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ROMÂNIA - MINISTERUL CULTURII ªI CULTELOR
ORDIN Nr. 2015 din 14.01.2008
privind clasarea în categoria ansamblu, grupa B, a Liniei ferate înguste
Sibiu-Agnita-Brãdeni, cu ramificaþia Cornãþel-Vurpãr, judeþul Sibiu
Conform Decretului Preºedintelui României nr. 85422.08.2005, pentru numirea unui membru al Guvernului,
În temeiul prevederilor art. 13, alin. (3= din Legea 4222001 privind protejarea monumentelor istorice, republicatã,
În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului
culturi ºi cultelor nr. 2682-13.06.2003 privind aprobarea
Normelor metodologice de clasare ºi evidenþã a
monumentelor istorice, a Listei monumentelor istorice, a Fiºei
analitice de evidenþã a monumentelor istorice ºi a Fiºei
minimale de evidenþã a monumentelor istorice, cu
modificãrile ulterioare,
Având în vedere Dosarul de clasare nr. 3253/21.05.2007,
precum ºi Avizul Comisiei Naþionale a Monumentelor Istorice
nr. 307-E-30.05.2007,
În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotãrârea
Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea ºi funcþionarea
Ministerului Culturii ºi Cultelor, republicatã,
Ministrul culturii ºi cultelor emite urmãtorul
ORDIN:
Art. 1. - Linia feratã îngustã Sibiu - Agnita - Brãdeni,
cu ramificaþia Cornãþel - Vurpãr, din judeþul Sibiu, se
claseazã ca monument istoric, categoria ansamblu, grupa B,
cod în Lista Monumentelor Istorice, SB-II-a-B-20923.
Art. 2. - Componentele ansamblului sunt nominalizate
în Anexa 1, care face parte integrantã din prezentul ordin.

Art. 3. - Direcþia pentru Culturã, Culte ºi Patrimoniu
Cultural Naþional a judeþului Sibiu va îndeplini procedurile
de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data
publicãrii prezentului ordin.
Art. 4. - Prezentul Ordin se publicã în Monitorul Oficial
al României, Parte I.
MINISTERUL CULTURII ªI CULTELOR
Adrian IORGULESCU
(continuare în pagina 6)

UNIRE-N SUFLET
~I SIM|IRI
Când Muntenia ºi Moldova deveneau ROMÂNIA,
flacãra dragostei de neam se aprindea tot mai tare ºi în
inimile ardelenilor.
Neputând sã ºi-o strige cu glas mare, ºi-au scris-o
cu suveica în þesãtura ºtergarului, pe care au desenat
cu fire roºii, galbene, albastre crezul lor, pe care l-au
aºezat la icoanele credinþei strãmoºeºti.
ªi când se închinau, priveau ºi tricolorul ºtiind cã
sunt ROMÂNI.
I.Bârsan

ªtergar (chindeu) aflat la muzeul Valea Hârtibaciului
din Agnita þesut de Comºa Paraschiva din Coveº ºi donat de
strãnepotul acesteia, Florentin Þerbea.

În 27 ianuarie 2008,
LOLELE revin în AGNITA
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24-a Adunare general[ a ALEGEREA LUI ALEXANDRU
 IOAN I
Societ[\ii Meseria`ilor
24 Ianuarie 1859
Rom]ni din Agnita `i jur

În ziua de 6 Ianuarie a.c. (1934) ora 2
p.m. a avut loc în comuna Agnita ºi jur, în
localul cassinei.
La adunare a luat parte toþi membri
înscriºi ºi membri de onoare. Iar din partea
Societãþii sportive Avântul D-l Ioan
Marcu.
Sa ales un nou casier în persoana Dlui Eronim Mihãilã din loc.
D-l Pavel Mitrea preºedintele Soc.
meseriaºilor români, împlinid etatea de 50
ani ºi vechimea de 10 ani ca membru,
conform Statutelor Societãþii a primit cota
parte ce i se cuvine.
D-l preºedinte Pavel Mitrea
mulþumeºte tuturor meseriaºilor, ºi le
ureazã la toþi ca sã împlineascã aceiaº etate
ºi mai mare vechime, ca, cu toþii sã ajute

la prosperitatea ºi progresarea acelei
societãþi.
Dupã aceia i-a cuvântul D-l Ioan
Marcu, care mulþumeºte tuturora pentru
ajutorul dat de Societatea meseriaºilor
români în favoarea Societãþii Avântul.
D-l preºedinte Pavel Mitrea rãspunde
D-lui Marcu cu cãldurã, ºi declarã cã de
azi înainte acestea douã societãþi vor fi
strâns legate una de alta, la orice
eventualitãþi.
D-l Simon Marcu rosteºte o cuvântare
în care aduce omagii, ºi dând imbold
tuturor tinerilor meseriaºi cari nu-s înscriºi
în aceastã societate sã-i urmeze ºi sã
colaboreze cu dânºi, explicând tot odatã
ºi menirea acestei Societãþi.
C. Radu

AGNITA

ACTIVITATEA POMPIERILOR @N 2007

Dupã cum remarca primarul Radu
Curceanu, existenþa Secþiei de Pompieri din
Agnita constituie pentru locuitorii din zona
lor de activitate un factor de siguranþã.
Aceastã zonã se întinde pe o suprafaþã de 760
km.p., cu 33 de localitãþi ºi peste 23 mii
locuitori.
Din raportul prezentat de comandantul
secþiei locotenentul Mihai Crapciu, a reieºit
cã în 2007 au avut 32 de intervenþii, din care
17 au fost la incendii, cu un timp mediu de
intervenþie de 62 minute, timp care îl
nemulþumeºte fiind cauzat de lipsa de
performanþã a maºinilor din dotare. Altã
nemulþumire a comandantului este lipsa
amenajãrilor de rampe de alimentare cu apã
din resursele naturale ºi de acces la aceste
surse, lucrãri care trebuie fãcute de primãriile
din comune, precum ºi existenþa unui poligon
de antrenament în Agnita.
În Agnita nu s-au fãcut hidranþi pe
strãzile Fabricii, Spitalului, Dealului,
Grãdinilor,ªcolii, Bisericii, Floreasca,
Livezilor ºi Griviþei.
La prezentarea raportului a participat ºi
echipajul SMURD, prilej pentru ºeful
acestuia, Petru Dragomir sã prezinte primele
probleme constatate. Acestea sunt mai ales
cele de comunicare ºi în primul rând
comunicarea cu localitãþile care nu au semnal
pe telefonia mobilã, dar ºi comunicarea cu
dispeceratul de la 112 a cãrui operativitate
lasã de dorit.Este de asemenea necesarã o
campanie mai intensã de informare a
cetãþenilor cu privire la SMURD, la faptul
cã spre deosebire de cunoscuta Salvare, acest

sistem este mult mai operativ.
La analiza activitãþii pompierilor
agniþeni au participat din partea
Inspectoratului pentru Situaþii de Urgenþã a
Judeþului Sibiu, Inspectorul ªef colonelul
Chioar Florian , adjunctul acestuia maiorul
Balcu Cosmin, lt. col.Nicolau Adrian ºef
serviciu logistic, maior Giurgiu Virgil ºef
resurse umane, maior Solomon Valentin
ofiþer specialist din cadrul Centrului
Operaþional, slt. Gãitan Ioana de la serviciul
juridic ºi 5 subofiþeri operativi din cadrul
Detaºamentului de Pompieri Sibiu. ª e f u l
I.S.U.J. Sibiu a remarcat raportul detaliat ºi
activitatea foarte bunã a secþiei din Agnita ºi
a comandantului Crapciu, apreciind-o ca
fiind un exemplu pentru unitãþile din Sibiu ºi
Mediaº ºi a promis cã va acorda sprijinul
necesar pentru dotarea corespunzãtoare. A
remarcat ºi faptul cã echipajul Smurd a primit
o a doua utilitarã complet dotatã având astfel
posibilitatea sã acþioneze chiar dacã una
necesitã reparaþii.
ªi primarul Curcean a apreciat activitatea
pompierilor ºi a echipajului SMURD ºi a
promis sã gãseascã un loc pentru amenajarea
unui poligon de antrenament, solicitat de
comandantul unitãþii. Pentru facilitarea
comunicaþiilor a promis cã va dota atât
pompierii cât ºi echipajul SMURD cu staþii
primite din Olanda, care urmeazã sã fie
adaptate. Pe strãzile care nu au hidranþi
aceºtia vor fi montaþi odatã cu refacerea
reþelei de apã din oraº, proiect aflat în
derulare.
I.B.

CRI~AN CIPRIAN

(fost cãminar în Agnita)

Motto
Cunoaºterea
E asemenea zalelor
Dintr-un lanþ infinit
Ce se pãstreazã
Prin lubrefierea cuvântului

Sã încerci

sã rezolvi misterul sentimentului nenãscut
E ca ºi cum ai umbla orb prin razele întunecate
Ale unui curcubeu decãzut
Sau ca un poet
Ce a trãit sentmentul înaite de a-l fi cunoscut
Prin intuiþia ºi sensibilitatea caracteristicã lui
Pe care le-a sfârtecat ºi le-a despicat în patru
Ca pe un fir de aþã
Sperând ca la capãt sã afle rãspunsul
Care leagã omenirea atât de strâns
Încât aproape atinge buricul pãmântului
Ce se retrage din faþa mâinii

Ce încearcã sã scrie sentimentul
Acum, când el e în stadiul de proiect
Pentru o invenþie a viitorului
Imediat.

Nebunia personalit[\ii

Am deschis lumii zãvorul
ªi mi-a ucis personalitatea
Am închis-o cu lacãte
ªi mi-a dãruit
Singurãtatea nebuniei.

~osea

O femeie
La volanul unei maºini
Pe o ºosea udã
De ploaia
Din seara trecutã.
Un zâmbet
Îi trãdeazã
Dorinþa sexualã.

În urma hotãrârei conferinþei dela Paris
(1858) unde pentruntâia orã ntr-un sfat
european, e vorba de unirea Principatelor
Române ºi unde Franþa prin Napoleon III ne
apãrã ca pe o bucãþicã din sufletul ei zvârlit
departe ºi îngrãdit de duºmani, se dã titlul
de: Principatele unite ale Moldovei ºi
Valahiei, urma sã se aleagã Domni în cele
douã Principate.
Convenþiunea dela Paris, prevedea ca
Principatele sã poarte acest nume, însã sã
aibã guverne ºi adunãri obºteºti (camere)
deosebite: deci sa recunoscut numai o semiunire, ºi rãmãsese ca printro purtare cu tact
ºi cu prudenþã Românii sã o complecteze.
Aceasta sa ºi înfãptuit prin marii bãrbaþi
de stat cari au depus toatã priceperea ºi
munca lor pentru desãvârºirea unirei,
deoarece piedicile puse de anume þãri, mai
ales de cãtre Turcia ºi Austria cari doreau ca
poporul român sã rãmânã desbinat, erau
aprige.
Alegerea începe în Moldova ºi la 5
Ianuarie 1859 este ales ca Domn al Moldovei
Colonelul Alexandru Cuza.
Acum urma ca Români sã se foloseascã
de o lacunã a convenþiei de la Paris, - care
nu prevedea, cã nu se poate alege acelaºi
Domn în ambele Principate  ceace ºi fãcurã.
ªi de aceia Costache Negri veni la
Bucureºti, sã facã propagandã pentru
alegerea, tot a lui Alexandru Cuza, ºi în
Muntenia.
În ziua de 24 Ianuarie 1859 toatã þara
aºtepta, cu respiraþia opritã, rezultatul unui
vot al Adunãrii, cari de trei zile þinea ºedinþã
pe dealul Mitropoliei (Camera deputaþilor).
Era ziua când trebuia sã se facã alegerea
Domnului Munteniei.
De dimineaþã tot Bucureºtiul era în
fierbere ºi deºi în toiul ierni, îm inimile
tuturor nãpãdise cãldura înviorãtoare a
primãverii.
Strãzile gemeau de lume ºi dealul
Mitropoliei ticsit de mulþimea care aºtepta
rezultatul votului ºi care prin atitudinea ei
ameninþãtoare, voia sã impunã alegerea lui
Cuza.
Se strânserã ºi aderenþii prinþului
Bibescu, care avea mulþi sorþi sã fie ales. Însã
mai mulþi erau partizani uniri, ºi dacã nar fi
fost ales Cuza, sar fi produs o revoluþie
sângeroasã ºi Adunarea ar fi fost mãcelãritã.
Mãcelari  spune istoricul Xenopol 
î-ºi ascuþiau cuþitele în mod semnificativ.
Hotãrârea liberarilor unianiºti (partizani

ai uniriri) era ca îndatã ce Conservatorii ar
mai susþine pe prinþul Bibescu, poporul sã
nãvãleascã în Camerã ºi sã o siliascã a
proclama de ales, pe alesul Moldovei.
Semnalul era douã batiste: ana albã ºi
alta roºie, pe cari le avea deputatul Ioan C.
Brãtianu. Batista roºie era semnul nãvãlirei
în Camerã,iar cea albã: pacea ºi unirea, adicã:
proclamarea lui Cuza de Domn al Munteniei.
În Camerã era mare zarvã ºi neînþelegeri,
din cauza susþineri lui Bibescu Vodã.
Primul care ia cuvântul este tânãrul
deputat V. Boerescu, cari prin cuvântarea sa
înflãcãratã ºi mult simþitã a zguduit toate
spiritele.
El a enunþat atunci memorabila frazã:
Ca sã ne unim toþi asupra aceluiaº
candidat nu este posibil, dar numai asupra
unui principiu ne putem uni mai ales când
acest principiu este cel mai mare al
naþionalitãþi noastre. Acest principiu este
unirea ºi persoana care reprezintã acest
principiu este Alexandru Ioan Cuza, domnul
Moldovei.
Toatã sala a fost zguduitã ºi un fior de
conºtiinþã naþionalã a scuturat pe tineri ca ºi
pe bãtrânii, în ochii cãrora lacrimile
strãluceau de emoþie.
ªi astfel Cuza a fost proclamat domn al
Munteniei, cu numele de Alexandru Ioan I.
Pe o fereastrã care dedea în curte
deputatul I.C.Brãtianu, flutura batista cea
albã, semnul izbândei.
Contimporani de atunci spun cã: nimic
na putut sã aþâþe spiritul poporului mai mult
ºi sã-l facã sã vibreze mai puternic, ca în
minutul de sfântã amintire când, în ziua de
24 Ianuarie i sa anunþat proclamarea unirei,
prin alegerea lui Alexandru Ioan I ºi la Iaºi
ºi la Bucureºti.
Când se aflã vestea la Iaºi, lumea
cuprinsã de o mare insufleþire jucã Hora
Uniri, pe piaþa care poartã pãnã astãzi numele
acestui mare eveniment istoric pe aceiaºi
piaþã pe care în 1917, voluntari transilvãneni,
din fosta armatã Austro-Ungarã, hotãrâþi sã
lupte alãturi de fraþi lor, înainte de a fi trimiºi
pe front în faþa statuei marelui Domn al unirei
au depus jurãmântul de credinþã gloriosului
rege Ferdinand I, care a fost sortit sã fie
Regele unitãþii integrale a neamului
românesc.
Aºa sa nãscut prima unire a celor douã
principate Române, Moldova ºi Muntenia.
Cronicar

Poporul \ig[nesc
din Rom]nia
Sa format asociaþia þiganilor din România, în fruntea cãreia stã
Archimandritul I. Popp ªerboianu. Dupã ce se va termina cu organizarea
filialelor ºi secþiunilor, se va þine congresul þiganilor din toatã þara.
Gazeta Hârtibaciului 0ct. 1933

De unde `i pe ce vreme
au venit |igani ^n Ardeal

Departe de aci, întro mare peninsul a Asiei ce se cheamã India, este o
þarã numitã Industan. Aceastã þarã a fost patria Þiganilor. Ei au fugit de acolo
fiind alungaþi de Mongoli, popor nãvãlitor, barbar ºi crud.
Mulþi þigani au ajuns mai apoi robi la Tãtarii, cari locuiau în sudul Rusiei
ºi Basarabiei. Pe la 1350 Tãtarii din pãrþile noastre au fost înfrânþi de regii
Ungariei ajutaþi de voievozii Românilor. ªi tocmai aceastã alungare a Tãtarilor
Lasã capota jos.
din Rãsãritul Carpaþilor a favorizat întemeierea mai temeinicã a unor þãri
Acum se împreuneazã româneºti.
Cu ºoseaua,
Þiganii, prin slãbirea Tãtarilor, au rãmas fãrã de stãpâni ºi unii dintre ei
Maºina,
au venit de sau aºezat în Ardeal pe când era rege al Ungariei Sigismund de
Scaunul maºinii
Luxemburg (1384-1437) prietenul lui Mircea cel Bãtrân (1386 -1418),
voevodul Munteniei în lupta creºtinilor cu Turcii, cari tocmai pe vremea aceea
ºi ploaia
încercau sã treacã Dunãrea ca sã ne robiascã
care stinge
I.H.
ultimele flãcãri.
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O personalitate a V[ii H]rtibaciului
PERSONALIT{|I DE PE
Tiberiu Alexandru
VALEA H}RTIBACIULUI
(14 mai 1914-20 aprilie 1997)
2008

În condiþiile în care Valea Hârtibaciului
se strãduieºte sã-ºi contureze identitatea
culturalã ºi sã-ºi autodefineascã zona etnofolcloricã, socotim de cuviinþã sa scoatem la
luminã ºi personalitãþile mai puþin cunoscute
care au contribuit de-a lungul timpului la
acest lucru.
Un astfel de caz îl reprezintã Tiberiu
Alexandru, nãscut în localitatea Ilimbav,
comuna Marpod. Aceastã localitate s-a
afirmat pe plan naþional prin intermediul
ansamblului de jocuri populare din anii 60
care a cunoscut un mare succes la  Cântarea
României .Tot de aici a plecat ºi apreciatul
folclorist ºi etno-muzicolog.
A studiat la conservatorul din Bucureºti
iar începând din 1935 a lucrat alãturi de Ctin Brãiloiu la Arhiva de folclor a Societãþii
compozitorilor români, reorganizat 1949 în
Institutul de folclor ºi 1963 în Institutul de
etnografie ºi folclor. A fost lector ºi mai apoi
profesor de folclor la conservatorul din
Bucureºti în periada 1948 - 1959. Din 1984
a fost Honorary Life Member la European
Seminar in Ethnomusicology. Ca discipol al
lui Brãiloiu, Tiberiu Alexandru a adaptat
riguros metodele ºtiinþifice ale profesorului
sãu, lãsându-ne un numãr mare de cãrþi ºi
lucrãri bine documentate, concis ºi clar

prezentate. A cules un numãr mare de
cântece populare, a scris numeroase articole
în reviste din þarã ºi strãinãtate despre
folclorul romãnesc, chinezesc, egiptean si a
început o enciclopedie a instrumentelor
muzicale.
Pe data de 14 mai 2008 la Ilimbav, la
casa natalã va fi dezvelitã o placã
comemorativã, în cinstea celui care a fost
profesorul Tiberiu Alexandru.
ªtefan Vaida

Proiect de lege privind înfiin\area `i
func\ionarea Camerelor Agricole

Capitolul I. Dispoziþii generale
Articolul 1: Prezenta lege stabileºte
regimul Camerelor Agricole în conformitate
cu orientãrile politicii agricole naþionale,
þinând cont de reglementãrile cadru ale
politicii agricole comune promovate de
Uniunea Europeanã.
Articolul 2: Legea privind înfiinþarea ºi
funcþionarea Camerelor Agricole acoperã
ansamblul activitãþilor economice din
sectorul agricol, forestier ºi de dezvoltare
localã, inclusiv producþia, procesarea,
transportul ºi distribuþia produselor agroalimentare.
Articolul 3: Înfiinþarea Camerelor
Agricole are ca scop promovarea unei
agriculturi durabile, moderne ºi competitive,
prin dezvoltarea exploataþiilor agricole, a
fermelor familiale ºi a bunelor practici din
domeniu, precum ºi prin valorificarea
potenþialului agricol local.
Articolul 4: Înfiinþarea Camerele
Agricole rãspunde obiectivului de
descentralizare a administraþiei publice prin
integrarea specificului local, agricol ºi
forestier în procesul de elaborare a normelor
proprii de funcþionare.
Articolul 5: Guvernul, prin Ministerul
Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale, autoritãþile
locale prin Consiliile Judeþene ºi Consiliile
Locale, asociaþiile de producãtori, fermieri
ºi orice alte forme asociative constituite în
vederea promovãrii intereselor comune ale
agricultorilor (sindicate, federaþii, organizaþii
profesionale, organizaþii ale societãþii civile),
precum ºi, opþional, organisme de finanþare
(bãnci, fonduri mutuale, credit rural, etc) vor
conlucra în vederea înfiinþãrii ºi funcþionãrii
Camerelor Agricole.
Capitolul II: Definiþii generale
Articolul 6: În termenii prezentei legi,
noþiunile de mai jos se definesc astfel:
Camerã Agricolã: structurã asociativã
autonomã, cu personalitate juridicã, finanþatã
de la bugetul de stat ºi din bugetul Consiliilor
Judeþene ºi locale, aflatã în coordonarea
metodologicã a MADR. Camerele Agricole
se constituie ca un dispozitiv instituþional de
reprezentare a agricultorilor, silvicultorilor,
producãtorilor ºi procesatorilor, operatorilor
din spaþiul rural, persoane fizice ºi juridice,

un ansamblu de structuri descentralizate,
organizat ca o reþea naþionalã care faciliteazã
schimbul de informaþii ºi cooperarea între
membrii pentru promovarea unei poziþii
unitare ºi fundamentate pe scopuri comune,
în relaþia cu partenerii publici ºi privaþi.
Fermã: exploataþie agricolã, zootehnicã
sau forestierã, autorizatã pentru a produce,
în scop experimental sau pentru
comercializare, bunuri de consum
recunoscute ca atare.
Fermier: persoanã fizicã sau juridicã, ce
deþine sau administreazã una sau mai multe
ferme.
Profesiune agricolã: exercitarea în mod
constant ºi cu titlu de activitate principalã,
de acþiuni cu profil agricol, specifice sau
generale, recunoscute ºi remunerate ca atare.
Bune practici agricole: ansamblu de
cunoºtinþe ºtiinþifice ºi tehnice puse la
dispoziþia producãtorilor agricoli, a
fermierilor ºi a tuturor celor implicaþi în
activitãþi cu profil agricol pentru a fi
implementate în practicã. Însuºite de cãtre
fiecare producãtor agricol ºi implementate
corect, bunele practici agricole contribuie atât
la obþinerea unor producþii calitativ
superioare ºi rentabile, cât ºi la conservarea
mediului ambiental, cu limitarea
consecinþelor ecologice nefavorabile la nivel
naþional, regional, local, pe termen scurt sau
lung.
Capitolul III: Principii
Articolul 7: Înfiinþarea Camerelor
Agricole are la bazã urmãtoarele principii:
Principiul descentralizãrii, consfinþind
astfel faptul cã dispozitivul instituþional de
reprezentare a agricultorilor ºi a celor
asimilaþi lor constã într-un ansamblu de
structuri descentralizate, alcãtuind o reþea
naþionalã pentru facilitarea schimburilor ºi
cooperãrii între membri. Camerele Agricole
se constituie ca un sistem de reprezentare a
membrilor acestora în faþa partenerilor
publici ºi/sau privaþi.
Principiul autonomiei, ce garanteazã
dreptul Camerelor Agricole de a-ºi stabili
obiectivele de dezvoltare, programele de
acþiune ºi modul de gestionare a resurselor
proprii, fãrã ingerinþe externe.
Principiul incompatibilitãþii între
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Între cãrturarii de seamã, care au
contribuit, prin activitatea lor, la îmbogãþirea
culturii naþionale, se aflã ºi hârtibãceanul
Theodor Aaron.
S-a nãscut la 6 februarie 1803, în
Þichindeal (se pare cã de aici provine ºi
fabulistul Dimitrie Þichindeal), într-o familie
de preoþi. Studiile le-a început la ºcoala
elementarã din Nocrich, apoi la Sibiu, la
liceul imperial. Tot pe-atunci, în 1811,
Gheprghe Lazãr deschisese ºcoala de lângã
Biserica dintre Brazi, unde s-au fãcut primele
cursuri sistematice de teologie ortodoxã. În
aceeaºi perioadã mai era o ºcoalã româneascã
pe lângã Biserica din Groapã, ºcoalã înãlþatã
prin osârdia celui ce a fost negustorul
Constantin Hagi Pop. ºi-a continuat studiile
gimnaziale la Blaj, ºi Odorhei. De la Odorhei
a plecat la Cluj, unde a studiat filozofia ºi a
învãþat latina, germana ºi maghiara. A
terminat apoi teologia la Budapesta, ca teolog
al diacezei greco-catolice române din
Oradea-Mare.
La isprãvirea studiilor a avut mai multe
funcþii:
- Profesor ºi director al gimnaziului din
Beiuº (1830-1835)
- Paroh ºi protopop în Galºa, comitatul
Arad (1835-1839) ºi Arad (1839-1842)
În1837 devine canonic onorar.
-Cenzor ºi revizor al cãrþii româneºti
tipãrite la Buda, la Tipografia Universitãþii
(1842-1845).
- Preot în Delani, jud. Bihor (1845-1851)
-Translator pentru limba românã la
Foaia Legilor din Pesta, apoi pe lângã
Locotenenþa imperialã din Buda.
- Prepozit capitular la noua Episcopie din

Lugoj (1857-1859).
Moare la Lugoj, în 6 aprilie 1859
Theodor Aaron e autor de lucrãri
teologice, istorice ºi predici:
- Catiheta practicã(1843)
- Cuvântãri bisericeºti despre cele ºapte
pãcate ale cãpeteniei pe duminecile
pãresimilor. Buda, 1847.
- Adnotãri din Istoria eclesiasticã despre
urzârea ºi lãþârea credinþei creºtine între
români (1850)
ªtiind latineºte a cunoscut opera lui
Seneca, Plutard, Tit Liviu ºi s-a servit de
izvoare latineºti ºi bizantine.
Idealul luminãrii naþiei ºi al redeºteptãrii
conºtiinþei naþionale l-a preocupat intens ºi
în acest sens, a publicat articole în Gazeta
de Transilvania sau Foaie pentru minte,
inimã ºi literaturã, având legãturi cu George
Bariþiu.
În 1852 îi apare la Buda Scurtã
apendice la Istoria lui Petru Maior carea, prin
adevãrate mãrturisiri a mai multor scriitori
vechi, începutul Românilor din Romani
adevãraþi la mai mare luminã îl pune. T.
Aaron a fost un latinist radical, lucru
explicabil în epocã. El a susþinut originea pur
romanã a românilor, a cãror limbã ar trebui
purificatã de cuvintele nelatine, iar la slovele
chirilice sã se renunþe.
Citând, între alþii, pe Eunapius,
Eutropius, Priscus, Procopius, T. Aaron
aduce argumente împotriva defãimãrilor,
stãruind asupra ideii de continuitate a
romanilor în Dacia, precum ºi a legãturilor
neîntrerupte cu cei aºezaþi în sudul Dunãrii.

misiunea de reprezentare ºi activitãþile
comerciale: funcþiile Camerelor Agricole nu
trebuie sã conducã în nici un caz la realizarea
unor tranzacþii comerciale cu agricultorii care
le sunt membrii.
Principiul profesionalizãrii, însemnând
cã doar fermierii, producãtorii agricoli sau
cei asimilaþi lor  crescãtori de animale,
proprietari de pãduri, pescari, etc  pot fi
reprezentaþi de Camerele Agricole.
Principiul universalitãþii, conform cãruia
orice persoanã fizicã sau juridicã ce
îndeplineºte condiþiile legale pentru a fi
declarat producãtor agricol sau fermier poate
fi membru al Camerei Agricole.
Principiul reprezentativitãþii ºi egalitãþii
de ºanse, conform cãruia fiecare categorie
de agricultori poate fi reprezentatã în cadrul
Camerei Agricole. Acest principiu stã la baza
constituirii de Consilii specifice  inclusiv
Consilii ale femeilor din agriculturã  pentru
fiecare categorie de producãtori, în funcþie
de nevoile de reprezentare.
Principiul responsabilitãþii autoritãþilor
administraþiei publice centrale ºi locale în
raport cu competenþele ce le revin;
Principiul constrângerii bugetare care
interzice utilizarea în alt scop de cãtre
autoritãþile administraþiei publice centrale ºi
locale a transferurilor speciale sau a sumelor
alocate în scopul finanþãrii Camerelor
Agricole;
Principiul asigurãrii resurselor necesare
care presupune ca instituþiile implicate în
înfiinþarea Camerelor Agricole sã asigure
resursele umane, financiare ºi materiale
necesare pentru buna funcþionare a acestora;
Principiul parteneriatului se regãseºte la
toate nivelele de organizare a Camerelor
Agricole ºi promoveazã cooperarea internã,
externã ºi internaþionalã cu instituþii ºi
organizaþii similare, instituþii publice private
cu respectarea obligaþiilor parteneriatului;
Principiul transparenþei presupune
punerea la dispoziþia tuturor celor interesaþi
a informaþiilor privind funcþionarea ºi
finanþarea Camerelor Agricole.

O MASC{ R}DE....
O MASC{ PL}NGE

Prof. Mircea Drãgan

Inspectoratul ªcolar Judeþean Sibiu
împreunã cu ªcoala Generalã G.D. Teutsch
au organizat la Primãria din Agnita o primã
ediþie a unui concurs de mãºti, relizate de
elevii claselor I-VIII, care sã reprezinte
obiceiurile tradiþionale la care erau folosite
mãºtile.
Numãrul mare al exponatelor, varietatea
temelor ºi calitãþile artistice ale lucrãrilor
au fãcut dificilã departajarea ºi realizarea
unui clasament, aºa cã organizatorii au fost
nevoiþi sã acorde diplome tuturor
participanþilor.
Alãturi de toate ºcolile din Agnita care
au prezentat o mulþime de mãºti pe diverse
teme, în holul primãriei din Agnita pot fi
admirate mãºtile realizate de elevii de la
Liceul G. Gundisch din Cisnãdie, mãºtile de
animale însoþite de texte ºi ghicitori, realizate
de elevii de la ªcoala Generalã Nr. 2 din
Sibiu, Mãhãlãile ºi alte pãpuºi aduse de
elevii din Arpaºu de Sus ºi mãºtile
reprezentând obiceiul Sãrbãtoarea Florilor
din Axente Sever.
Vernisajul expoziþiei a fost însoþit de un
spectacol prezentat de elevii ªc Generale
G.D. Teutsch în care au fost aplaudate
cântecele populare, scenetele cu tradiþionalii
Pãcalã ºi Tândalã, Pãpãlugile precum ºi
Lolele care au au fãcut gãlãgie ºi au împãrþit
gogoºi.
Pentru efortul lor elevii au fost rãsplãtiþi
cu prezenþa unui grup de studenþi de la Teatrul
Masca din Sibiu, clasa prof. Mihai Ralea,
care au reuºit un spectacol la care implicarea
copiilor a fost totalã.
Ca la orice orice început emoþiile
organizatorilor învãþãtorii Margareta Pãtru,
Ioan Sârbu, Gabriela Schiau ºi Bogdan Pãtru
au fost mari dar bucuria reuºitei a fost
deplinã, ceea ce a determint-o pe directoarea
ºcolii, prof. Marina Floriþã sã-i invite pe
participanþi la ediþiile urmãtoare.
I Bârsan
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Impresii la seminarul trilateral
CAPRA ESTE VACA
privind Camerele Agricole,
S{RACULUI ~I ESTE MAI
desf[`urat în ora`ul Kalisz-Polonia, PROFITABIL{ DEC}T OAIA
în perioada 10-13.decembrie.2007

Cyan Magenta Yellow Black

Am avut deosebita plãcere de a face
parte din delegaþia românã,participantã
la seminarul trilateral de la Kalisz-Wiel
Kopolska, Polonia compusã din dnii: Aflat Teodor-administrator fermã
vegetalã Mediaº; Arvunescu Valentin
director Casa Ille et Villaine Sibiu;
Boabeº Ionuþ manager fermã porcine
Pãuca; Matran Irina specialist securitate
alimentarã, Ecomaster Marpod; Roºiu
Viorel pomicultor,Cisnãdie; ªerbãnete
Nicolae administrator fermã vaci lapte,
Agnita; Urian Emil primar ªeica Micã;
Vasiu Doru preºedinte Asociaþia
crescãtorilor de taurine Marpod. Ca teme
principale au fost structura camerelor
agricole din Franþa, Polonia ºi România
ºi punctele de vedere a membrilor
Camerelor Agricole din Franþa ºi Polonia
la proiectul Camerelor Agricole din
România.

Dacã despre Camerele Agricole
franceze mai ºtiam câte ceva din
discuþiile avute cu agricultorii din
Quebriac-Franþa (comunã înfrãþitã cu
Marpod-România) înainte de plecare
eram foarte curios sã aflu câteva
rãspunsuri la teme de actualitate pentru
noi: greºelile fãcute de partea polonezã
în înfiinþarea ºi funcþionarea Camerelor
Agricole ºi modalitatea de rezolvare a
problemei micilor crescãtori de bovine
de cãtre statul polonez. (din pãcate,
pentru noi, în regiunea Wielkopolska ºi
pe timpul regimului comunist agricultorii
au fost în proporþie de peste 75%
particulari)
Din expunerea fãcutã de preºedintele
Camerei Agricole din Kalisz am
concluzionat urmãtoarele: Camerele
Agricole poloneze au fost înfinþate dupã
modelul juridic francez ºi cel german, ca
nevoia de partener al puterii politice
privind decizii referitoare la politicile
agricole greºeala fiind, cã au preluat
principii dar fãrã instrumente juridice iar
textul legii a fost generalizat. Altã eroare
a fost cã s-au preluat foarte multe
funcþiuni ale sindicatelor ºi ale consilierii
ºi formãrii profesionale a agricultorilor.
Ca misiuni, C.A. poloneze
a) dau avize la proiectele de lege
privind agricultura elaborate de
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Parlament ºi autoritãþile locale;
b) adoptã reglementãri ºi întocmesc
dosarele pentru finanþãri din PAC;
c) consiliere ºi supraveghere asupra
pieþelor agricole;
d) susþinerea agricultorilor în raport
cu organele administrative prin relaþii cu
colecti-vitãþile locale.
Ca sugestii la proiectul nostru de
lege ar fi de menþionat: referitor la
procentele din Consiliul de conducere
al Camerele agricole, este foarte
important de þinut cont ca cei 20% din
aleºii locali sã nu fie numiþi ci aleºi în
mod democratic, iar în interiorul C.A.
trebuie sã existe un spaþiu neutru care
sã contrabalanseze puterea ºi grupuri
care sã reprezinte interesele
agricultorilor mici ºi mari deopotrivã.
Alegerea Consiliilor de conducere al

C.A. din Franþa s-a efectuat prin
participarea a 70% din agricultori, pe
când în Polonia au votat doar 8% din
agricultori.
Camerele Agricole din Franþa
acþioneazã prin colaborare cu Consiliul
general fapt care permite finanþãri pentru
specialiºti
pentru
verificarea
producþiilor, condiþiilor de mediu º.a. ºi
punerea în practicã a proiectelor
sindicatelor agricole precum ºi
consilierea exploataþiilor agricole de la
instalarea la fermã ºi pânã la producþie.
Ca ºi concluzii generale ar fi de
reþinut : - toate organismele din mediul
rural trebuie sã lucreze împreunã,
- în structurarea gânditã de PAC în
jurul C.A. piaþa agricolã trebuie sã fie
structuratã de CA,
- UE nu mai gestioneazã agricultura
ca o producþie ci aspectele legate de
protecþia mediului,
- globalizarea pieþelor forþeazã
asupra conceptului asociativ,obligaþia
noastrã fiind aceea de a ne organiza împreunã,
- scopul în agriculturã nu trebuie sã
fie ajutoarele de la UE ºi de la stat, ci
venitul agricultorului care trebuie sã
strângã o valoare adãugatã cât mai mare
produsului.
Vasiu Crucian Doru

În Romania efectivele de capre se situau la finele anului trecut la aproape 700.000 de
capete, mai putin cu circa 300.000 de capete fata de 1990, cu toate ca productia de lapte de
capra inregistrata in 2004 a fost cea mai mare din ultimii 14 ani - circa un milion de hectolitri,
potrivit datelor MAPDR.
Principalele rase de capre crescute in Romania sunt rasa carpatina, raspandita cu
preponderenta in zonele montane si rasa alba de Banat.
Productia de lapte la rasa Carpatina este de aproximativ 200 - 250 litri, cu maxima de
800 litri, iar la cea de Banat, de 500 litri cu maxima de 900 litri, si un procent de grasime
situat intre 3,5 - 5,5 la suta, cu maxima de opt la suta. De la capre se utilizeaza si carnea,
productia fiind influentata de rasa, individualitate, sex, nivel de alimentatie, stare de ingrasare.
Totodata, si pieile de caprine sunt utilizate, cel mai frecvent in industria casnica, pieile de
tineret caprin sacrificat la greutatea de 20-25 kg fiind folosite in industria de marochinarie.
Productia lana si puf se foloseste la confectionarea unor obiecte de uz casnic (funii, presuri).
In Romania exista in prezent 171.804 de ferme de capre, care detin 576.115 capete, media
pe exploatatie fiind 3,35 capete. Cele mai multe ferme - 166.881 detin insa sub 10 capete.
Pe primul loc la exporturile de produse agroalimentare ale Romaniei se afla animalele
vii, intre care si cele din specia caprine. In 2004, exporturile de capre in tari precum Grecia,
Bulgaria si Italia au fost de 119,8 tone, in timp ce importurile au fost de 8,8 tone si s-au
realizat din Franta.
Branzeturile obtinute din lapte de capra nu sunt doar foarte cautate ci si valoroase, de
exemplu o mare parte din branza cu mucegai produsa in Franta fiind facuta din lapte de
capra. In judetele cu traditie in cresterea caprelor un litru de lapte se vinde cu 1,50 lei, in
timp ce kilogramul de branza din lapte de capra ajunge intre 7-10 lei.
Sursa: Rompres

Caprele se cresc pentru lapte, carne, par, puf si piei. Laptele de capra este deosebit de
valoros, datorita insusirilor sale speciale, care il fac superior laptelui de vaca sau de oaie.
Astfel, laptele de capra are o compozitie asemanatoare cu laptele de femeie, fiind bogat in
aminoacizi esentiali pentru om, saruri minerale si biostimulatori. In plus, frecventa transmiterii
bacilului tuberculozei prin acest lapte este mult mai mica, comparativ cu laptele de vaca sau
oaie. De fapt si in tara noastra laptele este considerat un izvor de sanatate, fiind utilizat in
special in hrana copiilor rahitici (contine mult calciu), dar cu precadere se administreaza
bolnavilor de boli pulmonare.
Rasa cea mai cunoscuta la noi este Alba de Banat, specializata in productia de lapte,
care produce 450-500 kg de lapte pe an, dar exista exemplare care pot produce peste 1300
kg de lapte pe anul de lactatie (perioada unui an de lactatie este de 7-10 luni). De asemenea,
este o rasa de capre deosebit de rezistenta la boli, la intemperii si este nepretentioasa la
hrana, valorificand foarte bine ramurile si frunzele de arbori.
In afacerea cu cresterea de capre, trebuie sa abordam o tehnologie care sa aduca profit,
eficienta economica, drept pentru care un viitor crescator de capre, care doreste sa infiinteze
o ferma familiala cu caracter comercial, va trebui sa fie bine pregatit profesional, sa stie sa
exploateze la maxim potentialul genetic al caprelor din ferma sa. Sfatul nostru, al specialistilor,
este sa aplicati tehnologia de crestere intensiva, care vizeaza furajarea caprelor la nivelul
cerintelor lor nutritionale, prin intretinerea numai in stabulatie in adaposturi speciale. Eficienta
acestor exploatatii intensive este dependenta de numarul de exemplare, care trebuie sa fie de
minim 300 si maxim de 2000. Desigur, se pot infiinta ferme si de 150 de capete, dar profitul
v-a fi semnificativ mai mic.(...)
Sursa: internet - Marti 14 Februarie 2006 - ing. Liviu Munteanu

MESERII CA OIER, C{PRAR,
V{CAR SAU CIURDAR
Pot avea o fi`[ a postului?

Cine sunt si cu ce se ocupa? Oierul
sau caprarul sunt persoane
specializate în îngrijirea si cresterea
diferitelor tipuri de oi si capre. În
aceasta categorie poate intra si
vacarul.
Care sunt îndatoririle postului?
Obligatiile includ: sa aiba grija de
animale, sa le hraneasca, sa le curete
si uneori sa le aplice tratamente si
prim ajutor în caz de boli minore sau
de raniri usoare. Sa aiba grija ca
animalele lasate în grija sa nu se
piarda, sa nu manânce plante
otravitoare sau sa bea apa poluata.
Trebuie sa împerecheze animalele si
sa le ajute la fatare; are grija de pui.
Mulge femelele, castreaza masculii,
tunde oile si taie si jupoaie animalele
pentru vânzare. Curata saivanele sau
staulele sau alte adaposturi folosite
pentru animale.

Unde se desfasoara activitatea si în
ce conditii? În principal în aer liber.
Trebuie sa faca drumuri lungi în
fiecare zi, în cautare de locuri bune de
pasunat si apa pentru animale. Puteti
suferi împunsaturi de insecte sau
puteti sa faceti insolatie din cauza
expunerii îndelungate la soare.
Ce instrumente / echipamente
folosesc? Câini antrenati special
pentru turme de oi sau capre.
De ce aveti nevoie pentru a reusi?
Nu se cere o pregatire speciala pentru
aceasta ocupatie; totusi, trebuie sa
aveti practica în cresterea animalelor.
Sa fiti atent sa evitati eventualele
riscuri pentru turma. Avansarea în
meserie este posibila numai în cadrul
fermelor industriale, unde puteti
ajunge la functia de administrator de
turma, cireada etc.
(recomandãri de pe net)
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EPOCA SEDENTARISMULUI OCCIDENTAL

suntem cu adevãrat ceea ce mâncãm ºi ceea ce au mâncat pãrinþii ºi
strãmoºii noºtri, , fiinþe unicat ce avem nevoie de o dietã personalizatã,
cã suntem  în concluzie  suma alegerilor noastre, inclusiv cele alimentare

Se pare cã specia umanã a rãmas aºa timp
de peste 100 de mii de generaþii (peste 99% din
timpul scurs de la apariþia lui Homo sapiens
sapiens) pânã când s-a inventat agricultura ºi
de atunci s-au perindat circa 500 de generaþii
de fermieri, 10 generaþii de la revoluþia
industrialã ºi o generaþie de la apariþia
calculatoarelor. Astfel, într-o perioadã de timp
extrem de redusã s-au produs schimbãri majore
în modul în care trãim ºi mâncãm, fãrã ca
fiziologia ºi biochimia noastrã sã se poatã
adapta la noile alimente ºi diete moderne ºi la
noile niveluri de activitate (sedentarism).
Gustul, mirosul, textura, culoarea, aroma,
saþietatea, caracteristici senzoriale ale
alimentelor erau naturale ºi corecte determinând
un comportament alimentar sãnãtos, doar
înainte de sedentarizarea omului prin inventarea
agriculturii ºi chimizãrii agroindustriei. Atunci
alimentele erau naturale nemodificate
compoziþional, neprocesate, nepoluate (matrice
alimentare naturale neantropizate)
În acele condiþii un aliment gustos, aromat,
colorat, cu o texturã masticabilã era un indiciu
de aliment sãnãtos (informaþia matricei
alimentare era nemodificatã de om).
Astãzi: agricultura a devenit intensivã,
chimizatã, solurile sãrãcite în macro ºi
microminerale, poluate chimic ºi biologic,
agricultura utilizeazã OMG-uri, iar materiile
prime înalt procesate au urmãtoarele
consecinþe :
- alimentul este poluat,
- alimentul este sãrãcit în nutrienþi ;
- cu cât este mai procesat este ºi mai diferit
compoziþional de alimentele naturale (are o altã
informaþie a matricei, o informaþie modificatã,
nenaturalã, antropizat) ;
- apar alimentele compozite cu arome,
texturi, culori, compoziþii ºi profiluri
nutriþionale nenaturale profund dezechilibrate,
cu exces de zaharuri rafinate, grãsimi artificiale,
proteine degradate ºi modificate, saturate de
aditivi alimentari de sintezã, poluate chimic ºi
fizic.
Caracteristicile senzoriale nu mai sunt cele
naturale ºi apar culori, gusturi, aome, texturi
artificiale, puternic adictive, în contextul unor
caracteristici nutriþionale dezechilibrate,
nesãnãtoase (acum apare clar dicotomia,
prãpastia între calitatea senzorialã ºi cea
nutriþionalã) ºi astfel gustul, mirosul, aspectul
devin o minciunã nutriþionalã pentru
organism ºi cu cât alimentele sunt mai
« bune », savuroase, atrãgãtoare, cu atât au
caracteristici nutriþionale mai dezechilibrate
ºi sunt mai nesãnãtoase.
·Nici un aliment procesat artificial,
antropizat nu este echivalent nutriþional cu
vreun aliment natural (neantropizat) integral
neprocesat ;
·Diversitatea dietei alimentare moderne
este numai aparentã, în realitate resursele
alimentare vegetale s-au redus drastic (de la
câteva sute de plante din flora sãlbaticã) la
câteva zeci de plante cultivate (circa 20 de
cereale), iar resursele alimentare de origine
animalã de la câteva zeci de specii sãlbatice
(vânat) la doar 4-5 animale domestice.
Diversitatea alimentelor a crescut însã enorm,
dar periculos nutriþional, pe seama procesãrii
înalte a celor câteva resurse alimentare
modificate compoziþional ºi poluate ;
·Agricultura ºi industrializarea au dus la
modificarea compoziþionalã (macro ºi

micronutrienþi) radicalã ºi nesãnãtoasã a
resurselor alimentare (plante, animale
domesticite, hibridizate, modificate genetic,
chimizate) ºi alimentelor moderne faþã de
alimentele naturale integrale ce constituiau
singura hranã a omului înainte de a inventa
agroindustria ºi a deveni sedentar.
Fiinþa umanã, prin excepþionalele ei resurse
cognitive, îºi poate ajusta, regla aportul
alimentar pentru a corespunde necesitãþilor
nutritive fiziologice individuale printr-un
mecanism complex de învãþare ºi experienþã
proprie. În timp acest mecanism poate permite
individului sã recunoascã ºi sã deosebeascã
produsele cu efect favorabil de cele cu efect
dãunãtor. Din pãcate condiþia principalã pentru
a realiza aceste alegeri funcþioneazã numai dacã
alimentele au proprietãþi senzoriale
diferite.Organismul nu poate însã aprecia
calitatea nutriþionalã a alimentului doar prin
intermediul simþurilor.
Din nefericire tocmai aici acþioneazã
industria modernã de alimente creând produse
cu proprietãþi senzoriale din ce în ce mai
ridicate, dar având calitate nutriþionalã scãzutã.
Astfel se naºte prãpastia între proprietãþile
senzoriale excepþionale ale alimentelor ºi
proprietãþile lor nutriþionale scãzute, exprimate
în profiluri nutriþionale dezechilibrate,
periculoase.
De aceea, numai dupã un consum, mai mult
sau mai puþin îndelungat, al unui aliment ºi
numai câteodatã, putem face legãtura între
nocivitatea unui aliment ºi manifestãrile de
boalã induse de acesta.
Ceea ce conteazã în mod esenþial pentru
prevenirea bolii ºi menþinerea sãnãtãþi este
calitatea nutriþionalã a alimentelor. (...)
Sursa: Gheorghe Mencinicopschi  Biblia
alimentarã, Editura Litera Internaþional 2007,
pag. 8-10
Nota redactor: Autorul lucrãrii  director
al Institutului de Cercetãri Alimentare prezintã
în lucrarea « Biblia alimentarã » o descriere
detaliatã a tuturor aditivilor alimentari din
Uniunea Europeanã. Lecturând-o am rememorat
sfaturile repetate, primite atât în Germania cât ºi
în Franþa de la diverºi interlocutori  de marcã - ,
cum sã « nu facem ca ei » !. De multe ori am
insistat, ºi-au recunoscut faptul cã agricultura
occidentalã este compromisã prin chimizarea ºi
distrugerea solurilor (aþi observat cât de fãrâmicios
este pãmântul  asemãnãtor cu un nisip ceva mai
grosier ?). Acum este perfect explicabilã
observaþia faptului cã mâncarea lor nu are gust,
iar gastronomia lor - presupun cã - poate fi cu
adevãrat apreciatã numai la restaurante de lux sau
în fermele ecologice.
Pânã acum eram permanent tentat sã spun
cã nu avem ce învãþa de la ei !
Acum înclin sã afirm cã avem ce învãþa din
greºelile lor, pentru cã suma tuturor greºelilor lor
a condus la « produsele alimentare prefabricate»
la o alimentaþie total nenaturalã,..., º.a.m.d.
Iar dacã noi dorim sã profitãm de faptul cã
terenurile noastre agricole ºi-au revenit în ultimii
15 ani (prin nelucrare) de la orice abuz chimic,
este momentul sã cumpãnim bine ce fel de
agriculturã dorim : extensivã (tradiþionalã) sau
intensivã.
Marius Halmaghi

°
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În curând apare

MONOGRAFIA SATULUI BENE~TI
autor Viorel Nistor

La 1918 localitatea era cunoscutã ca Bendorf, Bendorf, Bägendorf, comunã, judeþul
Sibiu, plasa Nocrich, locuitori 695, români; parohie greco-ortodoxã (Sibiu) ºi greco-catolicã
(Blaj); poºta în Nocrich (Ujegyház)
Bibliografie: Dicþionarul Numirilor de localitãþi cu poporaþiune românã din Transilvania, Banat, Criºana ºi Maramureº, întocmit din încredinþarea Asociaþiei pentru Literaturã
Românã ºi Cultura Poporului Român, de Silvestru Moldovan, Nicolae Togan - Ediþia II,
Sibiu, 1919 - Editura Asociaþiunii, Tipografia Libertatea Orãºtie

La 1966 localitatea era cunoscutã sub numele de Beneºti, Bendorf, ung. Bendorf, germ.
Bägendorf, raionul Agnita, regiunea Braºov.
1406 Begendorff, 1488, 1586 Begendorf, 1733 Bendorf, 1750 Bendorf, 1854 Bendorf,
Bägendorf, Bendorf. Prima atestare documentarã a fost la 1406.
Bibliografie: Coriolan Suciu - Dicþionar istoric al localitãþilor din Transilvania- Editura
Academiei R.S.R., 1966, 2 volume

Cyan Magenta Yellow Black

O oper[ de art[ inedit[

°

Dacã vii de la Sibiu înspre Agnita, între
localitãþile Cornãþel si Hosman, pe partea
dreaptã a drumului zãreºti un lucru ciudat
care îþi capteazã atenþia.
Este vorba despre un pom împodobit
cu diferite recipiente de plastic. Întruneºte
toate criteriile unei opere de artã

contemporanã (estetica uratului), cu atât
mai mult cu cât bãnuim cã a izvorat din
intenþia nobilã ºi ,,bunul simþ al autorului.
Intenþia autorului nu ne este cunoscutã,
dar apreciem efectul pe care îl are asupra
trecãtorului ºi mai ales puterea sugestivã pe
care o conþine. O putem socoti drept un
simbol al luptei împotriva poluãrii mediului
sau mai mult, un indicator care atenþioneaza
faptul cã de curând ne aflãm pe cea mai mare
rezervaþie acvafaunisticã din þarã (dupã Delta
Dunãrii) , iar deºeurile plastice nu mai au ce
cãuta aruncate pe marginea drumurilor.
Ne bucurãm când vedem astfel de lucruri
ºi îl felicitãm pe aceastã cale pe cel care nea atras atenþia.
ªtefan Vaida

°
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ROMÂNIA - MINISTERUL CULTURII ªI CULTELOR ORDIN Nr. 2015 din 14.01.2008
privind clasarea în categoria ansamblu, grupa B, a Liniei ferate înguste Sibiu-Agnita-Brãdeni, cu
ANEXA 1
ramificaþia Cornãþel-Vurpãr, judeþul Sibiu
La OMCC nr. 2015/2008

(continuare din pagina 1)
Linia feratã îngustã Sibiu-Agnita-Brãdeni, cu ramificaþia Cornãþel-Vurpãr, judeþul Sibiu
Denumire
Localitate
Nr. crt
SB-II-a-B20923

Linia feratã îngustã Sibiu-Agnita-Brãdeni,
cu ramificaþia Cornãþel-Vurpãr

mun. Sibiu; sat ªelimbãr, com.
ªelimbãr; sat Mohu, com. ªelimbãr;
sat Bungard, com. ªelimbãr; sat
Caºolþ, com. Roºia; sat Cornãþel,
com. Roºia; sat Roºia, com. Roºia;
sat Hosman, com. Nocrich; sat
Marpod, com. Marpod; sat
Nocrich, com. Nocrich; sat Alþâna,
com. Alþâna; sat Vecerd, com.
Bârghiº; sat Beneºti, com. Alþâna;
sat Vãrd, com. Chirpãr; sat Bârghiº,
com. Bârghiº; sat Coveº, oraº
Agnita; oraº Agnita; sat Ruja, oraº
Agnita; sat Stejãriº, com. Iacobeni;
sat Iacobeni, com. Iacobeni; sat
Netuº, com. Iacobeni; sat Brãdeni,
com. Brãdeni; sat Vurpãr, com.
Vurpãr

Adresã
Judeþul Sibiu

Pãrþi componente ale ansamblului
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

SB-II-m-B-20923.01
SB-II-m-B-20923.02
SB-II-m-B-20923.03
SB-II-m-B-20923.04
SB-II-m-B-20923.05
SB-II-m-B-20923.06
SB-II-m-B-20923.07
SB-II-m-B-20923.08
SB-II-m-B-20923.09
SB-II-m-B-20923.10
SB-II-m-B-20923.11
SB-II-m-B-20923.12
SB-II-m-B-20923.13
SB-II-m-B-20923.14
SB-II-m-B-20923.15
SB-II-m-B-20923.16
SB-II-m-B-20923.17
SB-II-m-B-20923.18
SB-II-m-B-20923.19
SB-II-m-B-20923.20
SB-II-m-B-20923.21
SB-II-m-B-20923.22
SB-II-m-B-20923.23
SB-II-m-B-20923.24
SB-II-m-B-20923.25
SB-II-m-B-20923.26
SB-II-m-B-20923.27
SB-II-m-B-20923.28
SB-II-m-B-20923.29
SB-II-m-B-20923.30
SB-II-m-B-20923.31
SB-II-m-B-20923.32
SB-II-m-B-20923.33
SB-II-m-B-20923.34
SB-II-m-B-20923.35
SB-II-m-B-20923.36
SB-II-m-B-20923.37
SB-II-m-B-20923.38
SB-II-m-B-20923.39
SB-II-m-B-20923.40
SB-II-m-B-20923.41
SB-II-m-B-20923.42
SB-II-m-B-20923.43
SB-II-m-B-20923.44
SB-II-m-B-20923.45
SB-II-m-B-20923.46
SB-II-m-B-20923.47
SB-II-m-B-20923.48
SB-II-m-B-20923.49
SB-II-m-B-20923.50
SB-II-m-B-20923.51
SB-II-m-B-20923.52
SB-II-m-B-20923.53
SB-II-m-B-20923.54
SB-II-m-B-20923.55
SB-II-m-B-20923.56
SB-II-m-B-20923.57
SB-II-m-B-20923.58
SB-II-m-B-20923.59
SB-II-m-B-20923.60
SB-II-m-B-20923.61
SB-II-m-B-20923.62
SB-II-m-B-20923.63
SB-II-m-B-20923.64
SB-II-m-B-20923.65
SB-II-m-B-20923.66
SB-II-m-B-20923.67
SB-II-m-B-20923.68
SB-II-m-B-20923.69
SB-II-m-B-20923.70
SB-II-m-B-20923.71

72.
73.
74.
75.

SB-II-m-B-20923.72
SB-II-m-B-20923.73
SB-II-m-B-20923.74
SB-II-m-B-20923.75

Halta Hendorf (vechea denumire a satului Brãdeni)
Canton 1 Brãdeni
Canton 2 Brãdeni
Halta Netuº
Halta Proºtea (vechea denumire a satului Stejeriº)
Halta Ruja
Linie feratã îngustã
Staþia Agnita (gara, depozit, grup sanitar)
Podeþ metalic - 6 m
Halta Coveº
Linie feratã îngustã
Podeº metalic- 8,5 m
Podeþ de beton cu parapet de protecþie - 1 m
Linie feratã îngustã
Podeþ de beton cu parapet de protecþie - 1 m
Podeþ de beton cu parapet de protecþie - 1 m
Podeþ metalic - 4,8 m
Linie feratã îngustã
Staþia Beneºti
Podeþ cu pachete de ºini - 3,4 m
Podeþ cu pachete de ºini - 1,5 m
Linie feratã îngustã
Pod metalic - 7,9 m
Linie feratã îngustã
Podeþ cu pachete de ºini - 2 m
Podeþ cu pachete de ºini - 1,45 m
Podeþ cu pachete de ºini - 2,85 m
Podeþ cu pachete de ºini - 1,95 m
Podeþ cu pachete de ºini - 3,4 m
Halta Alþâna
Pod metalic cu grinzi cu zãbrele - 18,9 m
Linie feratã îngustã
Pod metalic cu parapet de protecþie - 18,1 m
Staþia Nocrich (gara, revizor, district, canton)
Podeþ metalic - 8,3 m
Linie feratã îngustã
Podeþ metalic - 10,05 m
Podeþ metalic - 10 m
Halta Þichindeal
Podeþ metalic - 2 m
Linie feratã îngustã
Staþia Hosman
Canton Hosman
Podeþ dalat - 5,8 m
Podeþ dalat - 5 m
Linie feratã îngustã
Podeþ metalic cu parapet de protecþie - 5,5 m
Linie feratã îngustã
Pod metalic - 15,75 m
Staþia Cornãþel (gara, canton, district, cântar, turn de apã
Linie feratã îngustã
Linie feratã îngustã
Staþia Caºolþ
Canton Caºolþ
Podeþ metalic - 3,95 m
Podeþ dalat - 7 m
Linie feratã îngustã
Podeþ metalic - 3 m
Halta Bolovani
Linie feratã îngustã
Pasarelã pietonalã peste râul Hârtibaciu
Pod metalic pe grinzi cu zãbrele, peste râul Cibin-59,2 m
Pod metalic pe grinzi cu zãbrele - 15,4 m
Podeþ cu pachete de ºini - 1,9 m
Podeþ cu pachete de ºini - 2 m
Podeþ metalic - 3,46 m
Staþia Mohu
Linie feratã îngustã
Linie feratã îngustã
Remiza pentru locomotive pentru calea îngustã din cadrul
depoului Sibiu
Linie feratã îngustã - ramificaþie (Linia Vânãtorilor)
Linie feratã îngustã - ramificaþie (Linia Vânãtorilor)
Halta Roºia
Linie feratã îngustã - ramificaþie (Linia Vânãtorilor)
Gara Vurpãr

Sat Brãdeni comuna Brãdeni
Sat Brãdeni comuna Brãdeni
Sat Brãdeni comuna Brãdeni
Sat Netuº, comuna Iacobeni
Sat Stejãriº, comuna Iacobeni
Sat Ruja, oraº Agnita
Sat Coveº, oraº Agnita
Sat Coveº, oraº Agnita
Sat Coveº, oraº Agnita
Sat Coveº, oraº Agnita
Sat Bârghiº, comuna Bârghiº
Sat Bârghiº, comuna Bârghiº
Sat Bârghiº, comuna Bârghiº
Sat Vãrd, comuna Chirpãr
Sat Vãrd, comuna Chirpãr
Sat Vãrd, comuna Chirpãr
Sat Vãrd, comuna Chirpãr
Sat Beneºti, comuna Alþâna
Sat Beneºti, comuna Alþâna
Sat Beneºti, comuna Alþâna
Sat Beneºti, comuna Alþâna
Sat Vecerd, comuna Bârghiº
Sat Vecerd, comuna Bârghiº
Sat Alþâna, comuna Alþâna
Sat Alþâna, comuna Alþâna
Sat Alþâna, comuna Alþâna
Sat Alþâna, comuna Alþâna
Sat Alþâna, comuna Alþâna
Sat Alþâna, comuna Alþâna
Sat Alþâna, comuna Alþâna
Sat Alþâna, comuna Alþâna
Sat Nocrich, comuna Nocrich
Sat Nocrich, comuna Nocrich
Sat Nocrich, comuna Nocrich
Sat Nocrich, comuna Nocrich
Sat Marpod, comuna Marpod
Sat Marpod, comuna Marpod
Sat Marpod, comuna Marpod
Sat Marpod, comuna Marpod
Sat Marpod, comuna Marpod
Sat Hosman, comuna Nocrich
Sat Hosman, comuna Nocrich
Sat Hosman, comuna Nocrich
Sat Hosman, comuna Nocrich
Sat Hosman, comuna Nocrich
Sat Roºia, comuna Roºia
Sat Roºia, comuna Roºia
Sat Cornãþel, comuna Roºia
Sat Cornãþel, comuna Roºia
Sat Cornãþel, comuna Roºia
Sat Daia, comuna Roºia
Sat Caºolþ, comuna Roºia
Sat Caºolþ, comuna Roºia
Sat Caºolþ, comuna Roºia
Sat Caºolþ, comuna Roºia
Sat Caºolþ, comuna Roºia
Sat Bungard, comuna ªelimbãr
Sat Bungard, comuna ªelimbãr
Sat Bungard, comuna ªelimbãr
Sat Mohu, comuna ªelimbãr
Sat Mohu, comuna ªelimbãr
Sat Mohu, comuna ªelimbãr
Sat Mohu, comuna ªelimbãr
Sat Mohu, comuna ªelimbãr
Sat Mohu, comuna ªelimbãr
Sat Mohu, comuna ªelimbãr
Sat Mohu, comuna ªelimbãr
Sat ªelimbãr, comuna ªelimbãr
Municipiul Sibiu
Municipiul Sibiu
Sat Cornãþel, comuna Roºia
Sat Roºia, comuna Roºia
Sat Roºia, comuna Roºia
Sat Vurpãr, comuna Vurpãr
Sat Vurpãr, comuna Vurpãr

La km 27 + 100
La km 27 + 791
La km 27 + 806
La km 31 + 500
La km 39 + 225
La km 43 + 300
La km 50 + 310- 53 + 157
La km 51 + 076
La km 51 + 540
La km 52 + 355
Între km 53 + 157 - 54 + 056
La km 53 + 200
La km 53 + 862
Între km 54 - 56 - 57+991
La km 54 + 367
La km 54 + 573
La km 57 + 343
Între km 57+991 - 62+438
La km 60 + 761
La km 61 +108
La km 61 + 851
Între km 62 + 438 - 62 + 798
La km 62 + 475
Între km 62 +798 - 69 + 924
La km 63 + 165
La km 63 + 548
La km 64 + 343
La km 65 + 254
La km 66 + 066
La km 67 + 959
La km 69 + 340
Între km 69 + 924 - 73 + 193
La km 69 + 998
La km 71 + 804
La km 71 + 970
Între km 73 + 193 - 76 + 133
La km 73 + 198
La km 74 + 435
La km 75 + 070
La km 75 + 982
Între km 76 + 133 - 82 + 801
La km 79 + 034
La km 79 + 110
La km 79 + 506
La km 81 + 077
Între km 82 + 801 - 85 + 689
La km 82 + 980
Între km 85 + 689 - 89 + 104
La km 85 + 812
La km 86 + 138
Între km 89 + 104 - 90 + 825
Între km 90 + 825 - 95+584
La km 91 + 787
La km 91 + 802
La km 91 + 906
La km 94 + 586
Între km 95 + 584 - 98 +519
La km 97 + 185
La km 98 + 200
Între km 98 + 519 - 101 + 907
La km 98 + 602
La km 98 + 723
La km 98 + 833
La km 99 + 281
La km 99 + 639
La km 100 + 410
La km 101 + 120
Între km 101 + 907 - 106 + 730
Între km 106 + 730 - 109 + 024
În depoul CFR Sibiu, la km 107 +
770
Între km 0 - 0 +890
Între km 0 + 890 - 8 + 620
La km 4 + 163
Între km 8 + 620 - 12 + 686
La km 12 + 630
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PL{|I
PENTRU
LUCR{RI
ECOLOGICE
Între 7-9 ianuarie 2008,
managerul regional al
asociaþiei  Microregiunea
Hârtibaciu,
Joachim
Cotaru, a participat la un
seminar organizat de
Ministeriul Agriculturii
Pãdurilor ºi Dezvoltãrii
Rurale (MAPDR). Scopul
seminarului
au
fost
PLÃÞILE DE AGROMEDIU  MIJLOC DE
DIVERSIFICARE
A
VENITURILOR MICILOR
FERMIERI. Aceste plãþi,
agro-mediu vor fi un sprijin
important pentru zona
noastrã.
De ce?-Microregiunea
Hârtibaciu face parte nu
numai de reþeaua Natura
2000 ci ºi din ariile cu
pajiºtile cu înaltã valoare
naturalã (în limbaj UE
numit HNV  high nature
value farmlands). În plus, în
aceastã zonã, se desfaºurã în
general o agriculturã prin
practici de lucru tradiþionale,
adicã nemecanizate.
Plãþiile Agro-Mediu
sunt un mijloc de a plãti
fermierul pentru lucruriile
prin care se conservã
valoarea naturalã ridicatã a
terenurilor ºi pentru lucrãrile
executate în mod tradiþional,
care sunt de fapt ecologice.
Vor
exista anumite
pachete, din care fermierul
va alege care este cel mai
potrivit pentru el. Pachetul
pentru
Conservarea
pajiºtilor cu înaltã valoare
naturalã va include plãþi în
jurul de 100 Euro/ ha. Pentru
al 2-lea pachet, important
pentru
Microregiunea
Hârtibaciu, Practici de
lucru tradiþionale, plãþiile
vor avea o valoare estimativã
de 50 Euro/ ha. Plãþile
pentru pachetul 1 ºi 2 pot fii
combinate pentru a creºte
valoarea plãþilor ºi se vor
adaugã
la
plãþile
subvenþionate.
Participanþii la seminar
au fost rugaþi
de
reprezentanþii MAPDR, sa
nu mai fie date informaþii
despre plãþiile Agro-Mediu
ºi alte componente din
cadrul programului naþional
de dezvoltare ruralã (PNDR)
 pãnã când acestea nu sunt
definitivate.
Din cele prezentate de
reprezentanþii MAPDR,
rezultã cã redactarea
Programului Naþional de
Dezvoltare Ruralã (PNDR)
ºi consultãrile cu cei de la
Bruxelles vor dura pânã în
luna februarie iar depunerea
cererilor se va face în
perioada 1 martie-15 mai , o
perioadã foarte scurtã.

NICU GANEA

2008

PRICIN{ DE CEART{
Doi bãrbaþi se ceartã în toiul nopþii, chiar
sub fereastrele casei lui Nastratin. Acesta se
scoalã, îºi pune pãtura pe umeri ( e iarnã) ºi
coboarã sã le spunã sã tacã.
Îndatã ce iese în stradã ºi încearcã sã-i
potoleascã pe cei doi beþivi, unul dintre ei se
repede la el, îi smulge pãtura ºi o ia la
sãnãtoasa.
Celãlalt beþiv o ia ºi el la fugã.
Nastratin se întoarce în casã, iar nevasta
îl întreabã:
- De ce se certau oamenii aceia?
- Cred cã din pricina pãturii mele, i-a
spus Nastratin, bãgându-se la loc în pat.
Cum au pus mâna pe ea, s-au liniºtit.

CER~ETORUL
~I REGELE
Norocul trece uneori pe lângã noi, ºi încã
destul de iute dupã cum aratã o poveste
popularã indianã.
Un om sãrman, care abia îºi ducea zilele
cerºind din poartã-n poartã, a zãrit într-o bunã
zi o caleaºcã de aur intrând în sat, iar în
caleaºcã se afla un rege frumos ºi surâzãtor.
Sãracul ºi-a spus de îndatã în sinea
lui:suferinþele mele au luat sfârºit, traiul meu
nevoiaº s-a isprãvit. Simt cã regele cu chip
luminos a venit aici doar pentru mine. Am sã
mã bucur de firimiturile averii lui ºi am sã
duc de azi înainte o viaþã lipsitã de griji.
Ca ºi cum ar fi venit, într-adevãr, pentru
a-l întâlni pe omul cel sãrman, regele a oprit
caleaºca în dreptul lui. Cerºetorul, care
îngenunchease cu fruntea în þãrânã, s-a ridicat
ºi l-a privit, încredinþat cã norocul n-avea sãl mai ocoleascã.Deodatã, regele a întins o
mânã spre cerºetor ºi i-a spus;
-Ce-mi dai?
Sãracul, uimit ºi încurcat, n-a ºtiut ce sãi rãspundã. Regele vrea oare sã glumeascã
sau sã-ºi batã joc de mine? se întreba el. Ori
mã aºteaptã alte necazuri?
Apoi, vãzând surâsul regelui, chipul
luminos ºi mâna întinsã, a scotocit în traistã
ºi a gãsit câþiva pumni de orez. A luat un bob
de orez ºi i l-a dat regelui, care i-a mulþumit
ºi a plecat mai departe în caleaºca trasã de
caii nemaipomeniþi de iuþi.
Seara, cerºetorul ºi-a golit traista ºi a
gãsit un bob de aur.
A început sã plângã amar...
- De ce oare nu i-am dat tot orezul?
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Nedumerire
DEVENIRE
Ce tezaur îþi sunt, ce odor mã gãseºti
De mã ierþi de pãcate ºi mã uiþi de greºeli,
Din miliarde de fãpturi omeneºti
Cum de mã-ngãdui dupã cât te înºel?
Credeam cã eºti deasupra mea, prin cer.
Undeva într-un nor, singurel, printre vise
Picotind aºezat într-un jilþ de eter
Printre îngeri curaþi cu aripioare deschise
Printre suflete, printre spirite vii
Printre cei viitori, cu nenãscuþii copii
Fãrã început ºi fãrã final
Nemãrginit ºi total.
Cã eºti o prelungire a timpului înafara lui
Dincolo de înþelegerea mea, peste poatele meu
De dinaintea Facerii, mult dinaint de-ÎNTÂI
ªi mult mai târziu decât mine, acelaº mereu.
Aºa gândeam Doamne cã eºti
Când mintea-mi pãcãtoasã urzea fantezii
Cu gândul meu cel necopt, ca-n poveºti
Te bãnuiam printre nori. Erezii...
Cãci am gãsit Sfinte adevãrul, mai an
Chiar dacã îmi e mãrginitã ºtiinþa
ªi n-am nici avere sã-l caut cu ban
Ci singura valoare mi-e fiinþa.
Te-am regãsit ,INALTE, în mine cel nan
Când i-am dat inimii rostul: Credinþa
Ce tezaur îþi sunt, ce odor mã gãseºti
De mã ierþi de pãcate ºi mã uiþi de greºeli
Din miliarde de fãpturi omeneºti
Cum de mã-ngãdui dupã cât te înºel?
Nicu Ganea

La Tine-n Poartã bat cu seara;
Sunt ostenit de dor
Amurgul irizat de alb e, la orizont doar îngeri
Respir ghicind Lumina ce-mi întrgeºte-n zbor
rã-Sufletul pierdut de zor
prin vãi de chin ºi plângeri.
La Tine poposesc în Poartã
Sã strig nu pot, sã chem nu am
curajul sã neliniºtesc ori sã destram
Fiorul devenirii ce mã poartã.
ªi-mi reazim fruntea-n rug de spin
- Ca puful moale se preface rugulAtâta ascultare mã cuprinde lin
Când dorul devenirii îmi potriveºte
jugul.
La tine-n prag mirãrile-mi se pierd
Lãsat deschis zãvorul, este venirii mele
Ce-aud mi-e drag, ce vãd dezmierd
ªi tot ce-i Luminare sorb.
ªi-mi reazim iar genunchi-n colb
ªi colbul se preface stele...
Nicu Ganea

PARODIE

TRIST{
IRONIE

Stau sã plâng; mai mare râsul!
Lup colþos ce sunt ºi stanã
Urâciosul ºi ascunsul
La bisericã nedusul
Stau sã plâng la colþ de geanã.

Stau sã plâng! mai mare râsul,
Împietrit cum sunt, sã plâng
Sensului aflasem sensul
Sevei îi gãsisem crâng.
Numai mie viu intensul
Inimii refuz sã-i plâng
O ºtiu dreaptã, care-i sensul
Sã mã doarã-n pieptul stâng?
Stau sã mor! mai mare jalea
Ca nelãmurit sã mor,
Înãlþimii ºtiu ce-i valea
Depãrtãrii ºtiu ce-i dor
La tãceri sau alte alea
Dau rãspuns pe viitor

Totu-i alb, pe câmp, pe dealuri, împrejur, în depãrtare,
Ca fantasme albe, norii tupilaþi se pierd în zare.
ªi pe-ntinderea pustie fãrã umbre, fãrã fum,
Se vãd vacile flãmânde pãscând scai în loc de fân.
Nicu Ganea

Or de-acuma stau ºi stau.
Dar mi-e dor de alte stãri
Dau din umeri, dacã dau
Când rãspund la întrebãri!
Nicu Ganea

NUNTA DIN S{S{U~I
În peþîte se considerã ca o tomnealã
(logodnã), cãci dupã cel mult o lunã, urma
nunta. A doua zi se bãgau în drot, adicã
plecau sã-ºi facã actele de cãsãtorie la
primãrie, unde actul de cãsãtorie se afiºa în
plasa de sârmã.
Pe atunci nu se fãceau analize medicale,
se mergea direct la primãrie. Era avertizat ºi
popa, care anunþã în bisericã trei duminici
înaintea nunþii.
CHEMAREA LA NUNTÃ
Un vecin desemnat mergea în sâmbãta
nunþii. Cel mai adesea strigau de la poartã.
Nu era omenitde cei invitaþi, ci de familia
mirelui.
SÂMBÃTA NUNÞII
Se pregãtea ciorbã de morcovi ºi varzã
cu carne. Tineretul petrecea la nun: beuturã
ºi joc, fãrã mâncare. Mireasa se gãtea cu coif
(dar fãrã cununã) ºi mergea prin sat pe la
neamuri
DUMINICÃ
GÃTIREA MIRESII
Mireasa se gãtea cu coif: o cãiþã cu mulþi
bani pe ceafã(conci), apoi pe conci-o cununã
împodobitã cu flori de hârtie ºi pene de pãun.
Cununa era acoperitã cu un giolgi care se

@N LUNA FEBRUARIE
ESTE ZIUA LOR
Axente Ioan
Ciorogar Maria
Togan Maria
Helerea Viorel
Þichindelean Nicolae
Nistor Teodor
Baciu Leontina
Bogdan Ana
Brumar Otilia
Bucºã Maria
Nicula Nicolae
Bârsan Rafira
Sân Ioan
Ilea Maria
Joldeº Ana
Poplãcinel Maria
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Beneºti
Ruja
Alþâna
Bruiu
Alþân
Alþâna
Retiº
Alþâna
Retiº
Alþâna
Dealu Frumos
Alþâna
Merghindeal
Alþâna
Ruja
Iacobeni

7
7
7
8
8
11
12
12
12
14
17
17
20
25
28
28

febr.
febr.
febr.
febr.
febr.
febr.
febr.
febr.
febr.
febr.
febr.
febr.
febr.
febr.
febr.
febr.

91 de ani
82 de ani
80 de ani
88 de ani
81 de ani
83 de ani
87 de ani
85 de ani
82 de ani
94 de ani
94 de ani
88 de ani
84 de ani
80 de ani
91 de ani
80 de ani

Noi le dorim sãnãtate, bãtrâneþe liniºtitã ºi dragoste din partea urmaºilor

continua pe spate. Alt giolgi era în faþã.
Giolgiul era cu pui.
Nunele ºi încã douã prietene sau
veriºoare, împreunã cu jumãtate din muzicã,
veneau la mireasã, o luau ºi mergeau la
bisericã. La fel procedau naºii cu mirele. ªi
mirele, ºi mireasa aveau o nãframã neagrã
cu ciucuri pe care o prindeau de un colþ, iar
nunul ºi nuna de celãlalt. Aºa mergeau la
bisericã. În timpul cununiei, muzica cânta ºi
tineretul juca(în uliþã sau într-o curte). La
ieºire le þineau uºa bisericii ºi naºul trebuia
sã plãteascã un litru de rachiu. Când nunta
pleca în alt sat, se fãceau portiþe: era întins
un lanþ fãrã covoare. Naºul plãtea iar un litru
de rachiu.
De la bisericã, nunele, mireasa ºi câþiva
invitaþi (prieteni, vecini, rude) mergeau la
mireasã ºi ospãtau: rachiu ºi supã sau ciorbã.
La fel se întâmplã la mire. Dupã aceea, nuna
mare ºi nuna micã cu ciuru (era chiar un
ciur, doar mai recent se iau desagi) mergeau
acasã. La fel  nãnaºii.
Între timp cãlãraºii aºteptau la nãnaºul
mare. Cãlãraºii erau feciori îmbrãcaþi
româneºte, cu hainã de pãnurã pe umeri ºi
nãfrãmi cusute pe ea. Caii erau împodobiþicu
þoale frumoase de lânã: întâi unul alb, apoi
þoale de lânã sau covoare, apoi ºeaua.
Cãpitanul se împodobea cu flori de hârtie ºi
clopote mari. La nãnaº se-mpodobea carul
ºi, cu cãlãraºii înainte, mergeau la mire.
Nunul mergea pe jos, cu un bãþ în mânã ºi
avea grijã ca nu cumva sã se fure vreun cui
de la car.
La mire se spunea colacul, apoi urma
cântecul mirelui. Nu se ospãta ºi plecau la
mireasã, nunul tot pe jos. Mirele era ºi el
cãlãraº. Ca semn distinctiv, avea perna cu feþe
româneºti. Colacul (prin care se cerea mirele)
era spus de vornic (unul din cãlãraºi).
La mireasã se spune colacul miresii. Se
jucau câteva jocuri, apoi cineva striga:
Oamenii nunului în casã, ai socrului mic în
casã, ºi ai socrului mare-pe unde-or putea!
Se intra în casã ºi se ospãtau cu ciorbã de
morcovi (cu lingura de lemn!) ºi varzã acrã .
Rachiul se bea din glajã, care umbla din mânã
în mânã. Tineretul juca afarã.
Dupã ce ospãtau, cei din casã ieºeau
ºi intra tineretul sã ospãteze. Stegarul cerea
un blid ºi toþi tinerii puneau 1 sau 2 lei.
Chema nunul ºi cumpãra blidul, mai luând
bani ºi din blid! Banii din blid îi dãdeau
tinerilor, iar blidul îl arunca în grindã de-l

spãrgea.
La mireasã se pregãtea încã un car cu
zestrea miresii. Fetele cântau cântecul
miresii, se lua rãmas bun. Nuna o suia în car
pe mireasã, apoi urca ºi ea. Cãlãraºii ocoleau
carul de trei ori ºi ea-i stropea cu apã din
ºuºtar. De trei ori stropea cãlãraºii cu
mãtãhuzul, iar a treia oarã-mirele. Vornicul
cu colacul spunea colacul. Mireasa le dãdea
cãlãraºilor câte un colac pe care îl legau la
ºold. Un cãlãraº arunca colacul înfipt într-o
þãpuºã de lemn peste car ºi lumea îl lua.
Un vãr al mirelui era cu gluga, o
traistã mare, albã, de lânã cu curea dupã gât.
Soacra micã era chematã afarã ºi mirele
îi punea o pereche de opinci pe umãr. Ea
protesta: Numa pentru-atâta m-aþi
chemat? Atunci mirele îi punea papucii, care
de fapt erau cumpãraþi de mire pentru
mireasã. Soacra micã îi lega colacul
mirelui,iar el îi rupea copca la ie.
Se pleca la mire: întâi cãlãraºii, apoi
carul miresii cu nuna ºi mireasa, cel cu steagul
ºi una-douã fete sau surori, care strigau pe
drum. Urma cãruþa cu tinerii, apoi cãruþa cu
zestrea: o ladã cu hainele mãrunte,apoi pe
ladã-straiul (azi-plapuma), toate de lânã ºi
pânzã alternativ, apoi perne, feþe de masã,
desagi, traistã
Restul nuntaºilor mergea pe jos, dupã
cãruþe. Se ocolea satul sã vadã toatã lumea
ºi se striga. In curte, înainte de plecare, se
mai cânta o datã cântecul miresii.
Când ajungeau la mire, mireasa rãmânea
singurã în car. Nuna îi dãdea mãtãhuzul (un
bãþ cu un ciucur la capãt) ºi ea îl arunca peste
casã. Cine punea mâna primul pe mãtãhuz,
primea de la nun 1 litru de rachiu.
Cineva striga:
Ieºi afarã, soacrã mare,
Cã-þi aducem norã tare,
Sã-þi ajute la ciubãr,
ª-apoi sã vã luaþi de pãr!
ªi sã-þi ajute pe trepte,
ª-apoi sã vã luaþi de plete!
Ieºi afarã, soacrã mare,
ªi te uitã-n sus ºi-n jos;
Mai tare spre rãsãrit,
Cã vine-un carpodoghit.
ªi-n mijlocu carului
Este-o curea þintuitã;
Da nu-i curea þintuitã,
Cã-i noru-ta-mpodoghitã!
(continuare în numãrul urmãtor)
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TEL./FAX: 0269-513396
TEL. MOBIL: 0788-601031
OFERIM O GAMÃ VARIATÃ DE
PRODUSE
ELECTRONICE ªI ELECTROCASNICE
LA PREÞURI ATRACTIVE
POSIBILITATE DE PLATÃ ªI ÎN RATE

CEA MAI PERFORMANT{ FIRM{ DE CONSTRUC|II
~I AMENAJ{RI DE PE VALEA HÂRTIBACIULUI

La CHIRI

Cyan Magenta Yellow Black

Cine vrea produse ºi servicii de
calitate se poate adresa firmei S.C.
MODEST IMPEX S.R.L.!
S.C. MODEST IMPEX S.R.L. are
o echipã de constructori bine
calificatã, cu experienþã, capabilã sã
execute lucrãri de cea mai bunã
calitate, care oferã garanþie pentru
lucrul bine fãcut.
S.C. MODEST IMPEX S.R.L.
pune la dispoziþia clienþilor toatã gama
de materiale necesare unei construcþii,
de la cele folosite pentru fundaþie pânã
la cele pentru finisaj.

°
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PIZZERIA
BISTRO

 În Agnita se face cea
mai bunã pizza din
judeþ, afirmã un sibian
care circulã mult prin
judeþ. De câte ori ajunge
în Agnita trece pe la
Pizzeria Bistro, de unde
cumpãrã la pachet o
pizza pentru soþie.
Am
crezut
cã
permanenta aglomeraþie
din localul lui Ionicã ºi
Viorel, se datoreazã
spaþiului mic. Faptul cã
se datoreazã calitãþii
produselor e motiv de
mândrie pentru agniþeni.
I.B.

FIRMA AUTORIZATÃ ISCIR PENTRU
MONTARE/INSTALARE
CENTRALE TERMICE PE LEMNE
ªI COMBUSTIBIL GAZOS

S.C. MODEST IMPEX SRL
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Simpozionul Cre`terea
bivoli\elor `i caprelor
Sâmbãtã, 9 februarie 2008, la
Sãsãuº se va þine ultimul eveniment
organizat de Asociaþia Ecomuzeul
Regional Sibiu, în cadrul
proiectului susþinut financiar de
Ministerul Culturii ºi Cultelor.
Manifestarea încheie ciclul
manifestãrilor organizate în
localitãþile Ecomuzeu:
- Moºna - Festivalul Verzei cu un simpozion axat pe necesitatea
revitalizãrii
legumiculturii
tradiþionale
- Valea Viilor - Festivalul
Marþian Negrea - cu un simpozion
consacrat moºtenirilor culturale în
spaþiul rural
- Biertan - Cultivarea plantelor
medicinale ºi agricultura ecologicã
- Gura Rîului - simpozionul
Civilizaþia apei
- Sãliºte - simpozionul
Meseriile tradiþionale încotro? cu
sãrbãtorirea a 125 de ani de la
înfiinþarea Reuniunii Meseriaºilor

(1882- 2007)
Pe Valea Hârtibaciului
ocupaþia tradiþionalã a fost, din cele
mai vechi timpuri, creºterea
animalelor.
Tematica creºterii animalelor cu prioritate a bivoliþelor ºi caprelor
- ce nu au nici o restricþie UE
privind cotele de lapte, a fost
consideratã ca o temã de dezbatere
ºi de analizã astfel încât populaþia
sã fie bine informatã cu privire la
perspectivele de dezvoltare în acest
domeniu!. Teme ca dezvoltarea
turisticã prin circuite turistice: pe
linia feratã îngustã cu mocãniþa, sau
circuitul turistic asl bisericilor
pictate de fraþii Grecu sunt câteva
din punctele puse în dezbatere,
alãturi de cunoscuta campanie
SALVAÞI
CIURDA
SATULUI
Pentru înscrieri ºi informaþii
suplimentare la tel.: 0740-009981
Marius Halmaghi

În magazinele firmei S.C. MODEST
IMPEX S.R.L., de pe Aleea Castanilor ºi
str. Mihai Viteazu se gãsesc cele mai variate
produse: aparaturã electro-casnicã,
materiale ºi instalaþii sanitare, obiecte ºi
aparate de uz gospodãresc, scule ºi accesorii
la preþuri fãrã concurenþã ºi calitate
performantã.
În Agnita, Ruja ºi Coveº se asigurã
transportul gratuit al produselor
cumpãrate de la S.C. MODEST IMPEX

S.R.L. ºi cu reduceri de preþ, în alte localitãþi.
În zonã produsele ROMSTAL se gãsesc
numai la S.C. MODEST IMPEX S.R.L.
Personalul firmei S.C. MODEST
IMPEX S.R.L. competent ºi amabil
rãspunde permanent solicitãrilor celor
interesaþi.
Oricine poate apela cu încredere la
serviciile firmei S.C. MODEST IMPEX
S.R.L. unde se poate plãti ºi cu credit bancar.
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