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PUBLICAÞIE LUNARÃ A ASOCIAÞIEI VALEA HÂRTIBACIULUI ÎN colaborare cu Primãria ORAªULUI AGNITA
NumÃRUL 9, DECEMBRIE 2006
ªi care va vrea sã fie întâi între voi, sã fie tuturor slugã Marcu, 10.44
APARE LA AGNITA - PREÞ: 1 LEU

Din SUMAR

 FORMULA AS - pag. 3
pe Hârtibaci, la |ichindeal

LA CUMPANA DINTRE ANI
- pag. 4
cu primarii din
Microregiunea Hârtibaciului

DIN PARTEA PRE~EDINTELUI
ASOCIA|IEI VALEA HÂRTIBACIULUI

Odatã cu venirea sãrbãtorilor de iarnã, fiecare dintre noi
se regãseºte într-un moment de bilanþ, atât al realizãrilor de
peste an cât ºi un bilanþ al sufletului, al faptelor. Ne punem
însã în mod cert ºi întrebarea: ce va fi în 2007, ce vrem de la
integrarea europeanã ºi ce vrem de la noi înºine? Ce proiecte
trebuie realizate ºi încotro ne îndreptãm în noul an?
Doresc pentru anul viitor sã ne aducem aminte mereu ,de
unde am plecat ºi unde suntem, sã reuºim sã ne bucurãm de
ceea ce avem ºi sã-i mulþumim Domnului pentru ceea ce nea dat. Nemulþumirile nu fac decât sã ne macine sufletul ºi
singura cale de a fi mulþumiþi este de a ne strãdui cât ne þin
puterile pentru a transforma viaþa noastrã ºi a celorlalþi, în
bine
Eu îi mulþumesc lui Dumnezeu pentru ceea ce am reuºit
pânã acum împreunã ºi vã doresc tuturor un an nou cu
sãnãtate, scãldat permanent în lumina Crãciunului.

La mulþi ani !

Ing. Curcean Radu- Marius

CUVANT ADRESAT CREDINCIO~ILOR
PROTOPOPIATULUI AGNITA
Prea Cucernici Pãrinþi,
Iubiþi credincioºi,

Cuvintele îngereºti: Slavã între cei de sus lui Dumnezeu
ºi pe pãmânt pace ºi-ntre oameni bunã voire (Lc. 2.14) care
au anunþat marele eveniment - Naºterea Fiului lui Dumnezeu,
pentru noi ºi pentru a noastrã mântuire, ne umple sufletele ºi
inimile de bucurie spiritualã ºi speranþã.
De ziua descoperirii Marii Taine, în aceastã bucurie ºi în
deosebitele trãiri ale Crãciunului, Anului Nou ºi Bobotezei
vã doresc tuturor multe ºi bogate împliniri, bucurii sfinte
generate de venirea pe pãmânt a fiului lui Dumnezeu,
bunãstare în noua posturã de cetãþeni europeni, iar Noul An
sã vã aducã sãnãtate, belºug în toate ºi noroc.

~coala cu clasele I-VIII
- pag. 5
Al\îna
- Informaþii utile -

LEGENDA HÂRTIBACIULUI

- pag. 6

Bunicului
meu
Câte un bãtrân îºi mai aduce aminte
De doi stejari ºi cumpãna fântânii
Loc de popas ºi împãcare
Unde-ºi trãgeau o clipã rãsuflarea
Drumeþii, vitele ºi câinii.
Mai ºtiu ºi eu cum sara parcã satul
Uitat de truda arºiþã sudoare
Venea clipa aceea când apusul
Lãsa pe toate o pânzã grea de împãcare.

Cyan Magenta Yellow Black

Întrun târziu se ridica bunicul
ªiºi scutura luleaua de stejar
Spunând cu glas adânc ºi plin de bunãtate
- Hai sã cinãm cã e târziu, nepoate.

°

Câte un bãtrân, îºi mai aduce aminte
De bunul meu, de mine, de fântânã
Dar astãzi nu mã mai cunoaºte
Privind mirat strãinul care trece
Spunând ca ºi altãdatã sara bunã.
Stejarii nu mai sunt, e numai unul
ªi cumpãna cea veche s-a stricat
Numai apusul-aduce câteodatã
Aceiaºi pânzã grea de pace peste sat.
Florin Zamfirescu

La mulþi ani ! UN AN NOU FERICIT

Protopop Preot Ioan Jurca

IACOBENI LA 670 DE ANI

Satul Iacobeni este aºezat pe Valea Hârtibaciului, la o
distanþã de 12 km de Agnita ºi 1,5 km de ºoseaua dintre Agnita
ºi Sighiºoara. Satul se întinde de-a lungul pârâului cu acelaºi
nume, afluent al Hârtibaciului, fiind înconjurat din trei pãrþi
de dealuri împãdurite ºi dintr-o parte de lunca Hârtibaciului.
Se spune cã satul n-ar fi fost aºezat de la început pe
locurile unde se aflã astãzi ci undeva în apropiere. Acea
aºezare s-ar fi numit Mischeldorf ºi a dispãrut în urma unei
epidemii. Locuitorii rãmaºi în viaþã s-au refugiat pe teritoriul
de astãzi al satului Iacobeni dãruind acestuia toatã averea
fostului sat.
Anul exact al înfiinþãrii satului nu se cunoaºte, pe teritoriul
acestuia fiind gãsite dovezi materiale ale unor aºezãri din
comuna primitivã (neolitic ºi epoca metalelor: aramã ºi bronz)
precum ºi din epoca romanã. Aceste obiecte se gãsesc la
muzeul Brukenthal.
Pr Paroh Teofil Gârbacea
(continuare în pag. 3)

Cr[ciunul `i colindatul pe Valea Hârtibaciului

Colindatul deschide ciclul celor 12 zile (de la Crãciun la Boboteazã) ale
sãrbãtorilor de iarnã. Existã ºi colinde de Sf. Nicolae, de Anul Nou, de
Boboteazã ºi chiar de Paºti, dar fenomenul propriu-zis al colindatului este
legat de sãrbãtorirea Crãciunului.
Colindatul era o datinã strãveche referitoare la întâmpinarea Anului Nou,
cea mai mare sãrbãtoare a omului precreºtin. Biserica a integrat-o în cadrul
creºtin al sãrbãtorii naºterii lui Isus. Din colindatul precreºtin ne-a rãmas azi
colindatul cu mãºti.
Pentru a organiza colindatul, feciorii se asociazã în cete. Scopul principal
al cetei junilor e de a-i iniþia în normele ºi valorile comunitãþii, spre a le
transmite, la rândul lor, generaþiilor urmãtoare. Tinerii învaþã cã au obligaþii
sociale în viaþa satului. La ceatã ei se iniþiazã în cântece, joc, obiceiuri,

spre a se integra în colectivitatea sãteasca. Aici se înscrie colindatul
întregului sat, cãci se considerã cã, în aceastã perioadã de tranziþie spre
Noul An, omul poate influenþa (prin urarea cântatã a colindãtorilor)
desfãºurarea ciclului naturii. Tot la ceatã feciorii învaþã sã coopereze ºi sã
se subordoneze unei autoritãþi (conducãtorul cetei, tata de feciori).
Ceata organizeazã petrecerile tineretului din perioada sãrbãtorilor de
iarnã. Feciorii ºi fetele sunt acum împreunã la multe astfel de ocazii ºi aºa
se apropie unii de alþii, se încheagã noile familii, se aºeazã, intrã în
rândul lumii.
Ceata de colindãtori poartã felurite denumiri:
-bute în Vecerd, Ghijasa de Jos, Mihãileni, ªalcau, Ighiºul Vechi,
Bârghiº, Apoº
(continuare în pag. 5)
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7 IANUARIE
v UDATUL IONILOR  obicei folcloric

Local, Tãlmãcel: Consiliul Local Tãlmaciu, Primãria Tãlmaciu, Consiliul Judeþean Sibiu
Centrul Judeþean pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale Cindrelul- Junii Sibiu

IANUARIE DECEMBRIE
v Colocviu european: CIVILIZAÞIE EUROPEANÃ - CIVILIZAÞIE SIBIANÃ 
Invitarea celor mai importanþi 50 de cercetãtori din domeniul istoriei civilizaþiei europene ºi a
civilizaþiei româneºti, în general, a celei transilvane, în special, din toate þãrile care au influenþat,
direct, evoluþia civilizaþiei transilvane ºi a celei sibiene, începând din secolul al XIV-lea ºi pânã în
secolul al XIX-lea, într-o perspectivã diacronicã ºi interdisciplinarã

 În perioada 2007-2013, intrã în România circa 8 miliarde euro, din care circa 7,5
miliarde sunt destinate finanþãrii dezvoltãrii rurale, diferenþa fiind alocatã plãþilor directe la
hectar- direct producãtorilor agricoli. Vor fi 20 de mãsuri ce au ca scop creºterea
competitivitãþii sectorului agricol ºi silvic, gospodãrirea terenurilor agricole ºi forestiere,
îmbunãtãþirea calitãþii vieþii la sate ºi constituirea parteneriatelor public-private. Dupã 1
ianuarie 2007, România va depune la Comisia Europeanã Planul Naþional Strategic 20072013 ºi Programul Naþional de Dezvoltare Ruralã. Timp de maximum ºase luni acestea se
vor analiza ºi Comisia Europeanã va transmite rãspunsul cu privire la aceste planuri. Pentru
ca sã nu se piardã timp, proiectele se pot depune încã de la începutul anului la oficiile judeþene
al Agenþiei pentru Dezvoltare Ruralã ºi Pescuit.
 Cele mai mari temeri legate de dezvoltarea agriculturii sunt legate de lipsa de experienþã
în proiectele de investiþii dupã tipicul european. Pentru soluþionarea acestei probleme
Ministerul Agriculturii va finanþa instruirea gratuitã a consultanþilor. Trebuie cunoscut faptul
cã primarul localitãþii este implicat direct în dezvoltarea satului. Astfel dacã cineva doreºte
sã-ºi facã o fermã sau o pensiune, investitorul trebuie sã lucreze cu primarul, acesta din
urmã urmând a face drumul ºi reþelele. De acum  spre deosebire de proiectele Sapard, ce
presupunea dezvoltarea singularã a fermierului  se va pune accentul pe dezvoltarea integratã
ºi parteneriatul public-privat. Un primar deºtept ºi un fermier deºtept pot atrage fonduri
europene mari.

24 IANUARIE
v 24 IANUARIE  ZIUA UNIRII PRINCIPATELOR alocuþiuni omagiale, program culturalartistic, concursuri pe teme de istorie

luna decembrie

15 IANUARIE-15 DECEMBRIE
v CÃRÞI EVENIMENT ªI AUTORII LOR  întâlniri cu cei mai prestigioºi protagoniºti ai
vieþii culturale, ºtiinþifice ºi artistice din România: prezentãri de carte ºi autori, expoziþii, seri de
lecturã publicã.
Naþional, Sibiu: Biblioteca Judeþeanã ASTRA

IANUARIE- DECEMBRIE
v ªCOLI ªI MUZEE CÃTRE EUROPA-expoziþie.
În cadrul programului Capitalã Culturalã Europeanã Sibiu 2007 proiectul îºi propune, pe de o
parte, organizarea unor acþiuni expoziþionale în Sibiu, Germania ºi Luxemburg, în vederea promovãrii,
cunoaºterii valorilor cultural-tradiþionale româneºti ºi ale minoritãþilor naþionale (saºi, maghiari, rromi)
reprezentate prin valorile patrimoniale ale Muzeului ASTRA. Pe de altã parte, proiectul are în vedere
implementarea în curricula gimnazialã ºi licealã a unor programe graduale privind definirea propriei
identitãþi culturale ºi prin comparaþie cu valorile din celelalte þãri ale Europei, în fond a unei noi
identitãþi comun europene.
Internaþional, Sibiu: Complexul Naþional Muzeal ASTRA, Fundaþia Pegasus  Luxemburg

Internaþional, Sibiu: Complexul Naþional Muzeal ASTRA , Academia Românã, Institutul de Studii Sud-Est
Europene, Centrul de Studii Transilvane din Cluj Napoca, Universitatea Lucian Blaga Sibiu.

Local, Sibiu, Cisnãdie, Orlat, Consiliul Judeþean Sibiu, Consiliul Local Sibiu, Asociaþiunea ASTRA,
Academia Forþelor Terestre Nicolae Bãlcescu, Universitatea Lucian Blaga, Direcþia Judeþeanã Sibiu a Arhivelor
Naþionale, Direcþia Judeþeanã pentru Culturã, Culte ºi Patrimoniu ,Cultural Naþional Sibiu, Primãria oraºului
Cisnãdie, Liceul Teoretic G. Gündisch, Unitãþile de învãþãmânt

IANUARIE
v MIHAI EMINESCU- recitaluri de poezie,expoziþii, concursuri
Local, Orlat: Primãria Orlat, ªcoala cu clasele l-Vlll din Orlat

 Planul Naþional Strategic
îmbunãtãþirea calitãþii vieþii în mediul rural

IANUARIE
v OMAGIU PERSONALITÃÞILOR ASTRISTE: VICENÞIU BABEª, MITROPOLITUL
GURIE GROSU, VASILE LUCACI ºi SEXTIL PUªCARIU -simpozion, expoziþie

Este una din componentele finanþate de UE, cu suma de 2,2 mld euro.

30 IANUARIE
v DATINI STRÃBUNE PE SECAª- participã localitãþile de pe Valea Secaºelor din jud. Sibiu
ºi Alba. Program cultural-artistic cuprinzând datini ºi obiceiuri specifice zonei.

Beneficiari: membrii gospodãriilor rurale
Activitãþile meºteºugãreºti ºi de artizanat; Activitãþile de comerþ local, ca de exemplu
crearea unui magazin ataºat unei ferme, unde pot fi vândute propriile produse.
Beneficiari: micro - întreprinderile din mediul rural cu mai puþin de nouã angajaþi
ºi o cifrã de afaceri sub 2 milioane de euro
Crearea ºi dezvoltarea de micro-întreprinderi (servicii de frizerie, aprovizionare cu
unelte agricole etc).
Beneficiari: pensiuni agro-turistice (producãtori agricoli, membrii gospodãriei),
pensiuni turistice (persoane fizice ºi juridice care doresc sã investeascã în turism
rural).
 Construcþia ºi modernizarea de pensiuni turistice ºi agro-turistice.
Beneficiari: consilii locale, asociaþii cu statut juridic între consiliile locale din
mediul rural ºi persoane juridice.
 îmbunãtãþirea infrastructurii rurale prin investiþii (drumuri locale, alimentãri cu
apã,
canalizare);
 Amenajarea centrului civic al localitãþii prin investiþii cu caracter public (pieþe,
parcuri,
reabilitare, biblioteci).
Beneficiari: locuitorii din mediul rural
 Pregãtirea ºi informarea populaþiei rurale pentru activitãþile de diversificare a
economiei locale, asigurarea de servicii etc.
Beneficiari: comunitãþile locale, structurile publice ºi private locale implicate
în dezvoltarea ruralã localã (ONG-uri, fundaþii ºi asociaþii, consilii locale, primari,
instituþii ecumenice, societatea civilã localã)
 Formarea de parteneriate locale, public - private reprezentative;
 Elaborarea de strategii integrate de dezvoltare ruralã la nivel local;
 Finanþarea cercetãrilor sau studiilor teritoriilor (zonelor rurale) ºi pregãtirea
aplicaþiilor pentru sprijin.
Sursa: Ministerul Agriculturii,Pãdurilor ºi Dezvoltãrii Rurale  publicaþia Satul
românesc  sat european editatã de Delegaþia Comisiei Europene în România.

Local, Sibiu: Asociaþiunea ASTRA

Primãria Miercurea Sibiului, Casa de Culturã Corneliu Medrea Miercurea Sibiului, Primãria Apoldu de
Jos, Centrul Judeþean pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale Cindrelul  Junii Sibiu

IANUARIE - DECEMBRIE
v REUNIUNEA LICEELOR EUROPENE PÃSTRÃTOARE DE TRADIÞII
Aceastã manifestare de anvergurã se încadreazã politicii schimburilor culturale internaþionale, ce
se cer intensificate odatã cu integrarea României în Uniunea Europeanã. Contactul cu valorile altei
culturi ºi civilizaþii îi poate ajuta sã-ºi formeze o viziune mai obiectivã asupra propriei identitãþi.
Situarea pe o poziþie de presupusã egalitate ºi o prezumþie de similitudine cu metabolismele culturale
prestigioase permit susþinerea convingãtoare a unicitãþii unor fapte ºi producþii culturale autohtone, în
concertul valorilor europene.
Proiectul internaþionalizãrii întâlnirilor dintre tinerii liceeni europeni, pãstrãtori de tradiþie în
domeniile meºteºugurilor artistice ºi folclorul tradiþional (specifice culturilor populare, din toatã lumea),
se impune de la sine ca fiind unul din demersurile cele mai recomandate, în scopul instituirii unui
dialog multicultural la scarã europeanã (ºi chiar universalã). În contextul unui asemenea spectacol 
eveniment, tinerii vor avea ocazia unei mai intense apropieri ºi cunoaºteri în plan cultural, a unui
schimb de experienþã fertil privind identitatea etnoculturalã a fiecãrui grup sau comunitate etnicã, a
înþelegerii profunde a apropierilor, asemãnãrilor ºi diferenþelor (deosebirilor) dintre culturile ºi artefactele
artistice pe care le reprezintã fiecare.

Internaþional, Sibiu: Cercul pentru Dialog Cultural Sibiu 2007, Asociaþia liceelor pãstrãtoare de tradiþii,
Complexul Naþional Muzeal ASTRA, Ministerul Culturii ºi Cultelor, Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii,
Inspectoratul ªcolar Judeþean Sibiu, Institutul Cultural Român, Consiliul Judeþean Sibiu, Primãria Municipiului
Sibiu, Centrul Naþional pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale

IANUARIE-DECEMBRIE
v CREAÞIE ªI COMUNICARE ÎN BIBLIOATELIERE CULTURALE- se urmãreºte
implicarea tuturor membrilor comunitãþii în evenimentul cultural din 2007. Biblioatelierele se vor
desfãºura þinând cont de: categoria de vârstã, domeniile de aplicare. Toate produsele realizate în
cadrul acestor ateliere vor constitui materialul pentru expoziþii temporare, în spaþii convenþionale ºi
non-convenþionale. Participã animatori socio-culturali din bibliotecile publice din þarã ºi Europa.
Naþional, Sibiu: Biblioteca Judeþeanã Astra Sibiu

IANUARIE  DECEMBRIE
v EUROPA LUMINILOR ªI COLECÞIONARII SÃI. MODELUL BRUKENTHALSAMUEL von BRUKENTHAL. MODEL AUFKLAERUNG
Personalitate de excepþie a timpului sãu, baronul Samuel von Brukenthal a preluat conþinutul
epocii Luminilor, conferindu-i ºi dimensiunea democraticã. Principiul de bazã este cel al identitãþii
acestui spaþiu cultural, capacitatea sa de a promova cooperarea multinaþionalã, plurilingvã, interculturalã
ºi internaþionalã (artisticã, esteticã, muzeisticã, istoricã, sociologicã), având ca punct de plecare
contribuþia excepþionalã a lui Brukenthal ºi actualitatea ei în educaþia esteticã ºi istoricã

Activitãþi finanþate prin program ºi beneficiari

Naþional, Sibiu: Muzeul Naþional Brukenthal

SÃRBÃTORI BISERICEªTI NAÞIONALE ÎN 2007
17 mai  Înãlþarea Domnului  Ziua Eroilor
30 noiembrie  Sf. Apostol Andrei cel Întâi Chemat 
Ocrotitorul României

Naþional, Sibiu: Muzeul Naþional Brukenthal

ZILE ªI SÃRBÃTORI LEGALE
ÎN CARE NU SE LUCREAZÃ
1-2 ianurie
1 mai
8-9 aprilie (prima ºi a doua zi de Paºti)
1 decembrie (Ziua Naþionalã)
25-26 decembrie (prima ºi a doua zi de Crãciun)

IANUARIE  FEBRUARIE
v SAMUEL von BRUKENTHAL. HOMO EUROPAEUS- Proiectul doreºte sã scoatã în
evidenþã personalitatea fondatorului Muzeului Brukenthal prin intermediul colecþiilor de carte
achiziþionate de acesta în timpul vieþii. Epoca în care a trãit baronul Samuel von Brukenthal a fost cea
a Luminilor, un timp în care preocupãrile intelectuale ale personalitãþilor vizau sfera enciclopedismului.
A fost epoca istoricã în care filosofia a luat locul teologiei, ºtiinþele au luat locul speculaþiilor mistice,
iar jurnalele de cãlãtorie au înlocuit cãlãtoriile extatice.
IANUARIE  DECEMBRIE
v EUROPA LUMINILOR ªI COLECÞIONARII SÃI. MODELUL BRUKENTHALPINACOTECA BARONULUI SAMUEL von BRUKENTHAL În anul 1773, colecþia lui Samuel
von Brukenthal a fost catalogatã ca fiind a 2-a dupã dimensiuni din Viena. Colecþia sa se remarcã nu
numai prin numãrul lucrãrilor, ci, mai ales, prin calitatea autorilor acestora.
Naþional, Sibiu: Muzeul Naþional Brukenthal

IANUARIE  DECEMBRIE
v ECOMUZEU ÎN REGIUNEA SIBIULUI 

Naþional, Sibiu, Sãliºte, Gura Râului, Biertan, Valea Viilor, Moºna, Chirpãr: Asociaþia Ecomuzeul Regional
Sibiu, Gaia Heritage, Direcþia Judeþeanã pentru Culturã, Culte ºi Patrimoniu Cultural Naþional Sibiu, Complexul
Naþional Muzeal Astra, Asociaþia Reuniunea Mãrginenilor, Primãriile din: Sãliºte, Gura Râului, Biertan, Valea
Viilor, Moºna, Chirpãr

Sursa: Ministerul Culturii ºi Cultelor  D.J.C.C.P.C.N. Sibiu
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FORMULA AS pe Hârtibaci, la |ichindeal
În numãrul din sãptãmâna 11-18
decembrie 2006, Formula As a
publicat un amplu reportaj sub titlul
Cristos din Þichindeal.
Pentru cã mulþi dintre cititorii noºtri
nu ajung sã citeascã acest articol,
considerãm cã este datoria noastrã sã
reproducem câteva scurte pasaje.

Pe Valea Hârtibaciului, între Sibiu
ºi Agnita, într-o bisericã aproape
abandonatã, aºteaptã sã fie salvatã de
la pieire una din cele mai frumoase
reprezentãri populare a lui Iisus.
Pe Valea Hârtibaciului este
decembrie auriu. Zãpada e doar o
presimþire, o rãcealã a vântului, o
încremenire a copacilor desfrunziþi. Pe
cerul albastru sticlos, Dumnezeu
deseneazã cu nori lungi, albi, subþiri. Mã
aflu sus, pe o mãgurã ca spinarea unui
mare animal adormit, în depãrtare sunt
crestele albicioase ale Fãgãraºilor, iar
jos, la picioarele mele, stã cuibãrit între
coline satul Þichindeal, cu casele
strânse una în alta, ca ºi cum s-ar teme.
De pe dealuri se scurg peste ele pãduri
de culoare pietrei. Nici o miºcare, nici
un om.
În mijlocul satului se vede biserica,
de un alb abrupt, sobrã, singurã, cu o
turlã curajos înfiptã în cer. O bisericã
asprã, cu aer de supravieþuitor. De jur
împrejur, casele stau cu capul plecat, ca
într-o horã încremenitã în tãcere. Ea

însã, nu. E o bisericã ce nu vrea sã se
supunã nici timpurilor, nici pãrãsirii, nici
iernii.
«Unde sunt oamenii din sat, nene
Simioane?», întreb, în timp ce omul
zornãie dintr-un morman de chei ruginite,
sub ciudata poartã a bisericii. «De ce sunt
strãzile pustii, de ce sunt obloanele
trase ?» El priveºte numai în pãmânt, cu
ochii ascunºi în umbra cãciulii de mocan.
«Apãi, îs puþini oameni în sat, ºi-s bãtrâni.
Stau ferecaþi în case. Unsã iasã ? Unsã
se ducã?», mormãie bãtrânul mai mult
pentru el.
În faþa bisericii se aflã un copac uriaº,
vechi de sute de ani, ºi cum bate soarele,
umbrele enorme ale crengilor sale
îmbrãþiºeazã biserica. Totul aratã straniu.
Biserica e înconjuratã mai întâi de un gard
scund de lemn, ca o palisadã, apoi de un
zid scurt ºi gros din piatrã, acoperit cu
þiglã, ca un zid de cetate medievalã, iar la
intrare, e poarta aceasta cum n-am mai
vãzut niciodatã la o bisericã : masivã, dar
atât de scundã, încât trebuie sãte apleci
ca sã intri. Patru coloane groase din piatrã
sprijinã adâncul acoperiº al porþii, pe sub
care treci ca printr-un tunel. E ca ºi cum
biserica ar fi apãratã de un duºman
nevãzut. (...)
N-aþi auzit de fraþii Grecu?
Simion observã cã am rãmas
încremenit. Aºa cã-i frumoasã?, întrebã
în ºoaptã. Nimic nu te pregãteºte pentru
interiorul acestei biserici, cãci pe
dinafarã, simþi numai asprime
însinguratã, numai masivitatea pietrei
tãiate în muchii dure, dar odatã intrat,
totul se schimbã, formele devin curbe,
rotunjite ºi blânde, privirile se obiºnuiesc
cu semiîntunericul tãcut, ºi atunci picture
pur ºi simplu de pe pereþi peste tine, în
mii de tonuri ruginii, în albastru stins, în

griuri colorate, în galbenuri stinse, care
se aprind pe mãsurã ce le priveºti. Sunt
acolo chipuri uluitoare de sfinþi, pictaþi
într-un fel cum n-am mai vãzut poate
niciodatã, primitive ºi sofisticat în acelaºi
timp, niºte sfinþi cu chipuri de þãrani de
sub munþi. Uneori, ei sunt îmbrãcaþi cu
cãmãºi albe ºi cu brâuri de lânã tricolorã,
aºa cum se mai poartã uneori ºi astãzi,
au cãciuli ciobãneºti pe cap, iar mâinile
lor sunt aspre ca niºte mâini de soldaþi.
Sunt acolo sute de personaje, despre care
simþi cã nu sunt plãsmuiri imaginate de
pictori, ºi mai sunt ºi animale, cai, bivoli,
iar Isus are un chip în ai cãrui ochi îi
poþi vedea întreaga povese, într-o clipã.
Cine a fãcut asta, nene Simioane?,
întreb, Cine a pictat biserica asta? ( )
Grecu îmi ºopteºte Simion la ureche,
purtându-mã pe sub zidurile rotunde,
fraþii Grecu, ei or fãcut zugrãveala
bisericii. N-aþi auzit de fraþii Grecu?
Cântau liturghia în timp ce zugrãveau.
Or fost demult ei, demult. »

IACOBENI LA 670 DE ANI

(continuare din pag.1)
Prima menþiune istoricã dateazã din anul
1336, când într-un document al vremii se
pomeneºte de Villa Iacobi. Denumirea
satului nu s-a schimbat în decursul istoriei,
pãstrându-se cea iniþialã. I s-a spus în sãseºte
Iakobsdorf, în ungureºte Iacobfalva ºi în
româneºte Iacobeni.
Din punct de vedere administrativ satul
a aparþinut scaunului sãsesc Cincu Mare. În
documentele administrative ale acestuia, din
sec.XVI ºi XVII, Iacobeni e amintit ca o
comunã de rangul III, urmând imediat dupã
Cincu ºi Agnita, ceea ce dovedeºte cã a fost
o localitate cu importanþã economicã.
La un recensãmânt din anul 1488
aºezarea se prezenta ca foarte populatã, a
treia dupã Agnita ºi Alþâna, având 75 de
gospodãrii, o ºcoalã, o moarã, trei sãraci
întreþinuþi de obºte.
În timpul rãzboiului þãrãnesc din 1514,

sãrãcimea de pe Valea Hârtibaciului
simpatizeazã cu cruciaþii. Tot în sec XVI, Ion
Zapolia, voievodul Transilvaniei, îl numeºte
pe nobilul Mihail Horvath ca protector et
defensor  cãpitan cu sediul permanent la
Nocrich.
În 1761 cãlugãrul Sofronie cu o oaste de
200 de þãrani þine o adunare la Beneºti, la care
participã ºi delegaþi ai ortodocºilor din
Iacobeni ºi Proºtea. În urma cererii adresate
curþii de la Viena, se aprobã rãmânerea
populaþiei româneºti la vechea credinþã ºi
construirea de biserici ortodoxe.
Actuala bisericã ortodoxã din Iacobeni are
hramul Sfântul Nicolae, ºi este construitã în
anul 1873 din piatrã, cãrãmidã, lemn ºi þiglã,
are forma de navã, stil bizantin cu elemente
gotice, obiºnuit în zona Ardealului.
Deasupra pridvorului se aflã un turn cu o
înãlþime de 13 m ºi o lãþime de 4 m, care
adãposteºte clopotniþa cu douã clopote: cel
mic datând din 1842 ºi cel mare, sfinþit pentru
ploaie, datând din 1922. Faptul cã clopotul
mic e mai vechi decât biserica, dovedeºte cã
a fost luat dintr-o bisericã existentã înaintea
celei actuale.
Biserica a fost construitã prin osteneala ºi
dãrnicia obºtei credincioºilor din aceastã
parohie, sub conducerea vrednicului preot
paroh Ioan Lascu. La acestea s-au adãugat
ajutoarele benevole ale preoþilor,
credincioºilor ºi parohiilor din cuprinsul
Arhipiscopiei Sibiului.

Din anul 1842 se cunoaºte ºirul preoþilor
care au pãstorit aceastã parohie ºi anume:
Chirion Rotaru 1842-1855, Ioan Lascu 18551901, Valeriu Cosma, Ilie Popescu, Vasile
Joantã, Gugu Aurel, Mãrginean Nicolae
1975-1990, Murgoiu Crucian 1991- 2003, iar
din 1 oct. 2003, Gârbacea Teofil.
Datoritã stãrii avansate de degradare a
bisericii, preotul Teofil face apel la
credincioºii din localitate ºi împreunã cu
aceºtia ºi cu sprijinul Primãriei, în anul 2005
începe o serie de lucrãri de reparaþii ºi
amenajãri pe care le terminã în 2006.În
aceastã perioadã s-a reparat acoperiºul, s-a
tencuit ºi zugrãvit, s-a executat un brâu de
lambriu în suprafaþã de 100 mp, a fost vopsitã
toatã tâmplãria, iconostasul a fost reamenajat,
pe bisericã a fost pusã o cruce metalicã, s-au
electrificat candelabrele ºi iconostasul ºi
întreaga pardosealã a fost acoperitã cu
mochetã.
Odatã terminate lucrãrile de reînoire a
bisericii, preotul ºi credincioºii l-au invitat
pe Î.P.S. Laurenþiu Streza Mitropolitul
Ardealului sã resfinþeascã biserica ºi au avut
bucuria ca acesta sã rãspundã chemãrii.
Sãrbãtoarea acestui nou început a avut loc
în data de 10 dec. 2006 ºi alãturi de Î.P.S.S.
Laurenþiu însoþit de doi diaconi, au luat parte
la Sfânta Slujbã Protopopii Ioan Jurca ºi
Grigore Cernea, preoþii Liviu Prunea ºi
Murgoiu Crucian.

(...)
S-a duce ºi biserica unde s-a duce ºi
satul. În pustie.
Într-un colþ din altar, am descoperit
un fel de istoric, putred ºi el, al bisericii,
scris într-un fel straniu, din care am
înþeles cã lãcaºul acela parcã
nepãmântean ar avea peste douã secole,
cã pictura aceasta fabuloasã n-a fost
atinsã de-atunci decât de aripa timpului.
Nici un cuvânt despre fraþii Grecu,
zugravii. « S-a duce ºi biserica unde s-a
duce ºi satul. În pustie.» ºopteºte bãtrânul
Simion. « N-are cine avea grijã de ea,
cum o avut ea grijã de noi »
Înþeleg dintr-o datã totul. Felul în care
casele goale ale Þichindealului stau
încremenite, oblonite, în jurul bisericii
de piatrã. Înþeleg tãcerea uliþelor, felul
în care zboarã corbii deasupra pãdurilor
dimprejur. Numai câteva case mai sunt
locuite de bãtrâni solitari. ªi mai înþeleg
felul în care zidurile bisericii urcã la cer,
singurãtatea colþuroasã a turlei în bãtãlia
cu timpul, felul ciudat în care lãuntrul
bisericii te cuprinde imediat ce ai intrat,
ca o îmbrãþiºare tãcut-disperatã. Biserica
aceasta mai crede în salvare.
( ) Þichindealul e un sat românesc
care se stinge, biserica lui
supravieþuitoare trebuie sã fie într-adevãr
foarte veche, cãci dupã 1867, românii
aflaþi sub unguri, n-au mai avut voie sã
construiascã din piatrã.
N. R. Articolul semnat de Horia
Þurcanu este însoþit de imagini superbe
(opera autorului) cu satul, biserica ºi
oamenii care ºi-au dãruit amintirile.
Mulþumim « Formulei As » ºi autorului
acestui vibrant elogiu adus unui vechi
sat transilvãnean ºi dacã treceþi prin
Valea Hârtibaciului poposiþi ºi în alte
vechi sate româneºti, care cu toate au
rãmas încremenite în sec. XIX. Toate
aºteaptã salvarea, an de an fiind trecute
în catastifurile celor ce « drãmuie
banii ». Sunt monumente ce se nãruie ºi
nimeni din vremelnici cârmuitori nu se
vrednicesc nici mãcar sã le vadã. Pentru
toþi cititorii îi rugãm sã citeascã aceastã
aleasã publicaþie. De Þichindeal a auzit
acum o þarã întreagã. Sã sperãm cã ºi cei
care pot decide soarta unui monument
istoric unic.
Prezentare ºi selecþie
de Marius Halmaghi
(vom reveni)
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LA CUMPANA DINTRE ANI
la ºcoala veche din Bîrghiº!
- Ce dorinþe aveþi pentru 2007
R: - 1. Autorizarea ºi demararea lucrãrilor
pentru apã ºi canalizare; 2. Obþinerea
finanþãrii pentru o salã de sport în satul
Bîrghiº; 3 Reparaþii capitale la drumul comunal  DC32  Bîrghiº-Apoº.
- În pragul noului an, doriþi sã transmiteþi
ceva locuitorilor din Bîrghiº?
R: Doresc tuturor locuitorilor comunei
sãnãtate, fericire ºi multã bunãstare în 2007
ºi în viitor. Tot ce vom face pe viitor, o facem
pentru binele comunei cu sprijinul Dvs.

ALÞÎNA
Brezae Vasile:
În anul 2006 în Alþâna au fost dalate
rigolele, s-au decol-matat ºanþurile, s-a ridicat
Monumentul Eroilor ºi s-au dema-rat lucrãrile
de ame-najare a sediului primãriei
În Beneºti ºi Ghijasa de Sus s-au reparat
drumurile comunale ºi s-a realizat
documentaþia la ord. 7.
În 2007 se preconizeazã canalizarea în
Alþâna, igienizarea ºi zugrãvirea ºcolilor,
cãminelor ºi primãriei, un pod de beton peste
Hârtibaci la Beneºti, definitivarea proiectului
tehnic de alimentare cu apã ºi organizarea
întâlniri fiilor satului în luna august

ARPAªU DE JOS
Bunea Nicolae: În anul 2006 s-au reparat
strãzile, s-a pietruit drumul de legãturã între
Arpaºu de Jos ºi Arpaºu de Sus pe lungime
de 4 km ºi pânã la Noul Român 3 km, s-au
turnat 1 km mixturi asfaltice în Arpaºu de
Jos ºi 0,5 km în Noul Român, s-au reparat
ºcolile din Arpaº ºi grãdiniþa din Noul Român.
În 2007 se preconizeazã, încãlzirea
centralã în ºcoli proiectele fiind fãcute,
realizarea a douã grupuri sociale în Arpaºu
de Jos ºi Arpaºu de Sus, demararea lucrãrilor
de canalizare, un pod peste râul Arpaº în
amonte de ºoseaua naþionalã, pentru scoaterea
animalelor ºi tractoarelor de pe DN 1.

BRÃDENI
Dobre Aurel
În anul 2006 a fost pietruit drumul comunal Retiº Þeline, s-au pietruit strãzile, s-a
introdus apa ºi s-au asigurat lemne pentru
încãlzirea ºcolilor, cãminele culturale sunt
puse la punct,
În 2007 se preconizeazã încãlzirea
centralã în ºcoala din Retiº, asfaltat drumul
Retiº- Þeline, demararea lucrãrilor de
canalizare pentru care proiectul este realizat.

Cyan Magenta Yellow Black

BRUIU
Cernea Mircea
În anul 2006 s-a aplicat dublu strat
bituminos pe patru strãzi, au fost pietruite
celelalte ºi s-a realizat documentaþia la
ordonanþa 7.
În 2007 se preconizeazã asfaltarea a încã
patru strãzi, ºi demararea lucrãrilor de
introducere a apei.

Primarii din Asociaþia Valea Hârtibaciului le ureazã concetãþenilor
Sãrbãtori Fericite ºi un An Nou mai bun!

interiorul bisericii din Veseud ºi Cãminul
Cultural din Sãsãuº iar în Chirpãr s-au
reparat trotuarele, s-au amenajat ºanþurile ºi
rigolele ºi se modernizeazã primãria.
În 2007 se preconizeazã finalizarea
lucrãrilor la primãrie, pietruirea tuturor
strãzilor, reparaþii capitale la cãmin, betonat
curtea ºcolii ºi a primãriei, încãlzire centralã
la grãdiniþã, cãmin ºi ºcoalã, introducerea
gazului ºi apei la cãminele din Veseud, Vãrd
ºi Sãsãuº ºi reabilitarea ºcolii din Veseud.

MARPOD
Dotcoº Sebastian  Toader
În anul 2006 a fost reabilitatã grãdi-niþa,
s-au pietruit strãzile, a fost curãþat arboretul
de pe strada din Ilimbav unde la cãmin s-a
pus gresie ºi a fost introdusã apa, aceleaºi
lucrãri ºi la cãminul din Marpod
În 2007 se preconizeazã demararea
lucrãrilor de canalizare ºi aducþiunea apei,
reabilitarea Cãminului Cultural din Marpod
ºi terminarea lucrãrilor la sediul primãriei.

MERGHINDEAL
Radu Vasile
În anul 2006 s-a fãcut încãlzirea centralã
la ºcoala din Dealu Frumos, grup sanitar la
ºcala din Merghindeal, 1,1 km de trotuare,
un pod de 7 m peste ºanþul comunal, douã
poduri în Dealu Frumos, reparat trei case ale
primãriei, s-a cumpãrat un buldo-excavator
cu care s-au decolmatat ºanþurile comunale

ºi s-a fãcut un grup sanitar la primãrie.
În 2007 se preconizeazã repararea ºi
amenajarea primãriei ºi cãminului din
Merghindeal, îmbunãtãþirea iluminatului
public, realizarea de parcuri ºi locuri de joacã
în Merghindeal ºi Dealu Frumos, demararea
lucrãrilor de canalizare ºi aducþiunea apei ºi
pe strada principalã din Dealu Frumos sã fie
turnat un strat dublu bituminat.

MIHÃILENI
ªchiau Ioan
În anul 2006, s-au pietruit drumurile din
Moardãº ºi ªalcãu, s-au pus la punct ºcolile
care au autorizaþie de funcþionare, s-a asigurat
încãlzirea cãminelor care au fost puse la
punct.
Pentru 2007 se preconizeazã sã fie
pietruite toate strãzile ºi sã se definitiveze
planul de urbanism.

NOCRICH
Anghel Emil
În 2006 s-au transportat 561 mc de piatrã
pentru repararea strãzilor, s-au decolmatat
ºanþurile spre Ghijasa de Jos, s-au fãcut
reparaþii capitale la ºcoala din Nocrich ºi la
primãrie.
În 2007 se preconizeazã repararea drumurilor, strãzilor ºi podurilor, introducerea
apei, canalizarea ºi o staþie de epurare, proiectele fiind în derulare.

BÎRGHIª
Mândreanu Gheorghe
- Care este cea mai mare realizare în
2006?
R:- 1.Construirea ºcolii din Apoº, finalizatã în proporþie de 80% (clãdirea ºcolii va
fi inauguratã în semestrul II); 2. Obþinerea
finanþãrii pentru introducerea reþelei de apã
ºi canalizare în satul Bîrghiº  localitatea de
reºedinþã a comunei ( finanþarea este pentru
proiectul tehnic); 3. Reparaþiile capitale de

°

CHIRPÃR
Scutea Nicolae
În anul 2006 s-au reparat podeþele în
Vãrd ºi s-au decol-matat ºanºurile,în Veseud
s-au executat ºanþuri ºi rigole, a fost reparat
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-ceata în Bãrcuþ, Toarcla, Retiº
-crâºma feciorilor în Fofeldea
-vecinãtate în Peliºor
-ne bãgãm cu ficiorii în Sãsãuº, Chirpãr
Prima grijã a feciorilor este sã-ºi aleagã conducãtorii ºi gazda. În Retiº ºi Bãrcuþ toþi cei aleºi se numeau tistii. Conducãtorul cetei
se numeºte primar (Vecerd), primar mare (Retiº), jude (Sãsãus, Peliºor, Fofeldea, Bãrcut, Chirpãr, Marpod, Nocrich, Þichindeal,
Ghijasa de Jos), funogi (Ighiºul Vechi). În unele sate existã ºi un ajutor de jude, numit pârgar(Chirpãr,
Nocrich, Þichindeal), subprimar (Coveº) sau primar mic (Retiº). Cel care se ocupã de aprovizionarea cu bãuturã era crâºmaru
l(Vecerd, Peliºor, Bãrcuþ). Paharnicul (Vecerd, Sãsãuº, Retiº, Chirpãr) o distribuia la petrecere. Gociu (Chirpãr) aduna colacii ºi
carnea la colindat. În Peliºor aveau doi pãrgari ce duceau sacii cu darurile. De mâncare se ocupa bucãtarul (Retiº), sucaciul (Bãrcuþ,
Coveº, Chirpãr). În Bârghiº ºi Apos erau aleºi doi feciori mai în vârstã, numiþi tisturi, ce rãspundeau de mâncare ºi bãuturã.
Retiºenii mai alegeau un notar ºi un casier (numit pârgar în Chirpãr) ce adunã banii strânºi de la fete ºi bãieþi. Doi feciori mai
tineri, numiþi funoage în Bârghiº ºi Apos, aveau în grijã organizarea jocului. În Chirpãr un fecior bun dansator, numit judecãtor, avea
ca sarcinã sã invite la joc fata rãmasã fãrã partener. Supraveghea îndeplinirea sarcinilor în ceata pristavul (Nocrich, Þichindeal,
Ghijasa de Jos) sau controlorul (Retiº).
În vechime conducerea cetei era numitã de bãtrânii satului, apoi de preot, iar dupã înfiinþarea primãriilor româneºti pe la sfârºitul
secolului al XIX-lea, de primar. Astfel pe la 1890 primarul din Fofeldea strângea într-o duminicã tineretul în faþa primãriei ºi anunþa:
Ia ascultaþi cu toþii . Am aflat de bine sã punem în acest an jude mare pe (cutare). Sã-l ascultaþi ºi sã vã purtaþi bine2. Mai târziu,
feciorii ºi-au ales ei conducerea. De fapt, în secolul al XIX-lea, vechiul obicei al junilor, cu originea în riturile de iniþiere ale
adolescenþilor din vremurile strãvechi, intra într-o fazã modernã.
Numãrul feciorilor creºte, cãci satele s-au mãrit ºi iau fiinþã cetele. Fiind mulþi, nu mai pot trãi toþi la o gazdã ºi astfel apare a doua
ceatã sau mai multe.
Ca reprezentanþi ai satului, în Chirpãr erau aleºi doi taþi, oameni mai în vârstã, cu mult prestigiu, care vegheau ºi rãspundeau de
ordinea ºi disciplina tinerilor din ceatã. În Bãrcuþ preotul era informat obligatoriu de alegerea fãcutã de feciori ºi, la rândul lui, anunþa
la bisericã. Un bãrbat însurat era tata feciorilor în Retiº ºi avea grijã de ei peste an. Spre exemplu, duminica seara, când trãgea de
vecernie, el spunea celor de la joc gata! ºi toþi mergeau la bisericã! În Sãsãuº primãria numea o fatã de frunte sã fie ju deceasã.A
doua zi de Crãciun, dupã slujbã, judele, paharnicul ºi gociul mergeau cu o fele(sticla de 0,5 l) de rachiu la ea ºi o cereau ca judeceasã,
O luau si mergeau cu ea la gazdã ºi petreceau.
Ceata se organiza la lãsarea postului (Vecerd, Retiº, Marpod) sau dupã Sf. Nicolae (Sãsãuº), oricum în intervalul 15 noiembrie Ajunul Crãciunului. Bãieþii intrau în ceatã în general la terminarea ºcolii, pragul inferior fiind 15 ani ºi rãmâneau pânã la cãsãtorie.
Numãrul cetelor dintr-un sat e variabil. Obiºnuit se alcãtuia o singurã ceatã (Chirpãr), dar se fãceau ºi 2-3 (Fofeldea, Bârghis,
Ighiºul Vechi, Peliºor, Sãsãuº), ba chiar 4 (Ghijasa de Jos).
Foarte importantã era alegerea gazdei, cãci acolo învãþau colindele, acolo depozitau vinul ºi alimentele ºi tot acolo petreceau la
Crãciun, Anul Nou ºi Boboteazã. În Chirpãr, Coveº se prefera o casã mare, situatã în centrul satului, ai cãrei proprietari se bucurau de
autoritate în sat. Dacã judele dispune de condiþiile necesare, gazda se organizeazã în casa familiei lui. Gazda primeºte în schimb de la
feciori un car cu lemne, colaci sau chiar bani. Tistiile din Retiº fãceau cerere la preturã ca sã se poatã bãga la o gazdã, aleasã dintre
fruntaºii satului ºi cu copii mai puþini. În Vecerd gazda nu era fixã: ori la un fecior, ori la oricine dispus, cãruia îi aduceau un car de
lemne. În Bãrcuþ duceau lemne ºi la bisericã. Cu douã zile înaintea Crãciunului, feciorii din Bârghiº, Peliºor mergeau prin sat dupã
varzã, pe care o duceau la gazdã, unde se fãcea mâncare. Fetele din Peliºor duceau hencleºe (lichie). Vinul era adus de fecio ri cu
cãruþa, în bute, cel mai adesea de pe Valea Târnavelor. În Chirpãr grupul de feciori era însoþit de tata feciorilor. Caii ºi cãruþa erau
împodobiþi cu panglici colorate ºi flori . Când strãbãteau satul, la dus ºi la întors, feciorii chiuiau ºi cântau.
La aceastã manifestare participa tot satul, întreaga obºte, fie primind colindãtori, fie colindând. Dupã un an de muncã, de sãrbãtori
viaþa oamenilor cunoºtea o adevãratã descãtuºare spiritualã. Se colinda în tot satul, cãci la baza obiceiului stã acest principiu pe care
se întemeiazã rânduiala convieþuirii ºi a solidaritãþii colective din satele noastre: toþi pentru unul ºi unul pentru toþi. Prin venirea
lãturenilor (de exemplu, din Movile în Retiº ) se ajunge la coeziunea intrazonalã. Cãci partea nu existã în sine, în afara întregului.
În Ardeal colindatul aproape se confundã cu Crãciunul. Pe Valea Hârtibaciului se mai colinda ºi de Anul Nou, de exemplu în
Chirpãr, Retiº..Se cânta colinda numitã a zorilor, cãci acest tip de colindat se desfãºura de obicei în zorii zilei:
Zâori, zâori, dragi surori,
Da grãghiþi cu revãrsatu
(continuare din pag. 1)

~coala cu clasele I-VIII Al\îna

Structura învãþãmântului din
comuna Alþîna:

Alþîna

Cyan Magenta Yellow Black

- grãdiniþã în Alþîna cu 62 de
copii în douã grupe cu douã
educatoare: Doina Tatu ºi Anca
Rusescu

°

- clasele I-IV la secþia românã
cu 63 de copii cu patru învãþãtori:
Valentina Condrat, Luciana Dan,
Adriana Farkas ºi Maria Dobra
- clasele I-IV la secþia germanã
 simultan  cu 11 copii - înv.
Rosemarie Muller
- clasele V-VIII cu 56 de copii
la care predau 8 profesori: Angelica
Martin (românã), Titu Constandin
(matematicã), Cristina Linte
(istorie), Roxana Munteanu
(fizicã), Mircea Vasiu (educaþie
fizicã), Alice Marinescu (englezã),
Ruxanda Mircea (germanã), Ioan
Vaida (educaþie fizicã), Magdalena
Voinea (religie)

Beneºti

ªcoala cu clasele I-IV  cu 26

- Informaþii utile -

de elevi simultan ( I cu III ºi II cu
IV) unde predau 2 învãþãtori: Alin
Zegrean ºi Georgeta Constantiniu

Ghijasa de Sus

ªcoala cu clasele I-IV  cu 10
elevi simultan  înv. Diana
Presecan

IMOBILELE ªCOLARE
În comunã sunt cinci imobile
ºcolare din care trei în Alþîna ºi câte
unul în satele aparþinãtoare. ªcoala
cu clasele I-IV este situatã lângã
poºtã (este revendicatã de biserica
evanghelicã), ªcoala cu clasele VVIII este situatã pe strada
Principalã, iar grãdiniþa pe str.
Gãrii. La ªcoala cu clasele I-IV sa introdus încãlzirea centralã (în
2005) ºi s-au executat ample lucrãri
de zugrãvit ºi vopsit. La celelalte
clãdiri s-au executat reparaþii
curente, urmând ca la ªcoala cu
clasele V-VIII sã fie introdusã
încãlzirea centralã.

Existã o salã de sport la ªcoala
cu clasele V-VIII foarte utilã ºi
încãpãtoare, aici desfãºurându-se în
bune condiþii orele de educaþie
fizicã.
În comunã nu existã  în prezent
 nici un microbuz ºcolar pentru
copii de pe sate (Beneºti ºi Ghijasa
de Sus). Copii din Beneºti vin pe
jos pânã la ºosea de unde iau
autobuzul de Agnita, iar cei din
Ghijasa (3 elevi) stau în Alþîna, în
gazdã. Pentru microbuz s-au fãcut
demersurile necesare, fiind aºteptat
pânã la finele anului.
În toate imobilele este introdusã
reþeaua de gaz. Apa curentã este
introdusã numai la grãdiniþa ºi
ªcoala cu clasele I-IV din Alþîna.
La toate ºcolile grupurile
sociale sunt în curte.
De remarcat cã populaþia de
vârstã ºcolarã este în creºtere.
Director Cristina Linte
(n. 30.09.1977, în Sibiu)
A urmat Liceul Constantin
Noica Sibiu, absolvind în anul
2000, Facultatea de Istorie 
Universitatea Lucian Blaga Sibiu.
A fost repartizatã la Alþîna ca
profesor de istorie, iar din ianuarie
2001 este director coordonator al
ºcolilor din Alþîna.

Cã ne-apucã ziua-n satu;
Sã hii, gazdã, sãnãtos,
Peste ani mai veslos!
De Crãciun se colindã în Ajun, cu excepþia Bãrcuþului, unde feciorii cântã în prima zi.
În seara de Ajun, în jurul orei 19, dupã vecernie, plecau de la gazdã. În Sãsãuº Retiº,
Chirpãr colindã întâi în turnul bisericii. Urmeazã, peste tot, notabilitãþile (preotul, primarul,
notarul, învãþãtorul) ºi apoi se colindã tot satul. În Peliºor colindãtorii se adunau la tata de
feciori ºi cântau întâi în cimitir. În Ghijasa de Jos feciorii împreunã cu autoritãþile locale ºi
funcþionarii, erau invitaþi la primar, unde cântau patru colinde, apoi cântau la fiecare casã.
În ceea ce priveºte colindatul propriu-zis, scenariul este, cu puþine variaþii, cam acelaºi.
Gazda e întrebatã dacã primeºte colinda. În unele sate, cum e Sãsãuºul, nu se face acest
lucru, considerându-se cã poarta descuiatã ºi lampa aprinsã înseamnã acordul gazdei. Se
cântã în faþa geamului dinspre curte. În casã intrau numai dacã erau invitaþi ºi asta sentâmpla de obicei la casele cu fete mari. Sunt sate (Coveº, Sãsãuº) în care tradiþia cere sã
intri în casã la toate fetele de joc. Înãuntru se cântã în casa dinãite, adicã în camera din
faþã. Colinda începe de la uºã, cel mai adesea fãrã formule introductive. În Sãsãuº are loc
urmãtorul dialog:
- Bunã sara lu Crãciun!
- Sã trãiþi, ficiori !
În Peliºor, dupã fiecare colindã, un fecior rostea urmãtoarea închinare:
Acest praznic luminat
Noi cu drag l-am aºteptat;
S-auzim îngerii-n cer cântând,
Magii cu steaua cãlãtorind.
Sã dãm veste bunã
Cu dv. Dempreunã!
Repertoriul variazã de la un sat la altul. Chirpãrenii de ex., cunosc cca. 20 de colinde
, dar nu toate sunt cântate în noaptea colindatului. Sunt colinde pentru început (Toatã
legea ). Colinde pentru fete (Fericeanu), pentru notabilitãþi (O, ce veste ). Pentru
restul populaþiei se cântau colinde ca: Toiagul, Steaua  º. a., în general colinde scurte.
În Sãsãuº colinda de-nceput se intituleazã chiar colinda din turn. În Vecerd, cei mai
tineri din bute ( ãi cu sacu) colindau separat ºi aveau un repertoriu diferit de al celorlalþi
( Hristoase, naºte .). Cei mai în vârstã cântau 2-3 colinde: O; ce veste , În oraºul
Viflaim, Astãzi proorocirile. În general se cântã 1-3 colinde, dupã cum e plata pe
masã, dupã cum e fata sau gazda.
Peliºorenii încep cu Naºterea Ta, Hristoase , apoi Toatã legea:::, Viflaimul
jidovesc, Trei crai , În oraºul Viflaim, ce vedere minunatã. În Retiº se cântã
Vremea, Steaua, Acum vremea a sosit, Acum am vãzut minune, Steaua lui
Hristos . Repertoriul cetei din Chirpãr era diferit, în funcþie de destinatar. În turn, la
preot ºi primar se cântau Toatã legea creºtineascã, Ce vedere minunatã, Acum am
vãzut minune, iar prin sat - Steaua sus rãsare, Fericeanu, Trei pãstori, Toiag din
rãdãcinã.
Deºi e cântatã în grup, colinda se cânta la unison. În unele locuri (Retiº) se cântã
antifonic.
În Vecerd, cei mai tineri din bute colindau la toatã lumea, de la prima la ultima casã.
Ceilalþi, cu tistiile în faþã, colindau notabilitãþile, apoi mai mergeau numai la gazdele unde
erau fete. Pe parcurs se alipeau ºi însurãtorii (cei recent cãsãtoriþi), care-i ajutau, cãci
era greu sã colinzi în frig, la toate familiile. Ceata e însoþitã peste tot de muzicanþi, care
cântã pe drum ºi în casele unde se joacã.
La casele cu fetele mari, în Chirpãr se cere permisiunea de a intra în casã. Judele
întreabã: Lãsaþi cu jocul? sau Ne daþi voie sã colindãm? Feciorii se aºeazã în casã în
semicerc ºi cântã Fericeanu, colindã cântatã numai la fete. La sfârºit sunt omeniþi cu
hencleºe (lichie) ºi bãuturã, apoi joacã 2-3 jocuri. În toate satele, pentru acest moment
sunt chemate ºi câteva fete din apropiere. Fetele din Sãsãuº le dãdeau feciorilor mâncare
(fasole frecatã ºi poame uscate) ºi rachiu, cele din Vecerd  vin ºi plãcinte. În Marpod
feciorii intrau doi câte doi ,colindând întâi a gazdei, colindã ce se cânta numai cu aceasta
ocazie. În casele cu fete din Toarcla, feciorii erau primiþi de pãrinþii fetei ºi de neamurile
ei. Intrau pe rând în casã ºi li se puneau vrâste la cãciuli, fãcute din flori de hârtie, iederã
ºi poleialã. Unele fete dãdeau la toatã ceata vrâste, altele  numai judelui ºi drãguþilor.
Cei care nu primeau se simþeau jigniþi ºi se rãzboiau neglijându-le la joc!
Darurile rituale erau aºezate pe masã: colaci (semn al belºugului, al roadelor bogate),
pecie (muºchiul de pe spinarea porcului), bãuturã. Odinioarã se puneau pe masã prune,
pâine, fasole, înlocuite apoi de hencleº ºi cozonac, mai nou de bani. Cei mici primeau un
colac mare, din fãinã de grâu, frumos împletit ºi coaste. Feciorii mai mari primeau de la
fete (cãci numai la ele colindau) o fele (0,5l ) de rachiu sau 1l de vin ºi douã hencleºe.
La sfârºit se mulþumeºte gazdei cu formele tradiþionale:
- La mulþi ani, gazdã!
Sã hii, gazdã, sãnãtos,
Peste ani mai veselos.
Cu familia dempreunã,
Sã hiþi toþi cu voie bunã! (Retiº)
- Sara din ia-sarã ºi praznicul de mâne sã le ajungeþi la mulþi ani! (Chirpãr)
Când se terminã colindatul, în unele sate (Vecerd, Peliºor) se trãgeau clopotele ºi
feciorii mergeau acasã (Vecerd) Cei din Peliºor veneau încolonaþi spre bisericã, colindând.
Susþineau un scurt concert de colinde la bisericã, apoi pleacã acasã. În Retiº cele douã
grupe ale cetei se întâlneau în mijlocul satului ºi mergeau cu toþii la gazdã, unde colindau
toate cele 6 cântece de stea. Feciorii din Chirpãr se întorc la gazdã, unde sunt numãraþi
banii în vãzul tuturor ºi sunt lãsate darurile primite. Apoi merg cu toþii acasã pentru a se
odihni.
În ceea ce priveºte petrecerea (ospãþul) de la sfârºitul colindatului, la ea participa
odinioarã tot satul, datoritã credinþei cã ar participa ºi sufletele celor morþi, reveniþi acum
ca sã se bucure ºi ei împreunã cu cei rãmaºi în viaþã. În Valea Hârtibaciului, la petrecere
participã numai ceata ºi fetele din sat.
În prima zi de Crãciun se merge obligatoriu la bisericã. În Chirpãr, cine lipsea, plãtea
groºâþa (veche monedã austriacã de argint). Dupã masã, feciorii se adunã la bute
(gazdã) ºi acolo petrec, fãrã fete, reminiscenþã, probabil, a perioadei când, timp de o
sãptãmânã, trãiau împreunã la gazdã. În Marpod, Hosman, Fofeldea,Þichindeal, Ghijasa
de Jos bãieþii se strâng la jude. La gazdã sau la jude erau duºi colacii, carnea ºi varza acrã.
Varza era adunatã de la fete de pârgari (Marpod) sau adusã de fete. Bucatele erau pregãtite
ºi feciorii mâncau ºi beau.
Seara ieºeau cu jocul, în cele mai multe sate în mijlocul satului, în altele (Chirpãr)
 într-o salã la ºcoalã. Toatã suflarea satului era acolo. Jocul þinea cam pânã la ora 19. În
Retiº, la ora 20 mergeau la bisericã. Dupã slujbã, bãrbaþii cântau în turn, apoi la preot. De
la joc se mergea acasã ºi se cina. Apoi feciorii se-ntorceau la bute ºi primarul ducea
jocul la o fatã. Dacã avea o drãguþã (iubitã), ducea jocul la ea, dacã nu la o rudã. Fata
gazdã chema ºi alte fete. Pe la ora 24 se încheia jocul ºi apoi mâncau carne friptã, sarmale,
lichiu, cozonaci. În Vecerd mâncau numai tistiile ºi invitaþii gazdei, mâncarea fiind pregãtitã
de gazdã. Dupã aceea, se mai juca un joc  douã ºi toþi plecau acasã. În Sãsãuº , seara,
gocii ºi paharnicul luau un ciubãraº ºi mergeau pe la fete, strângând varzã acrã, iar câteva
mame fãceau sarmale la gazdã. În Chirpãr mâncãrile sunt gãtite de mama judelui sau de
gazda feciorilor, ajutatã de mamele gocilor. Tot aici, la joc participã numai tinerii. Fetele,
conform tradiþiei, nu sunt invitate în prealabil, dar se îndreaptã spre sala de dans când aud
muzica ºi cântecele feciorilor, care ies de la gazdã. Muzicanþii erau plãtiþi sã cânte la joc
în toate sãrbãtorile. Fetele erau invitate la joc de pârgar ºi pristav în Þichindeal ºi Ghijasa
de Jos. În Hosman ºi Fofeldea se juca ziua la jude, iar seara la fete, pe rând.
Mircea Drãgan Noiºteþeanu

1 Ilie Moise- Ceata de feciori: funcþii si atribuþii, în Studii ºi comunicãri, 1992,
Tom VI, pag. 79-92
2 Iacob Manuil, Gazeta feciorilor, în Revista Musa a Institutului Teologic Sibiu
pe anul 1896-1897,f.p.
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GAZETA HÂRTIBACIULUI
LEGENDA HÂRTIBACIULUI

Se spune cã demult, tare demult, când
oamenii pricepeau limba fiarelor ºi mai
credeau în zmei ºi cãpcãuni, trãia într-un sat
prin apropierea apelor Hârtibaciului de astãzi
un flãcãu tare vrednic, viteaz ºi ager la minte,
pe nume Hârtibaci. Îi murise tatãl încã de pe
când era mic ºi fusese crescut de biata maicãsa, rãmasã vãdanã de tânãrã, sãracã lipitã
pãmântului. Neavând cu ce-ºi þine copilul,
femeia l-a dat la un vecin bogat, care avea
cu ce-l creºte. Dar bogãtanul ºi nevasta lui,
lacomi precum le era firea, au gãsit în copil
o slugã. Pe mãsurã ce bãiatul creºtea, era
supus la munci tot mai grele, astfel cã încã
înainte de a ajunge flãcãuaº, ºtia sã are, sã
cosascã, sã hrãneascã vitele ºi sã le adape,
mã rog, tot ce trebuie într-o curte de oameni
înstãriþi. Azi aºa, mâine aºa, Hârtibaci, în
ciuda celor îndurate, creºtea ºi se fãcea un
bãietan tot mai mândru ºi mai îndrãzneþ.
Muncea pe ruptele de la rãsãritul soarelui
pânã-n noapte, spre bucuria stãpânului, care
însã nu se declara niciodatã mulþumit.
Într-o zi, spune povestea, bogãtanul îl
trimise pe Hîrtibaci sã adune fructe într-o
livadã ce o avea lângã o pãdure Flãcãul adunã
douã coºuri grele de fructe ºi porni,
împovãrat, înapoi, spre casã. Drumul ce-l
avea de strãbãtut trecea peste douã dealuri ºi
douã vãi, astfel cã Hârtibaci se moleºii din
pricina greutãþii coºurilor încãrcate. Ostenit,
se lãsã la umbra unui copac din marginea unei
pãdurici pe care flãcãul, i se pãru cã no mai
vãzuse pânã atunci. De cum se aºezã la
umbrã, adormi.
Deodatã cineva îl trezi din somn. Când
deschise ochii, Hârtibaci vãzu lângã copacul
unde adormise, un moºneag care-l privea cu
interes.
- Ce cauþi în pãdurea mea, flãcãule?...
Viaþã sau moarte sã-þi dau pentru îndrãzneala
ta? îl întrebã moºneagul.
- Viaþã sã-mi dai cã-s tânãr ºi abia de acum
încolo mã aºteaptã, dupã cum socotesc eu,
zile bune! Rãspunse cu îndrãznealã flãcãul,
uitându-se cu încordare la bãtrânul acela
rãsãrit ca din pãmânt.
- Bine mi-ai rãspuns, zâmbi moºneagul.
Oamenii sãraci se bucurã de viaþã oricât li sar pãrea ea de grea, nu ca bogãtanii care se
tânguie mereu...Ce-ai vrea, bãietanule, sã-þi
dãruiesc pentru îndrãzneala ºi isteþimea ta:
sã-þi aceste douã coºuri cu galbeni ori sã-þi
dau putere de uriaº?
- O, de nu glumeºti cu mine, unchiaºule,
dã-mi putere. Dar o putere de sã-mi parã
coºurile acestea uºoare ca fulgul... ªi sã fii
încredinþat cã, având puterea pe care zici cã
mi-o dai, îmi voi croi singur drum în viaþã.
- Fie, grãi moºneagul. Du-te acum acasã
liniºtit ºi vei vedea cã greutatea ce o duci îþi
va pãrea o joacã.
Zicând acestea, moºul se fãcu nevãzut în
pãdure. Când ridicã cele douã coºuri,
Hârtibaci constatã cã sunt uºoare ca ºi când
n-ar fi dus nimic în mâini. Simþindu-se
neasemuit de puternic, strãbãtu drumul cu
spor mare ºi nici nu avu timp sã gândeascã
pânã se pomeni coborând cel de-al doilea
deal, spre un râu repede ºi adânc. Peste apa
aceea iute era aruncat un pod înalt, pe
marginea cãruia ºedea o fatã îmbrãcatã întro rochie albã ca neaua. Degetele ei subþiri
despleteau pãrul strâns în coade lungi, iar pe
obraji îi curgeau lacrimi amare.
- De ce plângi, fatã dragã? O întrebã
Hârtibaci.
- Plâng pentru cã bãtrânii din satul nostru
au hotãrât sã se supunã strãvechilor datini ºi
sã mã dea de nevastã unui cãpcãun ce-ºi duce
viaþa pe undeva prin apropiere. Mai bine mã
arunc în râu! Spuse fata, plângând ºi mai
amar.
- Nu te arunca în râu, ci mai bine vino cu
mine, o liniºti Hârtibaci. Cum te cheamã?
- Mã cheamã Paraschiva.

- Hai cu mine în sat, Paraschiva, ºi ai sã
vezi cã nu þi se întâmplã nimic rãu.
- Dar ce-or sã zicã oamenii? Cã îndrept
mânia cãpcãunului împotriva lor...
- Dinspre partea asta sã n-ai nici o grijã.
Am sã vorbesc eu cu oamenii. Sã ne grãbim,
cã ºi aºa sunt întârziat.
- Curând intrarã în sat. Când vãzurã
bãtrânii cã fata s-a întors, încruntarã din
sprâncene. Apoi sãrirã cu glasul:
- De ce te-ai întors, fatã? Nu ai curajul sã
te înfãþiºezi cãpcãunlui, lãsându-ne pe noi sã
ne prãpãdim cu toþii? Eºti o fricoasã! ªi de
atâta amar de vreme fetele frumoase se mãritã
cu cãpcãunul, pentru cã aºa ni-i legea. Iar tu
ai cãlcat-o. Vrei sã stârneºti mânia lui, sã
piarã tot satul? Strigau ei
În locul fetei, rãspunse Hârtibaci:
- Oameni buni, în fiecare an hãrãziþi
cãpcãunului fetele voastre cele mai frumoase.
De ce?...Aþi spus cã Paraschiva e o fricoasã,
dar nu-i adevãrat. Fricoºi sunteþi voi! Ce
poate fi mai josnic decât sã piarã aceastã fatã,
ca celelalte, înghiþite pânã la urmã de
cãpcãun? Paraschiva vrea sã trãiascã, iar voi
o mânaþi la moarte!
- Sã mori pentru binele obºtii e o cinste!
strigarã bãtrânii.
- Dacã-i aºa, puneþi mâna pe paloºe, pe
suliþi ºi ucideþi cãpcãunul pentru binele obºtii
ºi pentru binele fetelor voastre! Iar dacã
cineva dintre voi va pieri în luptã, cinste
viteazului!...
Bãtrânii cãzurã pe gânduri, chibzuind.
Tãceau ºi se scãrpinau în barbã, pe când cei
tineri ºuºoteau între ei.
- Eu am sã mã duc primul la luptã! Strigã
Hârtibaci, sigur pe îndrãzneala ºi puterea lui.
- Eºti încã tânãr, bombãnirã bãtrânii.
- E drept cã sunt încã tânãr, dar am îndurat
multe ºi voi ºti sã lupt!
Punând mâna pe suliþã, Hârtibaci se
afundã în pãdure, spre dealul înalt unde se
spune cã sãlãsluieºte cãpcãunul. Cei tineri
pornirã dupã el. Pe drum însã mulþi rãmaserã
în urmã, iar alþii fãcurã cale întoarsã, lãsându-l
singur pe Hârtibaci, care înainta fãrã teamã.
Flãcãul merse ce merse, pânã ce dealul
cel mare se desluºi în zare, învãluit în lumini
albãstrii. La poalele dealului sclipeau în soare
apele unui râu. Pe malul lui ºedea un moºneag
gârbovit, pleºuv, cu barbã albã. Flãcãul îl
zãrii de departe ºi observã cã-i tremurã uºurel
capul. Dãdu sã se îndrepte spre el ca sã-l
întrebe dacã nu cumva l-a vãzut pe vrãjmaºul
de cãpcãun. Înainte de a pãºi, pe marginea
potecii i se ivi în cale o floare frumoasã.
Bãietanul îºi zise: Ia sã culeg floarea asta
ca sã i-o duc Paraschivei. Dãdu s-o rupã,
dar de sub floare þâºni o pãsãricã, rugându-l:
- Nu-mi rupe floarea, voinice! Am sã-þi
plãtesc binele cu un sfat bun, de care ai
nevoie.
- Bine, aºtept sfatul, încuviinþã flãcãul.
- L-ai vãzut pe moºneagul de pe malul
apei. Aflã flãcãule, cã arãtarea aceea nu-i un
bãtrân paºnic, cum ar pãrea, ci însuºi
cãpcãunul! ªi-a luat alt chip ca sã nu-l
cunoºti. Nu vezi cum îi tremurã capul de
furie?...
De cum aflã aceasta, Hârtibaci ridicã
suliþa ºi se îndreptã iute spre cãpcãun. În
aceeaºi clipã, apele râului se încreþirã
începând sã spumege, vântul se stârni din
senin, aducând a furtunã, apoi se auzirã
bubuind tunete. Cerul, brãzdat de fulgere, se
întunecã, iar pãdurea din apropiere vui
nãprasnic. Se dezlãnþui o ploaie deasã, dar
flãcãul nu se sperie, ci porni ºi mai vaºnic la
luptã, lovind cãpcãunul cu suliþa. Se bãturã
aºa vreme de un ceas ºi mai bine. Voinicul
lovea cu sete, înfigându-ºi suliþa în trupul
fiorosului cãpcãun, care-ºi luase acum chipul
lui adevãtat. La o vreme, vãzându-se biruit,
cãpcãunul ceru viteazului îndurare, fãgãduind
cã de acum înainte nu va mai cere fete, cã se

duce în lumea lui cât va vedea cu ochii.
Hârtibaci însã îi ghici viclenia ºi-l lovi de
moarte. În zvârcolirile lui, cãpcãunul se
aruncã în apã , gândind cã va putea trece râul
ºi se va ascunde în frunziºurile de pe celãlalt
mal. Viteazul sãri însã în apã dupã el ºi-l mai
lovi de câteva ori, astfel cã undele limpezi
ale râului cãpãtarã o culoare întunecatã
datoritã sângelui spurcat al cãpcãunului.
Dihania se mai zvârcoli ce se mai zvârcoli
în apã, apoi îºi dãdu duhul.
Aºa scãpã viteazul flãcãu þinutul de
fiorosul cãpcãun. În drum spre casã, îi ieºi
voinicului în cale pãsãrica, þinând floarea în
cioc.
- Þi-o dãruiesc drept rãsplatã pentru
uciderea cãpcãunului, viteazule Hârtibaci.
Þi-o dãruiesc ca sã-þi lumineze viaþa alãturi
de frumoasa Paraschiva pe care ai scãpat-o
din ghearele lui.
Mulþumind, flãcãul luã floare ºi se

întoarse în sat. Oameni îi ieºirã înainte ºi i se
închinarã pânã la pãmânt.
- Cea mai frumoasã fatã din satul nostru
este Paraschiva. Ea te iubeºte de cum te-a
vãzut. Sã-þi fie mireasã!
Voinicul dãrui floarea fetei.
- Mi-ai dãruit floarea libertãþii ºi-þi
mulþumesc nespus, zise Paraschiva, plângând
de fericire ºi lipindu-se de flãcãu. Am sã-þi
fiu soaþã ºi o sã trãim fericiþi pânã la adânci
bãtrâneþi...
La nunta lor au petrecut nu numai oamenii
din satul fetei ci ºi mulþi alþii din împrejurimi,
care au venit anume sã-l sãrbãtoreascã pe
viteazul vitejilor
De atunci, apei în care ºi-a dat sfârºitul
cãpcãunul i se zice Valea Hârtibaciului, dupã
numele viteazului flãcãu.
Din volumul Cãlãtor pe Valea Cibinului
,legende ºi povestiri sibiene
de Emil Bejan

Biserica cu hramul Sfântul Gheorghe Veseud
Satul Veseud, este aºezat între douã dealuri
cu spinãri ondulate, pe latura dreaptã a vãii
denumite Vizinii, care izvorãºte din imediata
apropiere de hotarul satului, din pãdurea
învecinatã cu satele: Dealul Frumos ºi
Merghindeal.
Despre înfiinþarea satului, date precise ºi
sigure nu se gãsesc. Cunoaºtem din izvoare
istorice cã, prin pãrþile acestea s-a fãcut
colonizarea saºilor, între anii 1141-1161, pe
timpul lui Gheza al II-lea, deci înfiinþarea
satului Veseud s-a fãcut probabil în jurul anilor
1000-1100. Într-un document vechi, care se
pãstreazã la arhivele statului, din Sibiu, se
indicã cum cã, satul Veseud la anul 1332 exista
sub numele de Vozzvodia. Deci este de la
sine înþeles, ca prin prezenþa românilor aici, sã
fie adusã cu sine ºi necesitatea organizãrii lor
în cele religioase. Este posibil totuºi, ca pentru
o vreme oarecare, pânã au ajuns a fi în numãr
mai mare, românii din Veseud sã nu fi fost
organizaþi ca parohie. Dupã tradiþie, o altã
bisericã, n-a existat mai înainte, ci numai o casã
de rugãciune la unul dintre credincioºi.

Preotul lor de atunci a fost Iacob Cândea,
care administra ºi Vãrdul. Despre sfinþirea
bisericii n-au rãmas urme scrise ºi nici din
tradiþia localã nu s-a putut culege nimic.
Biserica este ziditã din piatrã, cãrãmidã,
lemn, var ºi acoperitã cu þiglã. Construcþia
are formã de corabie, în stil bizantin cu
elemente gotice, obiºnuite în Ardeal. Turnul
este zidit în stil gotic ºi are înãlþimea de 12
metri. Plafonul este plan, iar pardoseala din
lemn. Din datele culese din tradiþia localã,
maeºtrii constructori au fost localnici de
naþionalitate românã ºi sãseascã. Iconostasul
este din zid, decorat cu icoane pictate pe
sticlã, iar în faza actualã, biserica este
zugrãvitã în interior cu motive naþionale.
Reparaþii parþiale s-au fãcut bisericii, în
anii 1901,1945,1966-1967, iar actualmente
cu ajutorul bunului Dumnezeu, prin
strãdaniile preotului Pampu Codruþ ºi a
credincioºilor din cuprinsul parohiei, lãcaºul
a primit o nouã înfãþiºare: interiorul bisericii
a fost zugrãvit, s-au achiziþionat icoane noi

Biserica ortodoxã actualã este aºezatã la
marginea de sud-est a satului pe o ridicãturã
de teren, proprietate a bisericii denumit Dealul
Inului. Biserica este ziditã în formã de corabie
ºi de la data construcþiei nu a suferit nici un fel
de modificare, ci se gãseºte ºi azi în forma ei
originalã. A fost ridicatã în anul 1790 - fiind al
doilea lãcaº de cult ortodox ca vechime din
zona vãii Hârtibaciului, dupã cel din Sãsãuº
(lãcaº zugrãvit de cunoscuþii pictori, fraþii
Grecu) ? cu sume realizate din contribuþia
credincioºilor, de cãtre întreaga obºte
creºtineascã ºi anume: o parte din donaþia
credinciosului Varga Miron, care a contribuit
cu aproape 1/3 din întreaga sumã destinatã
ridicãrii bisericii, iar restul de 2/3, din partea
celorlalþi credincioºi.

pentru iconostas, cafasul a fost recondiþionat.
Din nefericire, biserica nu este trecutã în
evidenþa monumentelor istorice pentru a fi
declaratã monument de patrimoniu cultural, aºa
cum îi este meritul, iar exteriorul acestui frumos
lãcaº are de suferit pe zi ce trece în faþa
intemperiilor vremii, având zidurile degradate.
Astãzi nãdãjduim la ajutorul bunului
Dumnezeu ºi la buna credinþã a noastrã, a
creºtinilor de pe valea Hârtibaciului, a
autoritãþilor abilitate, ca acest lãcaº sã-ºi
gãseascã locul cuvenit în rândul monumentelor
istorice româneºti, conºtienþi fiind cã numai aºa
vom putea aprecia justa valoare a înaintaºilor
noºtri ºi nestrãmutata lor credinþã strãmoºeascã.
Prof. Foloba Bogdan
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DATINI DE
S{RBATORI

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 (spãlat), îºi pune
sãpunul ºi piaptãnul 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. Tot în ajun, când fata mare face
colaci, ia sama ca sã nu greºeascã, ca 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 se duce afarã, ia un braþ de lemne tãiate
mãrunt sau 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 în
anul acela se va mãrita.
În ajun, la masã, fata nu ºade la colþul
mesei, pentru cã nu se va mãrita niciodatã
sau chiar dacã se va mãrita, va lua un vãduvoi.
În seara 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 (la þarã slujba se începe 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.
1 IANUARIE (CÃLINDAR,
GHENARIE, GERAR)
Sfântul Vasile (Sân Vasile, Sân Vãsii).
Începutul anului. În noaptea spre Anul Nou
se aprinde câte o lumânare la Sfânta Icoanã,
ca sã meargã bine tot anul.
Se face calendarul pentru tot anul, spre a
ºti care lunã va fi ploioasã sau secetoasã din
cursul anului. Calendarul se face astfel: se
pun 12 foi de ceapã ºi în fiecare foaie câte
un strop de sare. Fiecare foaie reprezintã o
lunã. Toate foile se pun într-un loc uscat ºi
unde nu umblã nimeni. Dimineaþa, a doua
zi, se ia fiecare foaie ºi care va fi cu apã,
acea lunã va fi ploioasã, iar în care sarea nu
se va fi topit, acea lunã va fi secetoasã
Din volumul Mitologie Româneascã
de Marcel Olinescu
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POVEªTI DE CRÃCIUN
Dupã ce s-a nãscut Hristos, îngerii au
coborât din cer, l-au luat de l-au scãldat în
rouã de pe flori adunatã, l-au înfãºat în
scutece de mãtasã ºi l-au suit la ceruri, de
l-au înfãþiºat dupã datinã - Tatãlui Ceresc,
carele l-au primit în tronul lui de aur ºi lau binecuvântat.
Apoi îngerii l-au dus în cântãri de slavã
ºi l-au pus în braþele maicii lui.
Tot atunci o stea mare, comatã, cum nu
s-a mai vãzut, a apãrut pe cer, sã anunþe
lumii întregi, naºterea celui ce va fi
împãratul lumii. Dupã steaua aceasta s-au
luat cei trei magi din Rãsãrit, Gaºpar,
Melchior ºi Baltazar, sã-i aducã daruri
nepreþuite: aur smirnã ºi tãmâie ºi sã se
închine lui. Când au ajuns la Irod, împãratul
iudeilor, steaua-n nor li s-au ascuns ºi ei au
fost nevoiþi sã-ntrebe de Irod unde este
împãratul lumii. Irod s-a speriat ºi de fricã
sã nu i se ia tronul, a pus în gând sã-l
omoare. De aceea i-a rugat, ca la întoarcere
sã vie sã-i spuie ºi lui unde s-a nãscut acel
împãrat. Un înger a venit în somn magilor
ºi le-a spus sã nu mai treacã pe la Irod, când
se vor întoarce. Magii l-au aflat pe copilul
sfânt, s-au închinat ºi s-au întors pe alt
drum.
Irod de supãrare, a poruncit sã taie pe
toþi copiii de la 2 ani, mai în jos. Dar în

MAGII ~I IROD

zadar a fost cãci Iosif ºi Maria erau de mult
cu copilul Isus pe drumul cãtre Eghipt.
Dupã ce împãratul Irod fu înºelat de cãtre
cei trei magi, care nu s-au mai întors pe la el,
sã-i spuie unde s-a nãscut copilul Iisus, acel
care va fi împãratul lumii, Irod în nebunia
lui a crezut cã va scãpa uºor de el, poruncind
sã se omoare copiii de la doi ani mai în jos.
Dumnezeu, care ºtia de toate astea, a trimis
un înger la Sfânta Marie, sã-i spuie sã fugã
îndatã, ca sã scape de furia lui Irod.
Iosif ºi cu Sfânta Maria ºi cu copilul Iisus
au plecat repede înspre Egipt. Sfânta Maria,
pentru cã era mai slabã ºi era îndatã dupã
naºtere, mergea cãlare pe un asin. În drumul
lor au întâlnit niºte oameni, care îºi semãnau
câmpul lor. Iosif, fiind obosit, i-a rugat sã-i
dea puþinã apã de bãut.
Plugarii aceºtia erau oameni dreptcredincioºi ºi miloºi, aºa cã le-au dat apã
proaspãtã de la un izvor din apropiere. Sfânta
Maria, drept mulþumire pentru facerea lor de
bine, le-a spus sã vie a doua zi la secerat.
Oamenii au crezut-o ºi a doua zi, când au
venit cu secerile ºi cu carele, grâul era mare
ºi cu spicul copt, numai bun de secerat. Cam

pe la amiazã, când seceraserã o bucatã
bunã, iatã cã trec pe acolo o ceatã de soldaþi
ºi se opresc înaintea lor:
- Oameni buni, n-aþi vãzut trecând pe
aici un om cu femeia lui ºi cu un copil mic
în faºã?
- Ba da vãzurãm. Le-am dat ºi apã sã
beie.
- Când, de mult? Mai întrebarã soldaþii
bucuroºi cã au dat de urma lor.
- Pãi, asta a fost pe vremea când
semãnam câmpul ista, le rãspunse un
bãtrân, care îºi cam dãdea cu socoteala cã
aici trebuie sã fi fost mânã dumnezeiascã,
de le-a crescut grâul aºa repede
Iar soldaþii, neºtiind de minunea asta,
au fãcut calea întoarsã, gândind în mintea
lor: Cum sã punem noi mâna pe niºte
oameni care au trecut pe aici, pe vremea
semãnatului.
ªi aºa au scãpat Sfânta Maria ºi Isus ºi
Iosif de prigoana lui Irod ºi au ajuns cu
bine în Egipt.
Din volumul MITOLOGIE
ROMÂNEASCÃ

de Marcel Olinescu

COLINDE COLINDE

LA BUTEA JUNILOR

(urare)
Vã rog, fraþilor, sã vã hie cu luare-aminte
ºi de-ale mele cuvinte
cã n-am vint ca sã ºez
c-am vint sã vã spui de-a-nþãles.
Iatã, ºi noi ca niºte prunci umblãm
ºi de dumneavoastrã ne rugãm
daþi-ne un pãtraº,
hie ºi mai mãraº
hie ºi mai gros de dungã,
cã ne va spori la pungã.
însã punga nu ni spartã,
inima aºe ne saltã.
Sã mierem, fraþilor, la ºcoalã
sã nu mâncãm pita goalã,
când de la ºcoalã am vint
tare rãu am flãmânzât
þundra-n spate ni s-a rupt,
tocma la mijloc de trup.
Ia, cinstitã domn aleasã
întinde masa frumoasã,
cu spatã de carne grasã.
dntinde-ne pe masã
un colac de grâu ºi-un pahar de hin
ca sã þâ-l închin!
La anul ºi la mulþi ani!
Din Monografia localitãþii Ghijasa de Sus

IN LUNA IANUARIE E ZIUA LOR
1. Aroneasa Cornel
Retiº
82 de ani la 1 ian
2. Itu Victoria
Alþâna
87 de ani la 2 ian
3. Bârsan Verghina
Retiº
90 de ani în 3 ian
4. Brumar Emil
Retiº
83 de ani în 4 ian
5. Moldovan Nicolae
Þeline
83 de ani în 4 ian
6. Bârsan Maria
Retiº
88 de ani în 7 ian
7. Munteanu Maria
Merghindeal
86 de ani în 10 ian
8. Jecan Reghina
Merghindeal
84 de ani în 11 ian
9. Raicu Toader
Alþâna
81 de ani în 12 ian
10. Popia Maria
Alþâna
86 de ani în 13 ian
11. Cãlin Anica
Alþâna
83 de ani în 14 ian
12. Dobre Aurel
Retiº
82 de ani în 19 ian
13. Drãgan Elena
Þeline
82 de ani în 19 ian
14. Tatu Ioachim
Alþâna
80 de ani în 19 ian
15.Raicu Toader
Alþâna
85 de ani în 23 ian
16.Brezaie Ioan
Alþâna
85 de ani în 25 ian
17.Cândea Fimia
Alþâna
83 de ani în 27 ian.
18.Brezaie Maria
Alþâna
82 de ani în 31 ian
Noi le dorim sãnãtate, bãtrâneþe liniºtitã dragoste ºi bucurii din partea urmaºilor .

Gherasim Rusu Togan ºi Mihai Rusu

TÂNGUIREA LUI ADAM

Culese de Ilarion Cociºiu
Dumnezeu din ce-o-nceput
Lilioarã trandarir
Toatã lumea ºi-o fãcut
ªi-o fãcut Domnul Hristos
Pe Adam, foarte frumos
ªi cu Eva l-o-nsoþit
ªi cã lor le-o arãtat
Din pomu care-o mâncat
ªi le-o spus sã nu mai mânce
C-afarã din rai s-or duce.
Noi bucuros nu ne-om duce
Din astgrãdiniþã dulce
De para fãcliilor,
De fumul tãmâilor,
De mirosul florilor,
De dulceaþa florilor.
Asta-i searã preamãritã
De la Dumnezeu lãsatã.
Hendorf, 28-XII.1934
Gh. Boldijar

SLUGA MICÃ VESTEªTE
NAªTEREA
D-asta-i sara lui Crãciunu
Lui Crãciun celui bãtrân.
Mânã sluga cea mai mare
De boilor sã le deie.
El se duse ºi sãntoarse.

Tunã-n casã spuse-n masã
-D-ale, stãpâne Crãciune,
Dar aceasta ce-o sã fie,
Nu mã pot d-apropia
De boilor sã le dau,
De zvonul albinelor
De para flãcâielor
De mirosu florilor.
Mânã sluga mijlocie
El se duse ºi sã-ntoarse
Tunã-n casã spuse-n masã:
-D-ale stãpâne Crãciune
Dar aceasta ce sã fie,
Nu mã pot d-apropia
De boilor sã le dau,
De para flãcâielor
De zvonul albinelor
De mirosu florilor.
Mânã sluga cea mai micã
Sluga micã, mai crezutã
El mai bin s-apropie
ª-ncâ-n iescle s-a uitat
ª-a vãzut pe fiul sfântu
Mititel, înfãºeþel,
Faºe d-albã de mãtase
Scutecel de d-arºonel.
Pin pociumpi fãclii aprinse,
Pin grãdele viorele.
Noi umblãm ºi colindãm
Pãrintelui ne-nchinãm.
Dârlos, 6. III. 1938
Ironim Proºtean
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PIATA DE VINERI
DIN AGNITA
FIRMA AUTORIZATÃ ISCIR PENTRU
MONTARE/INSTALARE
CENTRALE TERMICE PE LEMNE
ªI COMBUSTIBIL GAZOS
AGNITA STR. 1 DECEMBRIE NR. 30
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

 LA PRUT

O nuntã, un botez, o aniversare, prilejuri de a-þi
face invitaþii sã se simtã bine. Cel mai indicat sã-i inviþi
LA PRUT. Atmosferã plãcutã, mâncare bunã,
servire ireproºabilã ºi preþurile cele mai convenabile.
Pentru 20 de musafiri asigurãm ºi cazare.
VA AªTEPTÃM!

Cyan Magenta Yellow Black

S.C. MODEST IMPEX SRL

°

Vrei sã-þi repari, sã-þi modifici ori sã-þi faci o casã? O problemã destul
de simplu de rezolvat, dacã te adresezi firmei S.C MODEST IMPEX SRL
din Agnita. Aceasta oferã tot ce este necesar, de la balastru pentru fundaþie
pânã la materiale de finisaj.
Ai nevoie de constructori ? Firma S.C. MODEST IMPEX SRL, are o
echipã de construcþii cu personal specializat ºi autorizat, care oferã
garanþie pentru lucrãrile executate.
Vrei aparaturã electro-casnicã, obiecte de uz gospodãresc ori materiale
utilizabile de calitate garantatã ºi la preþuri fãrã concurenþã ? La S.C.
MODEX IMPEX SRL, gãseºti cea mai variatã gamã cu aceste produse.
Ai nevoie de o anumitã culoare de vopsea ? LA S. C. MODEST IMPEX
SRL, dureazã mult pânã te hotãrãºti ce alegi din cele 3000 de nuanþe din
culorile curcubeului. Pe urmã cu ajutorul calculatorului, în cinci minute
primeºti vopseaua de culorea aleasã.
Nu-þi ajung banii ? De la S.C MODEST IMPEX SRL, poþi cumpãra
orice cu credit bancar.
S.C. MODEST IMPEX SRL, este unicul furnizor din zonã pentru
produse ROMSTAL.
S.C. MODEST IMPEX SRL,
asigurã transportul gratuit al
produselor, în Agnita, Ruja ºi Coveº
ºi cu preþuri mici în alte localitãþi.
DACÃ NU CREDEÞI TOATE
ASTEA, PUTEÞI VERIFICA.
Personalul firmei S.C. MODEST
IMPEX SRL, amabil ºi bine calificat,
din unitãþile de pe Aleea Castanilor
ºi str. Mihai Viteazu, vã va confirma,
dându-vã ºi detaliile necesare.

LOCALIT{|I  BISERICI  PREO|I
- informaþii utile 
MITROPOLIA ARDEALULUI 19. Ighiºu Vechi  Biserica Sf.
Arhangheli  pr. Dumitru Iridon
ARHIEPISCOPIA
20. Ilimbav  Biserica Sf. Nicolae ºi
ORTODOXÃ ROMÂNÃ
Buna Vestire  pr. Ioan Rus, tel.:
SIBIU
0269-443.838
ARHIEPISCOPUL SIBIULUI
21. Marpod  Biserica Sf. Nicolae 
ªI MITROPOLITUL
pr. Moise Rusu, tel.: 0269-584.146
22. Merghindeal  Biserica Buna
ARDEALULUI
Vestire  pr. Virgil Manase, tel.: 0269Dr. LAURENÞIU STREZA
PROTOPOPIATUL AGNITA
Sediu Protopopiatului: Agnita,
str. Mihai Viteazul, nr. 20, tel.:
0269-510.325
Protopop: pr. Ioan Jurca

1. Agnita I - Biserica Sf. Impãraþi
Constantin ºi Elena - pr. Gregoriu
Cernea, tel.: 0269-510.325
2. Agnita II  Biserica Sf. Nicolae 
pr. Ioan Jurca, tel.: 0269.-510.921
3. Agnita III  Biserica Sf. Apostoli
Petru ºi Pavel  pr. Nicolae
Mãrginean, tel.: 0269-512.579
4. Alþîna  Biserica Adormirea Maicii
Domnului ºi Sf. Apostoli Petru ºi
Pavel - preot Mircea Stoia, tel.: 0269581.277
5. Apoº (filie)  Biserica Sf.
Gheorghe  pr. Nicolae Piroº, tel.:
0269-517.104
6. Beneºti - Biserica Sf. Nicolae 
pr. Alin Zegrean
7. Bîrghiº  Biserica Cuvioasa
Paraschiva ºi Sf. Gheorghe  pr.
Nicolae Piroº, tel.: 0269-517.104
8. Brãdeni  Biserica Sf. Ilie  pr.
Nicu Lazãr, tel.: 0269-518.128
9. Bruiu  Biserica Cuvioasa
Paraschiva  pr. Ilie Doboliþã, tel.:
0269-586.523
10. Chirpãr  Biserica Înãlþarea
Domnului  pr. Ioan Socaci, tel.:
0269-586.165
11. Coveº  Biserica Adormirea
Maicii Domnului  pr. Mihai Naicu,
tel.: 0269-513.401
12. Dealu Frumos  Biserica Sf.
Nicolae  pr. Nicolae Godan, tel.:
0269-517.516
13. Fofeldea  Biserica Sf. Vasile 
pr. Ioan Muntean, tel.: 0269-226.679
14. Gherdeal - ?
15. Ghijasa de Jos  Biserica
Cuvioasa Paraschiva  pr. Viorel
Hoadrea
16. Ghijasa de Sus  Biserica Sf. Ioan
Botezãtorul  pr. Mihai Rusu
17. Hosman  Biserica Buna Vestire
ºi Cuvioasa Paraschiva  pr. Cãlin
Roajdã, tel.: 0269-214.058
18. Iacobeni  Biserica Sf. Nicolae
 pr. Teofil Gârbacea

517.541
23. Metiº  Biserica  Cuvioasa
Paraschiva  pr. Claudiu Opriº, tel.:
0269-587.147
24. Mihãileni  Biserica Sf. Nicolae
ºi Sf.Dumitru  pr. Nicolae Dorin
Dumbravã, tel.: 0269-587.147
25. Moardãº  Biserica  Înãlþarea
Domnului ºi Sf. Dumitru  pr. Aurel
Dancu
26. Movile  Biserica Sf. Nicolae 
pr. Adrian Moldovan
27. Netuº  Biserica Sf. Petru ºi
Pavel  pr. Ciprian Constantin
28. Nocrich  Biserica Sf. Vasile 
pr. Aurel Avram, tel.: 0269-582.165
29. Noiºtat  Biserica Sf. Arhangheli
 pr. Liviu Prunea
30. Peliºor  Biserica Sf. Nicolae 
pr. Simion Mãneasa
31. Rãvãºel (filie)  Biserica Sf.
Arhangheli  vacantã, suplinitã de pr.
Aurel Dancu
32. Retiº  Biserica Sf. Nicolae  pr.
Ioan Scutea, tel.: 0269-518.238
33. Ruja  Biserica Buna Vestire 
pr. Marius Rebegel, tel.: 0269-518.507
34. Sãsãuº  Biserica Adormirea
Maicii Domnului  pr. Alexandru
Copãceanu
35. ªomartin (filie)  Biserica Sf.
ªtefan  pr. Ilie Doboliþã, tel.: 0269586.523
36. Stejeriºu  Biserica Sf.

Constantin ºi Elena  pr. Crucian
Murgoiu, tel.: 0269-239.259
37. ªalcãu (filie)  Biserica

Pentru informaþii zilnice
Abonaþi-vã la cotidianul

Tribuna

Gata cu dezordinea ºi cu târgul
din drum. Primãria a preluat
administrarea târgului ºi a pieþei ºi
angajaþii sãi ies pe teren sã facã
rânduialã. În târg unul taie bilete,
doi dirijeazã atelajele ºi unul
supravegheazã. Nu lipsesc nici
poliþiºtii comunitari, gata sã dea
amenzi. La intrare cerealele s-au
scumpit de parcã-s fãcute cu gaz
metan. Porumbul ºi grâul nu
coboarã sub 9 lei feldera ºi ovãzul
cu 7 lei feldera, cã-i mai uºor. Porci
mulþi, cumpãrãtori puþini. În gura
mare se cer 5 lei pe kg, dar cu voce
joasã preþul mai coboarã. Totuºi
mulþi grãsuni au ratat ocazia de a
fi bucurie pe masa creºtinilor, sub
formã de bucate tradiþionale. Vor
ajunge prin magazine sub formã de
salamuri ºi pateuri combinaþi cu
diverse ingrediente ºi E-uri, de nu
mai ºtie omul ce mãnâncã.
În piaþa din centru zona
zarzavaturilor afiºeazã mese goale.
Merele încearcã sã umple peisajul
pustiu. Se vând cu 1,2 1,5 sau 2,0
lei. Depinde de mãrime ºi soi.
Câteva verze ce n-au ajuns
murãturi se vând cu 0,8 lei kg,
usturoiul de 10 ori mai scump, cãi mai concentrat, morcovii cu 1,5
lei, pãstârnacul cu 2,5, ceapa cu
1,5-1,8 lei, salata cu 1,5 cãpãþâna,
cartofii cu 0,8 kg , fasolea cu 3,5.
La mare preþ se dã nuca pe gustate,
cu 14 lei kg. O cumpãrã
gospodinele care îºi respectã
reþetele proprii ºi se mândresc cu
ele. Celelalte îºi comandã
cozonacii ºi prãjiturile de gata.
Mâine, poimâine pe toate mesele
se vor gãsi aceleaºi bunãtãþi fãcute
dupã standarde europene, având
aceeaºi culoare ºi gust.
Brazii coborâþi din munte,
ºtampilaþi ºi cu acte în regulã, se
vând cu 45- 50 lei. Nu-i
înghesuialã la ei, semn de sãrãcie,
dar ºi de înlocuirea lor cu imitaþii
de plastic care nu mor niciodatã,
pentru cã s-au nãscut morþi.
LA ANU ªI LA MULÞI ANI!
Ion Dobre

Cuvioasa Paraschiva  vacantã,
suplinitã de pr. Nicolae Dorin
Dumbravã, tel.: 0269-587.147
38. Þeline (filie)  Biserica
Schimbarea la faþã  vacantã,
suplinitã de pr. Ioan Scutea, tel.:
0269-518.238
39. Þichindeal  Biserica
Cuvioasa Paraschiva  pr. Mircea
Popescu, tel.: 0269-581.204
40. Vãrd  Biserica Înãlþarea
Domnului  pr. Codruþ Pampu,
tel.: 0269-238.219
41. Vecerd  Biserica Sf. Nicolae
ºi Cuvioasa Paraschiva  pr.
Dorel Chiriþã
42. Veseud (filie)  Biserica Sf.
Gheorghe  suplinitã de pr. Codruþ
Pampu, tel.: 0269-238.219
43. Zlagna (filie)  Biserica
Cuvioasa Paraschiva  suplinitã
de pr. Simion Mãneasa
(continuare în numãrul viitor)

Nu-þi lãsa goalã
Cutia poºtalã!

COLEGIUL DE REDACÞIE AGNITA

Colectiv de redacþie: Ilarion Bârsan, Eleonora Tudoran,
Mircea Drãgan, Lucia Letiþia Rodina, Marius Halmaghi,
Tehnoredactare: Nicolae Hodiº
Foto: Marius Halmaghi Str. P-þa Republicii nr. 19 Tel.: 0269-510465, int.112
Tipar: Tipo Trib Sibiu
EDITURA ETAPE SIBIU

orele 800 - 1500

°

