu
Fofeldea
Brãdeni
Alþâna
Retiº
Dealu Frumos
Marpod
ªomartin
Þeline
Mihaileni
ªalcãu
Alþâna
Dealu Frumos
Merghindeal

Noi le dorim sãnãtate, bãtrâneþe liniºtitã ºi bucurii din partea urmaºilor.
N.R. Ne cerem scuze pentru eventualele erori apãrute din cauza neactualizãrii listelor.

ÎNTOARCEREA SOÞULUI ÎNSTRÃINAT

24 DECEMBRIE
Fata mare pune toate lingurile cu care a
mâncat la masã, aºa nespãlate, sub perina pe
care doarme ºi îºi va visa ursitul.
Fata, dupã ce s-a lãut, îºi pune sãpunul ºi
pieptãnul sub pernã, tot ca sã-ºi viseze ursitul
Fetele, una dupã alta, iau câte o sãmânþã
de cânepã ºi, dupã ce o înfig într-un ac, o întind
la flacãra lumânãrii. Dacã sãmânþa pocneºte,
atunci fata se mãritã în scurt timp, iar de nu
pocneºte, va trebui sã mai aºtepte.
Dacã se hotãrãºte cãsãtoria unor tineri
în aceastã zi, perechea aceea va fi foarte
fericitã.
De la Ajun ºi pânã la Iordan se mãturã
casa de la prag spre rãsãrit, spre icoane, ca
sã vie peþitorii la casa cu fete mari.
Tot aºa, în acest timp, nu se toarce,
pentru acelaºi motiv. În ajun, când fata mare
face colaci, ia seama ca sã nu greºeascã, sã
iasã frumoºi din cuptor, cãci de vor fi frumoºi
ºi viitorul bãrbat va fi frumos; dupã ce i-a copt,
taie o bucatã dintr-un colac ºi o dã câinelui ºi
încotro va porni câinele cu colacul în gurã,
dintr-acea parte îi va veni alesul.
În ajunul Crãciunului, de cum s-a-nserat,
fata mare se duce afarã, ia un braþ de lemne
tãiate mãrunt sau de aºchii ºi le pune sub
masã. Dupã ce au stat cu toþii la masã ºi au
mâncat, le numãrã ºi de vor fi cu soþ, atunci
chiar anul acela se va mãrita.
În sara de Crãciun, fata nu se culcã, iar
la miezul nopþii aºterne o faþã de masã albã
pe masã , ºi dupã ce pleacã toþi ai casei la
bisericã (pentru cã la þarã se începe slujba
dupã ora 2 noaptea) iese în curte, înconjoarã
casa de trei ori ºi se uitã pe fereastrã în casã
ºi de va vedea faþa unui om, acela va fi scrisul
ei.
Din volumul „Mitologie româneascã”
de Marcel Olinescu

Salcâme cu umbra-n drum,
Te-aº tãia, da nu mã-ndur,
Cã tu m-ai umbrit destul.
M-am umbrit la umbra ta
Patru ani cu mândra mea.
M-am umbrit ºi zi, ºi noapte,
Patru ani ºi jumãtate,
Da acum nu sã mai poate.
ª-am zâs verde matostat,
Ionel, când a plecat,
Apã-n veadrã n-o lãsat.
ª-o lãsat o picãturã,
ª-o luat-o mândra-n gurã;
ª-o aruncat-o-n grãdinã,
ª-o rãsãrit o zambilã.
Zambilã de la Moldova,
Te-aº iubi, da nu ºtiu vorba.
Zambilã de pe cetate,
Te-aº iubi, calea-i departe.
Zambilã cu spic bãtut,
Vineri maica m-o fãcut;
Sâmbãta m-o botezat,
Duminica m-o-nsurat,
Luni cu mândra m-am plimbat,
Marþa ordinu’ mi-a picat,
Joi în porþie m-a bãgat.
Lãsai vorbã la nevastã
Nouã ani sã vãduveascã.
Nouã ani ºi nouã luni
ªi vreo ºase sãptãmâni.
Nouã ani o vãduvit,
Nouã luni o suferit,
Sãptãmânile n-o putut
ª-o plecat dupã mãrit.
Socru-so, când auza,
Sapa-n mânã º-o lua
ªi la vie sã ducea,
Da acolo ce vedea?
Sus în vârfu’ dealului
Zãri coama calului,
ªi moþu’ chipiului,
ªi ciucurii biciului.
El de moº s-apropia,
Bunã ziua cã-i dãdea;
- Bunã ziua, moºule!
- Mulþumesc, voinicule!
- Ce sapi, moºule, via,
Ori nu ai pe nimenea?
- Am avut pe norã-mea

ªi azi e nuntã la ea.
- Lasã, moºule, via
ªi hai sã vedem nunta;
Cã vie om mai sãpa,
Da nuntã n-om mai vedea.
Moºu’ via o lãsa
ªi la nuntã cã pleca.
Nuntaºii, când îl vedeau,
Fuga la ei veneau
ªi pe bãiat întrebau;
- De unde eºti, bãieþaº?
Din ce sat, din ce oraº?
- Sunt din satu’ Calafat,
Bag calu-n grajd ne-ntrebat
ªi beau vin neînchinat.
Aduceþi mireasa-ncoace,
Ca sã mi-l închine ea.
Mireasa la el venea
ªi vinu’ îl închina;
Câtã nuntaºi sã-ntorcea
ªi din gurã le grãia:
- Beþi, nuntaºi ºi ospãtaþi,
Cã de-aici nimic nu luaþi!
Pe cine am dorit,
Azi în nuntã mi-o venit.
Dan Ion, 76 de ani,
Retiº, 2 II 1981

TATIANA BENCHEA
Sunt înger ori sunt demon?
Lumina care rupe-ntunecimea?
Ori umbra ce sufocã bucuria?
Sunt intersecþie de energii,
punct de-ntâlnire între cer ºi ape
chimie sacrã între cald ºi frig
al liniºtii eterne
sunt dialogul violenþei cu calmul înþelept.
Sunt dorul de trecut
ºi zborul cãtre înalt al munþilor
prin broderia norilor uºoarã
sunt calmul zilei
dar ºi muzica asurzitoare a lunii.
Azi sunt...
ªi asta-i viaþa mea
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O nou[ oportunitate de petrecere a timpului
liber pentru tinerii agni\eni `i nu numai

Vineri, 19 noiembrie 2010 la Centrul de Documentare ºi Informare al
Colegiului Tehnic “August Treboniu Laurian” din Agnita a avut loc
deschiderea oficialã a asociaþiei „Zâne pentru tineret”

Începând cu acest an, sala de
sport a oraºului Agnita va fi gazda
unei competiþii foarte îndrãgitã, mai
ales de tinerii fotbaliºti, un
minicampionat de fotbal în salã.
Competiþia este organizatã de
Clubul Sportiv Agnita, cu sprijinul
Primãriei, ºi este rezervatã tinerilor
cu vârsta între 15 – 18 ani.
În 16 nov. a avut loc prima
întrecere pentru câºtigarea acestui
trofeu, la care au participat
echipele: Interstar Sibiu, CSS
Mediaº, Amicii Copºa Micã ºi CS
Agnita.
Iubitorii de fotbal, prezenþi în
salã au avut ce vedea; talent
fotbalistic, dorinþã de câºtig,
sportivitate.
Lupta a fost strânsã, echipele
având valori relativ egale. Agniþenii,
beneficiind ºi de o galerie inimoasã,
s-au mobilizat mai bine ºi au câºtigat
primul trofeu al acestei prime ediþii.
Dupã patru ore de fotbal
intensiv clasamentul se prezintã

astfel:
Locul I - C.S. Agnita
Locul II- Interstar Sibiu
Locul III – Amicii Copºa Micã

Locul IV – C.S.S. Mediaº.
Sperãm ca aceastã competiþie,
foarte îndrãgitã de tinerii fotbaliºti
sã devinã una tradiþionalã.

Rândul de jos: Iulian Tatu, Raul Andrei, Bogdan Oliu, Alexandru Bertea,
Alexandru Rotariu.
Rândul de sus: Bugdan Rusu, Mihai Albu, Alexander Veza, Rãzvan Pleºa,
Bogdan Alexandru, Alexandru Schiau.

Pulcromonte
Dealu
Frumos
–
Dealu
„Mi`to”
Proiectul „Patrimoniu vernacular ºi identitatea localã” la final

Prezentarea oficialã a asociaþiei
la Colegiul Tehnic „August Treboniu Laurian”, Agnita

Ce este Zâne pentru
tineret?
Asociaþia pentru tineri a cãrui
scop este acela de a reprezenta
interesele comune ale tinerilor din
oraºul Agnita ºi din România ºi de
a stimula implicarea lor în diferite
proiecte pe teme de dezvoltare
personalã.
Asociaþia se adreseazã tinerilor
cu vârste între 14 ºi 35 de ani ºi are
nevoie de sprijinul, energia ºi
creativitatea lor pentru realiza
activitãþi din domeniile: social,
cultural, artistic, educaþional,
comunicativ, ecologic, intercultural,
caritabil.

societate, proiecþii de filme, cercuri
tematice (de colinde, de limbã
strãinã etc.), excursii, training-uri,
ºcoli de varã ºi alte activitãþi pe care
tinerii la vor propune.

Vreþi sã faceþi parte din
„Zâne pentru tineret”?
Categoric. Pentru cã þineþi la
voi ºi vreþi sã faceþi ceva pentru voi,
pentru oraºul vostru, pentru þara
noastrã sau pur ºi simplu pentru cã
vreþi sã cunoaºteþi oameni noi, sã
vã distraþi, sã experimentaþi.

Cum a luat naºtere
asociaþia?
Datoritã colaborãrii deosebite
dintre coordonatorii români ai unui
schimb de tineri care a avut loc între
Agnita ºi Oosterbeek (Olanda) în
2009 ºi 2010.
Ne-am gândit cã este nevoie de
un mediu cât de cât organizat în
care noi, tinerii din oraº, dar nu
numai, sã ne petrecem timpul liber
într-un mod constructiv ºi folositor
pentru noi, sã cunoaºtem ºi sã
legãm prietenii cu oameni de vârsta
noastrã, sã ne punem ideile în
practicã ºi sã ne distrãm în acelaºi
timp.

Acþiuni
Prima acþiune a asociaþiei a
constat în petrecerea de deschidere
a acesteia care a avut loc sâmbãtã,
20 noiembrie. A fost o searã de
karaoke foarte reuºitã ºi pe placul
tinerilor. Membri asociaþiei doresc
sã organizeze pe viitor jocuri de

Mai multe detalii despre
asociaþie ºi posibilitatea de
înscriere gãsiþi pe blog-ul:
zanepentrutineret.wordpress.com
sau prin e-mail la adresa:
zanepentrutineret@yahoo.com.
Alexandra Kovacs, preºedintã
„Zâne pentru tineret”

(continuare din pagina 4)
organizaþiei internaþionale, susþine
cã “având în vedere schimbãrile
dramatice din oraºele, satele ºi
peisajele noastre culturale, care nu
pot fi comparate cu transformãrile
treptate din secolele trecute, ºi
datoritã uniformitãþii producþiei
moderne în masã dictatã aproape
exclusiv de considerentele
economice
este
depãºit
raþionamentul
comun
cã
schimbarea a existat întotdeauna ºi
cã procesul cvasi natural de
demolare ºi reconstruire a generat
mereu o captivantã dezvoltare
urbanã.”
În acest context în care
societatea civilã din sudul
Transilvaniei asistã cum treptat se
modificã arhitectura tradiþionalã
moºtenirea unei civilizaþii rurale se
pune o întrebare:
Care este identitatea satelor
noastre?
Avem,
cu
adevãrat
caracteristici identitare comune?
Ce deosebiri sunt între satele
noastre ºi cele din vestul Europei,
dacã existã?
Tranziþia societãþii rurale nu a
început în 1989, ci mult înainte
odatã cu colectivizarea forþatã a

satului românesc, un proces care a
iniþiat transformãri radicale în
civilizaþia ruralã româneascã.
Sociologii au înþeles, vreme de
decenii, sã iniþieze o reabilitare
socialã, economicã ºi culturalã
pentru spaþiul rural, ca alternativã
la vechea civilizaþie a satului. Dacã
experienþa societãþii “multilateral
dezvoltate” o cunoaºtem, în
viziunea europeanã satului îi revin
trei funcþii principale: a) funcþia
economicã (ce garanteazã
satisfacerea de nevoi alimentare,
venituri
corespunzãtoare
comparabile cu profesiile liberale ºi
protecþia mediului), b) funcþia
ecologicã (ce trebuie sã contribuie
la conservarea resurselor naturale
(inclusiv peisajul ºi biodiversitatea)
ºi c) funcþia socio-culturalã (care
trebuie sã asigure ºi sã lãrgeascã
viaþa asociativã localã).
Aici trebuie sã realizãm cã în
România – spre deosebire de alte
þãri europene – mai putem
descoperi – o pluralitate de
identitãþi
rurale,
o
diversitate de identitãþi, ce
transced
fenomenul
globalizãrii. Principalele
componente ce asigurã
diversitatea identitarã pot fi
sintetizate prin sferele
identitãþii: ocupaþionalã,
culturalã ºi localã (socialã).
Teoriile
schimbãrilor
socioculturale pot fi mai uºor
înþelese dând ca exemplu
schimburile dintre societatea
europeanã ºi cea americanã:
- atunci când europenii au dus
indienilor cai, aceºtia i-au preluat
uºor ºi utilizat adecvat datoritã
valorilor promovate de triburile de
vânãtori;
- când europenii au început sã
aclimatizeze vacile, indienii le-au
folosit ca animale de joc,
antrenament ºi distracþie
vânãtoreascã, ucigându-le pe toate.
Integrarea României în UE a

generat un proces complex în care
riscul evident este renunþarea la
valorile tradiþionale, identitare, ºi
transformarea societãþii rurale
româneºti într-o societate de
consum europeanã. Proces în care
românul este simplu spectator,
lipsit de mijloacele specifice de
autoapãrare.
La scara istoriei asistãm acum
la tranziþia bruscã a satului
Pulcromonte (denumirea latinã a
satului Dealu Frumos) cu o istorie
de peste ºapte secole (atestate
documentar) la o nouã toponimie a
satelor care se prefigureazã încetul
cu încetul. Aceasta în condiþiile în
care nu existã la nivel regional sau
naþional o politicã coerentã de
conservare ºi restaurare a
patrimoniului cultural material din
sudul Transilvaniei.
Asociaþia Ecomuzeul
Regional Sibiu
Marius Halmaghi

P.S. În orãºelul Rupea, situat
la limita podiºului Hârtibaciului cu
Subcarpaþii Transilvaniei puteþi
vizita un muzeu etnografic modern,
reabilitat integral, prin efortul
Muzeului Judeþean de Istorie
Braºov. Pânã la reabilitarea ºi
conservarea colecþiilor Muzeului de
Istorie al Vãii Hârtibaciului Agnita
vã invitãm sã vizitaþi expoziþia de la
Dealu Frumos, prima expoziþie
profesionistã executatã, dupã 1990,
în spaþiul rural din judeþul Sibiu.
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