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AGRICULTURA ~I O.M.G-URILE

Zilele Culturale ale Ora`ului Agnita
4  5 august 2007

Agnita vã aºteaptã sã ne bucurãm împreunã de manifestãrile organizate cu ocazia Zilelor Culturale ale Oraºului Agnita.
Folclorul este reprezentant de formaþiile care ne viziteazã cu ocazia festivalului Cântecele
Munþilor. Ansamblul Cununa al Casei de Culturã din Agnita precum ºi nume cu rezonanþã ca
Sava Negrean Brudaºcu, Nineta Popa, Cristian Pomohaci, Adrian Stanca, Marcel Pãrãu, ne vor
delecta sâmbãtã 4 august.
Muzica uºoarã cu trupe de renume ca Direcþia 5, Hara, Danger ºi Marius Dragomir vor fi prezente
duminicã 5 august pe scena amplasata în faþa poºtei.
Vã invitãm la Agnita pentru un sfârºit de sãptãmânã de neuitat!
Informaþii suplimentare la telefon 0269/510465 ºi pe site-ul www.primaria-agnita.ro
Organizatori Consiliul Local si Primãria oraºului Agnita.
(Continuare in pag 5)
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Învãþãtorii acestui cerc îºi înþeleg
misiunea ºi îºi fac datoria.
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Cyan Magenta Yellow Black

Nimãnui sã nu-i faci rãu
Cã te vede Dumnezeu
Nu minþi ºi nu fura
Ce-ai aflat nu pitula
A ascunde ce-ai aflat
Însemneaz al fi furat.
(cântare popularã)

°

F[r[ Organisme Modificate Genetic
(OMG) în câmpurile noastre - Regiuni
f[r[ OMG în România
Federaþia Naþionalã de Agriculturã Ecologicã (FNAE)
împreunã cu Centrul de Informare asupra Organismelor
Modificate Genetic (InfOMG  România) anunþã declararea
primei Regiuni fãrã OMG din România. Un numãr de 26 de
localitãþi din judeþul Bistriþa Nãsãud s-au declarat Zone fãrã
Organisme Modificate Genetic.
(continuare în pagina 2)

Cum salv[m
ciurda
satului?
(II)
( în pagina 4)

ÎN ATEN|IA
AGRICULTORILOR
Pentru a beneficia de banii care se
acordã pentru suprafeþele agricole,
trebuie respectate anumite condiþii
impuse de Uniunea Europeanã.
Condiþiile au fost impuse pentru a se
evita degradarea terenurilor agricole.
În acest sens Ministerul Agriculturii ºi
Ministerul Mediului au emis
urmãtorul:

ORDIN

Nr. 791 din 12 dec. 2006
pentru definirea bunelor condiþii
agricole ºi de mediu în România
(continuare în pagina 2)

°

2

2007
GAZETA HÂRTIBACIULUI
F[r[
Organisme
Modificate
Genetic
(OMG)
în
ÎN ATEN|IA AGRICULTORILOR câmpurile noastre - Regiuni f[r[ OMG în România
Pentru a beneficia de banii care se acordã pentru suprafeþele

agricole, trebuie respectate anumite condiþii impuse de Uniunea
Europeanã. Condiþiile au fost impuse pentru a se evita
degradarea terenurilor agricole. În acest sens Ministerul
Agriculturii ºi Ministerul Mediului au emis urmãtorul:

ORDIN

Nr. 791 din 12 dec. 2006 pentru definirea bunelor
condiþii agricole ºi de mediu în România
Art. 1
Începând cu data aderãrii României la
Uniunea Europeanã, fermierii români care
solicitã plãþi directe în cadrul schemei unice
de platã pe suprafaþã  SAPS- trebuie sã
respecte urmãtoarele bune condiþii agricole
ºi de mediu.
I Standarde pentru evitarea eroziunii
solului:
1. pe timpul iernii, terenul arabil trebuie
sã fie acoperit cu culturi de toamnã ºi /sau sã
rãmânã nelucrat dupã recoltare pe cel puþin
20% din suprafaþa arabilã totalã a fermei;
2. lucrãrile solului pe terenul arabil cu
panta mai mare de 12%, cultivat cu plante
prãºitoare, se efectueazã de-a lungul curbelor
de nivel;
3. se menþin terasele existente pe terenul
agricol la data de 1 ianuarie 2007.
II. Standarde pentru menþinerea
conþinutului optim de materie organicã în
sol, prin aplicarea unor practici agricole
corespunzãtoare:
4. floarea-soarelui nu se cultivã pe aceeaºi
suprafaþã mai mult de 2 ani consecutivi;
5. arderea miriºtilor ºi a resturilor
vegetale pe terenul arabil este permisã numai
cu acordul autoritãþilor competente pentru
protecþia mediului.
III. Standarde pentru menþinerea
structurii solului:
6. lucrãrile solului pe terenurile arabile
cu panta mai mare de 12 %, cultivate cu
plante prãºitoare , se efectueaºã de-a lungul
curbelor de nivel.
IV. Standarde pentru menþinerea unui
nivel minim de întreþinere a solului:
7. nu este permis suprapãºunatul pajiºtilor
permanente;

8. arderea pajiºtilor permanente este
permisã numai cu acordul autoritãþii
copetente pentru protecþia mediului;
9. nu este permisã tãierea arborilor solitari
ºi/sau a grupurilor de arbori de pe terenul
arabil;
10 prevenirea instalãrii vegetaþiei
nedorite pe terenurile arabile, în special pe
cele care nu sunt exploatate pentru producþie.
V. Standarde pentru menþinerea
suprafeþei existente de pajiºti permanente.
11. menþinerea suprafeþei de pajiºti
permanente la nivel naþional, existente la data
de 1 ianuarie 2007.
Art 2.
Bunele condiþii agricole ºi de mediu
prevãzute la art.1 sunt obligatorii pentru toþi
utilizatorii de terenuri agricole care solicitã
sprijin în cadrul SAPS dupã data
aderãrii.Aceste condiþii sunt obligatorii
pentru toate parcelele agricole din cadrul
exploataþiei, indiferent dacã fermierul solicitã
sprijin pentru toate parcelele sau numai
pentru o parte
Art 3.
Controlul respectãrii bunelor condiþii
agricole ºi de mediu de cãtre fermieri se face
prin Sistemul integrat de administrare ºi
control gestionat de Agenþia de Plãþi ºi
Intervenþii pentru Agriculturã.
N.R. În concluzie trebuie reþinut cã nu-i voie sã
se ardã miriºtile ºi pajiºtile fãrã aprobare, terenurile
arabile nelucrate se curãþã de scai ºi mãrãcini, pajiºtile
nu pot fi arate ºi nici pãºunate ºi dealurile se arã de-a
lungul pantei.Dacã nu se respectã aceste condiþii s-ar
putea sã vinã un control din partea APIA, ºi sã taie
subvenþiile.

Cele 26 de localitãþi care s-au declarat Zone
fãrã OMG sunt 2 oraºe: Nãsãud, Sângeorz-Bãi
ºi 24 de comune: Chiochis, Chiuza, Coºbuc,
Dumitra, Feldru, Ilva Mare, Ilva Micã, Leºu,
Lunca Ilvei, Maieru, Mãgura Ilvei, Nimigea,
Nuseni, Parva, Poiana Ilvei, Rebra, Rebriºoara,
Rodna, Romuli, Runcu Salvei, Salva, Sant,
Telciu, Zagra. Toate fac parte din Asociaþia
pentru Protecþia Mediului ºi Prezervarea
Resurselor de Apã Pro Someº.
Declaraþia de Zone fãrã OMG în România
este o declaraþie de voinþã, prin care autoritãþile
la nivel local iau poziþie oficialã în privinþa OMG,
afirmând cã nu doresc cultivarea acestora pe
terenul aflat în raza proprie. De asemenea
localitãþile semnatare ale declaraþiei cer
politicienilor relevanþi la nivel judeþean, regional
ºi naþional sã se asigure cp nici o plantã
modificatã genetic nu este / va fi cultivatã în
întreaga Românie ºi sã se asigure cã interesele
acelor fermieri din România, care doresc sã
producã culturi Nemodifcate Genetic, vor fi
protejate legal ºi cã toate mãsurile necesare sunt
luate, pentru a evita orice contaminare a
pãmântului ºi culturilor lor cu OMG.
În anul 2005 România a înregistrat oficial
cultivarea a 87.600 ha de soia MG dintr-un total
de 130.000 ha semãnate cu soia conform
Ministerului Agriculturii. Aceasta face ca
România sã fie consideratã drept cel mai mare
cultivator de OMG din Europa.
Declararea de Zone fãrã OMG face parte
dintr-un proiect amplu, finanþat în prima fazã de
GrassRoots din Germania, la care lucreazã cele
doua instituþii FNAE ºi InfOMG  România.
Acest proiect are ca scop declanºarea
dezbaterilor publice pe tema OMG-urilor în þara
noastrã.
În prezent în Europa sunt 162 de Regiuni ºi
4500 de Zone/Municipalitãþi declarate fãrã
OMG. Þãrile în care s-a promovat cel mai mult
acest concept sunt Austria, Belgia, Cipru,
Finlanda, Franþa, Germania, Grecia, Ungaria,
Irlanda, Italia, Polonia, Portugalia, Slovacia,
Slovenia, Spania, Marea Britanie iar lista
continuã sã creascã.
Organismele Modificate Genetic  temã
extrem de controversatã în întreaga lume, ridicã
numeroase întrebãri privind impactul acestora
asupra sãnãtãþii umane, biodiversitãþii,
agricultorilor, legislaþiei etc. În România, þara
care se confruntã cu diverse dificultãþi pe
probleme de agriculturã ºi protecþia mediului, în
special datoritã preconizatei aderãri la Uniunea
Europeanã, populaþia nu este îndeajuns informatã
privind riscurile OMG, reglementarea acestora
la nivel naþional ºi european, reacþiile ºi

PRIMA ~EDIN|{ A CONSILIILOR
CONSULTATIVE ZONALE
Cele 10 Consilii Consultative Zonale
înfiinþate prin iniþiativa primarului Curcean
Radu Marius, s-au întâlnit în 18 iunie la prima
ºedinþã comunã, în care a fost aprobat
Regulamentul Cadru de funcþionare ºi au fost
aleºi preºedintele, vicepreºedintele ºi
secretarul CCZ.
Din regulamentul de funcþionare reiese
cã, Consiliul Consultativ Zonal este o
organizaþie cetãþeneascã, fãrã personalitate
juridicã, apoliticã ºi non-profit, care
promoveazã valorile democraþiei prin
realizarea unui dialog permanent între
administraþia localã ºi locuitorii unei anumite
zone, asigurând astfel o participare activã a
cetãþeanului la rezolvarea unor probleme
concrete ale colectivitãþii din care fac parte.
Funcþioneazã ca parteneri sociali ai
Consiliului Local, în vederea identificãrii ºi
rezolvãrii problemelor comunitãþii, fiind
instrumente de participare cetãþeneascã, în
scxopul realizãrii în comun a unor acþiuni,
lucrãri, servicii ºi proiecte de interes public
local.
Fiecare zonã din oraº ºi-a ales câte 3-5
membrii CCZ, care sunt voluntari, nu
beneficiazã de retribuþie ºi nici nu au alte

facilitãþi. Ei vor lucra numai pentru binele
comunitãþii ºi vor fi implicaþi în procesul de
luare a deciziilor, vor fi cei care vor încuraja
iniþiativa localã ºi vor promova propunerile
comunitãþii pentru a se materrializa prin
hotãrârile Consiliului Local. CCZ-ul este
compus din preºedinte, vicepreºedinte,
secretar ºi 1-2 membrii.
Zona I: Aleea Teilor, Aurel Vlaicu, Nouã
ºi Plevna sunt reprezentate de: Efta Doru,
Frãticiu Aurel, Baciu Gheorghe ºi Holerga
Aurel.
Zona II: Mihai Viteazu, Dealului,
Republicii ºi 1 Decembrie sunt reprezentate
de: Bârsan Ilarion, Naicu Nini, Luca Ovidiu
ºi Barbu Adrian.
Zona III: ªcolii, Avram Iancu, ºi
Grãdinilor sunt reprezentate de: Þerbea Emil,
Cioca Traian, Morar Felicia ºi Mihai Ioan.
Zona IV:Eminescu, Abatorului,
Izvorului, Smârdan ºi Muncitorilor sunt
reprezentate de: Vasiu Mircea, Avram Aurel,
Mohai Ioan ºi Samoilã Viorel.
Zona V: Horea, Cloºca, Criºan, ºi Livezii
sunt reprezentate prin : Bucur Aurel, Nicula
Marcel, Barbu Lenuþa ºi Bulete Eugen.
Zona VI: Bisericii Progrãzii, Griviþa ºi

Floreasca sunt reprezentate prin Lascu Emil,
Jurca Ioan ºi Marin Vasile.
Zona VII: Coveº este reprezentat prin :
Pãrãu Axente, Cilan Gheorghe, Tobiaº
Tãnase ºi Coºorean Axente.
Zona VIII: Ruja este reprezentatã prin :
Hila Angela, Rebegel Marius, Andrei
Florean, Buta Emil ºi Bucur Mihai.
Zona IX: Spitalului este reprezentatã prin
: Molnar Laslo, Neofit Ioan, Achim Liviu ºi
Polei Ioan.
Zona X: Fabricii este reprezentatã prin :
Modoi Ioan, Aldea Viorel, Drãghici Victor
ºi Dinescu Constantin.
În prima ºedinþa a fost ales Biroul
Executiv al CCZ format din Þerbea Emil
preºedinte, Bârsan Ilarion vicepreºedinte ºi
Efta Doru secretar. Primãria va asigura pentru
CCZ un sediu ºi va desemna un grup de
legãturã permanent pentru a favoriza
colaborarea.
CCZ vor fi eficiente în mãsura în care
membrii sãi se vor implica în viaþa
comunitãþii , vor informa primãria despre
problemele cetãþenilor ºi pe cetãþeni despre
problemele primãriei.
I Bârsan

iniþiativele comunitãþilor din þãrile europene la
introducerea acestora în mediu.
Este primordial sã fim siguri cã alimentele
pe care le consumãm ºi plantele care sunt
cultivate nu prezintã nici un fel de riscuri. Dacã
acestea ridicã serioase semne de întrebare pentru
sãnãtatea ºi siguranþa mediului înconjurãtor
atunci trebuie sã aºteptãm sã fie îndeajuns
studiate pentru a rãspunde la absolut toate
întrebãrile. În numai 10 ani OMG-urile au ajuns
sã fie cultivate pe întreaga planetã. De ce atâta
grabã? Aceastã Regiune fãrã OMG este primul
mesaj de alertã din partea autoritãþilor locale cãtre
autoritãþile de la nivel central de stopare a
cultivãrii ºi comercializãrii OMG-urilor în
România. declarã Grigore Bindea, director al
Asociaþiei Pro Someº.
Voinþa comunitãþilor europene împotriva
OMG este foarte puternicã. Se poate vedea cã
aproape întreaga Uniune Europeanã este o mare
Zonã fãrã OMG. Nordul judeþului Bistriþa Nãsãud
a fost ales pentru începutul acestui proiect datoritã
numãrului mare de soiuri tradiþionale care
necesitã o protecþie imediatã în perspectiva
intenþiei de eliberare în mediu a unor varietãþi de
porumb modificat genetic. Aceastã primã
Regiune fãrã OMG din România demonstreazã
cã autoritãþile locale iau poziþie în cunoºtinþã de
cauzã faþã de o problemã în care interesele
economice primeazã în faþa securitãþii
consumatorului ºi a drepturilor micilor fermieri.
afirma Dan Craioveanu, coordonator al
campaniei OMG, din partea Federaþiei Naþionale
de Agriculturã Ecologicã.

VEHICOLELE NEINMATRCULATE
VOR FI INREGISTRATE LA
PRIMARIE

Pentru cã a crescut numãrul mopedelor
, a maºinilor ºi utilajelor autopropulsate
utilizate în lucrãri de construcþii , agricole
ºi forestiere, care circulã prin oraºul Agnita,
primarul Radu Curcean a cerut Consiliului
Local sã aprobe un proiect de hotãrâre
pentru înregistrarea acestora ºi a vehiculelor
cu tracþiune animalã , la primãrie.
Proiectul a fost aprobat în ºedinþa
ordinarã a Consiliului Local ºi posesorii de
asemenea utilaje vor trebui sã se prezinte
pânã în data de 15. 07. 2007, la primãria
din Agnita unde vor fi înregistrate ºi vor
primi o tãbliþã de identificare reflectorizatã,
pe care va fi înscrisã denumirea localitãþii
ºi numãrul de ordine înscris în certificat.
Posesorii de atelaje au aceeaºi obligaþie
pânã la 1 sept.2007. În perioada urmãtoare
cei care îºi procurã asemenea utilaje sau
atelaje, au termen 30 de zile pentru a le
înregistra. Costul tãbliþei ºi a înregistrãrii
este de 25 de lei.
Conform
aceleeaºi
hotãrâri,
neînregistrarea vehicolelor constituie
contravenþie ºi se sancþioneazã potivit
prevederilor Codului Rutier.
În aceeaºi ºedinþã a fost aprobat
proiectul de hotârâre privind rectificarea
bugetului de venituri ºi cheltuieli..
Pentru cã în trim. I ºi II s-au fãcut
economii în valoare de 289000 lei la unele
capitole, în special la salarii, primarul cerut
consilierilor sã aprobe repartizarea lor la
alte capitole
Vor fi achiziþionate programe
informaþionale în valoare de 47600 lei , care
sã asigure o mai bunã comunicare între
compartimentele funcþionale, ºi se va
cofinanþa cu 50.000 lei programul
SMURD.Pentru târgul de animale se vor
cheltui 39.300 lei, pentru prinderea câinilor
vagabonzi, 15.000 lei, pentru refacerea
spaþiului de lactate din piaþã 15.000 lei,
pentru tãierea ºi toaletarea pomilor 19.400
lei,14.000 lei pentru achiziþionarea de
coºuri pentru gunoiul stradal, 10.000
pentru materiale de canalizare pe str.
Eminescu ºi 25 000 pentru confecþionat
dale pentru trotuare.
Consiliul Local a mai aprobat
proiectul de hotãrâre iniþiat de Comisia de
învãþãmânt,culturã, protecþie socialã, sport
ºi agrement.pri care s-a repartizat un spaþiu
de locuit în vederea închirierii.
I. Bârsan.
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DAREA DE SEAM{ ASUPRA ACTIVIT{|I
SINDICATULUI PENTRU CRE~TEREA VITELOR DE
RAS{ SIMENTHAL PE ANUL 1933 FILIALA AGNITA
Onoratã asistenþã!
Conduºi de dorinþa de a veni în ajutorul
plugarului nostru necãjit ºi al crescãtorului
nostru de vite, ne-am constituit ºi am înfiinþat
în ziua de 17 Martie 1933, sindicatul pentru
creºterea vitelor din rasa simenthal, din
aceastã regiune.
Constatând cã asemenea asociaþii
înfiinþate de zeci de ani în þãrile Occidentale,
au avut o influenþã hotãrâtoare asupra
creºterii ºi a comercializãrii vitelor din acele
regiuni de creºtere ºi vãzând cã acele
sindicate au avut rezultate atât de
îmbucurãtoare încât vitele lor sau
perfecþionat din toate punctele de vedere ºi
proprietarii au realizat câºtiguri frumoase.
În micile noastre gospodãrii, nu-ºi poate
permite nimeni sã facã singur experimentele
de naturã zootehnicã ºi nici nu poate creºte o
altã rasã de cât cele prescrise, fiind cã nu
dispune nici de bani ºi nare nici pregãtirea,
deci numai uniþi toþi crescãtorii laolaltã ºi
conduºi de aceiaºi iniþiativã ºi de aceleaºi
idei, vom reuºi sã ne creºtem un animal, în
cazul nostru o vacã, care sã corespundã
cerinþelor noastre ºi sã fie adãptatã
împrejurãrilor noastre din toate punctele de
vedere.
ªi numai în modul acesta ne vom putea
urmãri scopul, de a creºte taurine în mod
raþional, pentru a ajunge la o varietate cât se
poate mai productivã care sã corespundã
condiþiilor economice locale. Prin urmare
care este scopul sindicatului nostru ? Tindem
cu toate mijloacele ºtiinþifice ºi practice sã
creºtem o vacã de rasã simenthal, cu
aptitudini mixte care sã uneascã o
productivitate cât mai mare de lapte, cu
aptitudini bune pentru producerea cãrnei ºi
a tracþiunei.
ªi aºa dar, am înfiinþat acest sindicat
ataºat fiind ca o filialã la sindicatul Mediaº.
Þin sã mulþãmesc tuturor oamenilor cari neau dat concursu ºi ne-au sprijinit în aceastã
acþiune zootehnicã, în special îi mulþumim
D-lui director al Institutului Naþional
Zootehnic, D-lui Profesor Constantinescu,
pentru sfaturile bine-venite ºi domnilor
delegaþi ai acelui Institut, D-lui Dr. Bonfert
ºi Dr. Brãtescu pentru osteneala cu ocazia
selecþionãrilor.
Mulþumesc bãrbaþilor noºtri de încredere,
cari ne-au pus la dispoziþie mijloace de
transport ºi ne-au gãzduit cu ocazia
selecþionãrilor.

ªtiþi cã registrele genealogice au fost
întocmite în cursul lunei Martie 1933 când
am selecþionat 179 vaci alor 131 proprietari
ºi 13 tauri comunali în 11 comune.
Am cumpãrat cleºte, mãrci de ureche,
registre ºi tipãriturile necesare ºi am început
lucrul. Ne-am întrunit odatã pe lunã ºi neam consfãtuit. Afarã de Agnita, am þinut
ºedinþe în comunele Dealul Frumos, Coveº
ºi Proºtea. Cu aceste ocazii bãrbaþii de
încredere ne-au comunicat naºterile ºi
schimbãrile ivite în luna trecutã, în aceste
ºedinþe am þinut prelegeri cu sfaturi practice
pentru creºtere ºi alimentaþie raþionalã
Cu mare bucurie am constatat cã în cursul
verei 1933 interesul crescãtorilor pentru
aderenþã la sindicat a început sã creascã
mereu încât toamna a fost necesarã o nouã
selecþionare. În cursul lunei Octomvrie 1933
am mai selecþionat ºi înscris în sindicat 107
vaci ºi juninci ºi 3 tauri comunali.
Dar ºi mai mare ne-a fost satisfacþia
vãzând cã ºi primãriile au început sã
înþeleagã rostul sindicatului ºi ne-au pus la
dispoziþie tauri selecþionaþi ºi cu origine
cunoscutã. Dau ca exemplu comuna Apoºul
care a cumpãrat cu bani strânºi prin arunc
comunal, fiind cã în buget nu fusese
prevãzutã suma necesarã cumpãrãrii unui
taur, cel mai bun ºi frumos taur provenit din
pãrinþi importanþi, cu suma de 23000 lei dela
expoziþia din Mediaº. La fel comunele
Agnita, Dealul-Frumos, Ruja ºi Proºtea.
În ziua de 8 octomvrie 1933 am fãcut
prima noastrã expoziþie în comuna Agnita.
Deºi islazurile nau asigurat o alimentaþie
abundentã vremea fiind ploioasã, totuºi
crescãtorii asociaþi în sindicat au fãcut tot
posibilul ca animalele expuse sã se prezinte
cãt se poate de bine, ceea ce meritã o laudã
ºi mai mare avându-se în vedere cã acest
sindicat a fost înfiinþat deabia cu ºease luni
înainte, cu un numãr de 179 de vaci-juninci,
precum ºi 14 tauri înscriºi, atingând în acest
scurt timp pânã la expoziþie deja numãrul de
272 vaci ºi juninci precum ºi 16 tauri
comunali.
Preºedintele Sindicatului.
Dr. Hans Rether
medic veterinar
Articole preluate din
Hârtibaciului din 5 iulie 1934.
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AGRICULTURA ~I O.M.G-URILE
Ce este un OMG?

OMG_urile (Organisme Modificate
Genetic) sunt plante de culturã sau animale
aparent normale, cãrora, prin intermediul unor
tehnici de inginerie geneticã li s-au transferat
gene de la alte plante, animale, bacterii sau
virusuri pentru a le conferi anumite proprietãþi
noi.
Tehnologia utilizatã nu þine cont de legile
naturii ºi nu s-ar putea realiza niciodatã pe cale
naturalã datoritã barierei de specie care nu
permite încruciºarea între indivizi din specii
diferite.
Caracteristicile urmãrite prin aceste
transformãri artificiale sunt rezistenþa la
anumite boli ºi dãunãtori, tolerante la ierbicide,
precum ºi factorii de stres cum ar fi
temperaturile ridicate, gerul, seceta salinitatea
sau aciditatea solului.
Cu toate cã, aparent, prin organisme
modificate genetic copaniile producãtoare îºi
propun sã soluþioneze anumite probleme din
agriculturã, acestea nu au reuºit sã convingã
publicul în legãturã cu siguranþa utilizãrii
acestor produse, iar riscurile utilizãrii lor sunt
mai mari decât presupusele avantaje.
Conform
sondajelor
oficiale
Eurobarometer, majoritatea consumatorilor
din UE nu doresc sã consume aceste produse,
aºadar produsele alimentare care conþin ONGuri sau derivaþi de la aceºtia sunt considerate
a fi alimente de calitate inferioarã.

Riscuri ºi dezavantaje pentru
agricultori.

Odatã eliberate în câmp deschis, fie cã sunt
culturi de testare, fie comerciale, plantele
modificate genetic,nu pot fi controlate pentru
cã acestea interacþioneazã în mod liber cu
întregul ecosistem. Culturile convenþionale
sau ecologice din jur pot fi impurificate prin
polenizare datoritã vântului sau insectelor
saupe parcursul etapelor de procesare
Fiind un subiect relativ nou, oamenii de
ºtiinþã nu au avut timp sã evalueze toate
riscurile acestor OMG-uri
Faþã de seminþele tradiþionale adaptate
diferitelor regiuni ºi zone, seminþele OMG
sunt create pentru a reacþiona în mod limitat
împotriva unui anumit numãr de dãunãtori,
neluând în considerare toatã biodiversitatea
regiunilor în care se practicã agricultura.
Datoritã uniformitãþii genetice a culturilor
modificate genetic existã riscul ca o culturã
întreagã sã fie distrusã de un singur dãunãtor
nou.
Au apãrut deja buruieni rezistente la
erbicide neselective (gen Roundup)
Pentru mediile rurale în care este dezvoltat
agroturismul, prezenþa culturilor modificate
genetic în micile ferme prezintã un dezavantaj
major pentru imaginea acelei zone datoritã
îngrijorãrii cetãþenilor di toatã lumea, care sunt
alarmaþi de riscurile OMG-urilor asupra
sãnãtãþii ºi mediului ºi care doresc ca
alimentele pe care le consumã sã fie cât mai
sigure ºi mai ecologice.
Îngrijorãrile pentru micii agricultori se
explicã ºi prin faptul cã marile companii
producãtoare de seminþe modificate genetic au

o politicã extrem de agresivã. Una din
consecinþele utilizãrii de seminþe modificate
genetic este pierderea dreptului de a reutiliza
în culturile urmãtoare seminþele obþinute din
recoltã. În fiecare an agricultorul va trebui sã
cumpere seminþele de la producãtori, creînduse astfel o dependenþã faþã de acesta. În cazul
în care fermierul este depistat cã nu a cumpãrat
seminþele din culturã, este pasibil de plãtirea
unor amenzi ºi despãgubiri substanþiale cãtre
companie pe baza legislaþiei de proprietate
intelectualã.
În cazul în care o culturã ecologicã sau
convenþionalã este impurificatã de la o culturã
OMG învecinatã, procedurile legale greoaie ºi
nerealiste fac practic imposibilã obþinerea
vreunei despãgubiri.
Consumatorii nu doresc sã consume OMG.
Aceste produse pot fi profitabile în lipsa unei
legislaturi serioase de etichetare.

Ce se întâmplã în România?

România este cel mai mare producãtor de
OMG-uri din Europa; situaþia a fost scãpatã de
sub control de cãtre autoritãþi, populaþia
necunoscând situaþia realã în aceastã privinþã.
Oficial, în România s-au cultivat pânã anul
trcut 14 varietãþi de soia modificatã genetic,
toate înregistrate de companii strãine.
Anul trecut au fost cultivate 130 000 ha de
soia MG conform ultimelor date oficiale de la
Ministerul Agriculturii; în acelaºi timp
Ministerul Agriculturii nu poate garanta cã
existã vreun judeþ din România în care sã nu
existe contaminare cu OMG-uri a culturilor.
Soia modificatã genetic nu este aprobatã
pentru cultivare în UE, iar legislaþia europeanã
de etichetare a produselor modificate genetic
este foarte strictã.

Ce puteþi face?

Nu experimentaþi astfel de seminþe care
prezintã mari riscuri asupra biodiversutãþii,
sãnãtãþii umane ºi producþiei fermelor mici ºi
mijlocii.
Afiºaþi o poziþie clarã în favoarea unei
agriculturi, durabile ºi sigure
Autoritãþile la nivel local, regional pot
semna o petiþie cãtre autoritãþile centrale
româneºti(Ministerul Mediului, Ministerul
Agriculturii etc.), ºi Comisia Europeanã, prin
care îºi declarã poziþia faþã de OMG-uri.
Declaraþi zona, comuna, oraºul dvs. o
Zonã fãrã OMG-uri.
Consumatorii europeni spun ;NU OMGurilor: conform sondajelor oficiale
Eurobarometer din ultimii ani, în medie 70 %
din consumatorii europeni nu vor sã consume
produse MG.
În prezent în Europa sunt 172 de Regiuni
ºi 4500 de Zone/Municipalitãþi declarate fãrã
OMG-uri. Þãrile în care s-a promovat cel mai
mult acest concept sunt Austria, Belgia, Cipru,
Finlanda, Franþa, Germania, Grecia,, Ungaria,
Irlanda, Italia, Polonia, Portugalia, Slovacia,
Slovenia, Spania, Marea Britanie iar lista
trebuie sã creascã.
Materialul a fost preluat de la Federaþia
Naþionalã de Agriculturã Ecologicã (FNAE)
ºi Centrul de informare asupra OMG
(InfOMG)

DE CE REU~ESC NEM|II?
Schimbul de experienþã organizat de
Fundaþia Germanã de Mediu,(DBU) pentru
delegaþia GAL Microregiunea Hârtibaciu a
fost un prilej pentru participanþii provenind
din diverse instituþii ºi ramuri de activitate
ºi având diferite profesii, sã cunoascã o serie
de activitãþi diverse, finanþate din fonduri UE
în spaþiul rural.Majoritatea vizitelor s-au
fãcut la ferme agricole care desfãºurau ºi
activitãþi turistice, localuri cu mâncãruri
specifice, pensiuni, lecþii de cãlãrie, pescuit
etc.
Trãsãtura comunã pentru cei care au fãcut
proiecte ºi au primit fonduri de la UE este
munca directã pentru realizarea programului
finanþat. Toþi oamenii pe care i-am cunoscut
aveau þinutã de muncitori ºi nu de patroni.
Nici în unitãþile de producþie nu am cunoscut
directori ci administratori. Cel mai
concludent fapt în acest sens mi s-a pãrut
situaþia de la ferma de bivoli Bobalis din
Jueterbog

În aceastã localitate au fost case folosite
de armata sovieticã eliberatoare. Dupã
plecarea trupelor de ocupaþie, casele au fost
revendicate ºi primite de foºtii proprietari.
Aºa se face cã unei familii din zona de Vest a
Germaniei i s-a retrocedat o casã mare, cu
multe acareturi ºi cu teren arabil în spatele
gospodãriei. Fiica foºtilor proprietari, soþie
a unui om de afaceri prosper, trezindu-se cu
aceastã moºtenire ºi-a pus problema cum sã
o punã în valoare.Deºi nu s-a ocupat
niciodatã de agriculturã, s-a gândit sã
investescã o parte din profiturile soþului ºi
sã facã în fosta gospodãrie a pãrinþilor o
fermã de bivoli.
A cumpãrat juninci de bivoliþã din
Bulgaria ºi a creat un nucleu matcã. La data
vizitei în fermã erau 80 de bivoliþe de lapte
ºi 30 de tineret. De îngrijirea lor se ocupa
un angajat ºi proprietara care a învãþat
tehnologia preparãrii laptelui ºi nãravul
bivoliþelor. Acestea sunt adãpostite într-o

ºurã mare , sunt în stabulaþie liberã, nu sunt
legate, au furaje fân sau masã verde la
discreþie iar concentratele sunt administrate
numai în timpul mulsului în locul special
amenajet. Acesta are ºase locuri de muls,
laptele ajunge din aparat direct în camera de
prelucrare unde este rãcit brusc iar de douã
ori pe sãptãmânã se pasteurizeazã ºi se
prelucreazã, în jur de 2000 litri de lapte din
care se fac tot felul de preparate foarte
cãutate.
În ferma respectivã nu se folosesc nici
bice, nici bâte ,furci sau alte unelte pentru
domesticit bivoli.Aºa am aflat ºi noi, care am
mai mâncat lapte de bivoliþã ºi chiar am cãrat
lemne ºi fân cu ele, cã sunt foarte sensibile,
cã trebuie sã te porþi blând, sã nu le sperii ºi
sã nu le stresezi.
Întrebatã, dacã a mâncat vreodatã lapte
de bivoliþã cu mãmãligã, proprietara ne-a
rãspuns cã n-a mâncat niciodatã lapte
nepreparat, ceea ce ne-a lãsat fãrã replicã ºi

fãrã întrebarea, dacã-i place tocana de viþel.
Dar nu tehnologia creºterii bivolilor ºi
a preparãrii laptelui sunt cele mai
concludente lucruri observate , deºi nu se
poate face abstracþie de mecanizarea care
exclude uneltele cu coadã de lemn, ci
concepþia privind modul de utilizare a
banilor.Doamna respectivã nu a profitat de
averea rãmasã ºi de cea dobânditã pentru aºi cumpãra o maºinã ºi o vilã cu care sã rupã
gura târgului. Ea ºi-a cumpãrat de lucru. ªi
într-o fermã de bivoli este de lucru 365 de
zile pe an. Oamenii pe care i-am cunoscut în
aceastã vizitã nu s-au lãudat cu ce au dar erau
mândri de ceea ce fac. Nu simt nevoia sã
demonstreze cât sunt de bogaþi ori de
puternici, ci cât sunt de competenþi ºi de
activi. Nu-i preocupã pãrerea altora despre
ei ci pãrerea bunã despre sine însuºi.
Majoritatea fac ceea ce le place ºi le place
ceea ce fac. De aceea se simt bine ºi le merge
bine.
I Bârsan
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Cum salv[m ciurda satului? (II)

Istoriografia consemneazã faptul cã
întregul proces de colonizare a germanilor în
Transilvania a decurs dupã dreptul german
þinându-se cont de mulþimea de obiceiuri
juridice  condiþionate de spaþiu ºi timp.
Acþiunea colonizatoare a mobilizat mari
forþe: de la conducãtorii de state pânã la
mediatori (recompensaþi substanþial aceºtia
servind ca ºi cãlãuze ºi cunoscând bine
teritoriul de colonizat). Mediatorii au avut
rolul de locatori fiind împuterniciþi speciali
ai conducãtorului statului ºi având rolul de
îndrumare ºi sprijin atât pentru recrutarea
coloniºtilor (o întreprindere foarte dificilã
aceºtia trebuind sã fie convinºi cã aici vor
primi mai mult decât ce pierd - pãrãsind) cât

iarnã sau varã, a treia rãmânând pîrloagã (cu
o lungime de 776,25 m). Locuinþele se aflau
în partea inferioarã  aproape de uliþa satului
(cu o lãþime de 103 m similar lãþimii sesiei).
Era exceptat de la mãsurare islazul satului
ºi lunca din lungul pârâului situat între cele
douã ºiruri de curþi. Sesia franconã era o
suprafaþã unitarã delimitatã clar într-o
regiune iniþial împãduritã ºi strãbãtutã de
multe pâraie, unul fiind ales ca ax principal
al aºezãrii pentru a se da forma
dreptunghiularã necesarã la hotare. Sesiile
se întindeau pe povârniºuri (în sus ºi jos)
pânã la lungimi de 2-3 km. Sesia franconã
se afla faþã de cea flamandã într-un raport
de 3/2

ºi pentru a-i ajuta în teritoriul colonizat.
Aceºti mediatori le oferea coloniºtilor  sub
formã de împrumut unelte, seminþe, etc, el
devenind administratorul domeniului, fãcând
inclusiv jurisdicþia. Stãpânul domeniului îi
dãdea pentru toate serviciile un numãr mare
de sesii (circa 4-6 ) în folosinþã proprie, pe
lângã acestea primind ºi privilegii economice
speciale. Documentele de locaþie emise de
conducãtorul statului reglementau toate
problemele ºi relaþiile între cei trei factori:
stãpânul pãmântului, administratorul ºi
coloniºtii. Se acorda imunitate aºezãrilor
rurale (locuitorii fiind liberi), erau scutite de
diferite obligaþii în naturã sau muncã ºi
primeau dreptul de moºtenire (transmitere
ereditarã) asupra sesiei în schimbul plãþii
unui cens (bun ereditar contra cens 
Erbzinspacht).
În spaþiul de emigrare (sau de imigrare)
au fost aplicate douã modele de organizare a
structurii agrare, modele ce au marcat
dezvoltarea economicã timp de peste 8
secole. Ambele au fost iniþiate în occident ºi
aplicate ºi la noi deosebirile constând nu atât
în dimensiunea suprafeþelor agricole cât în
forma de exploatare.
Primul model  cunoscut sub numele
de sesia franconã - era caracteristic
domeniilor nobiliare fiind specific mai mult
Poloniei. Sesia franconã avea lãþimea de 12
nuiele ºi lungimea de 270 de nuiele (circa
3240 de nuiele pãtrate  ce funcþie de regiune
ºi lungimea nuielii putea reprezenta circa 2528 ha). Suprafaþa era alungitã, adaptatã
plugului cu antetren mobil ºi era alipitã curþii
ºi grãdinii, fiecare vecin de curte fiind
simultan ºi vecin de lot agrar. Între ogoare
era un hat, interzis de arat, satelecu aceastã
organizare fiind cunoscute sub termenul sat
cu sesii de defriºare (din sec. XIX). Aici se
practica asolamentul trienal pe trei câmpuri
(prim, mijlociu ºi din spate) sesia fiind de
multe ori separatã de curte printr-o potecã
destinatã circulaþiei vacilor spre pãºune.
Culoarul asigurat vacilor era larg de 1 sau
0,5 copitã. O sesie  în asolamentul trienal
 era însãmânþatã alternativ cu cereale de

Al doilea model  era sesia flamandã 
unde ogoarele fiecãrei gospodãrii erau
separate, curþile ºi grãdinile fiind aºezate în
altã parte. Gospodãriile erau înºirate pe douã
rânduri regulate închise de-a lungul unei uliþi
sau în jurul unei pieþe. Tipul acesta de sat sa impus iniþial cu precãdere în Prusia. Sesia
era o suprafaþã calculabilã  ogorul fiind
împãrþit în 3 câmpuri relativ identice (pentru
asolamentul trienal) iar funcþie de structura
terenului se împãrþeau suprafeþe egale in care
fiecare îºi primea partea. O parte a suprafeþei
rãmânea disponibilã pentru comunalii. Vatra
satului era aºezatã pe una sau douã sesii
speciale scutite de cens.
Satul cu sesii flamande a avut o
capacitate mai mare de a realiza o
colectivitate decât sesia franconã, aceasta
izolând oamenii unul faþã de celãlalt.
Fenomenul începea încã din momentul
defriºãrii terenurilor. Cele douã sesii creazã
douã tipuri de oameni. Acestea nu sunt
simple forme tehnice alese de stãpânul
domeniului sau de locatori ci se leagã de firea
locuitorilor lor ºi de locul de unde un
proveni. Coloniºtii au creat nu numai o
migraþiune culturalã ci au fost purtãtorii unor
forme de civilizaþii primare ce se mai
regãsesc ºi astãzi în întreaga Transilvanie.
Sesia franconã s-a rãspândit în zone bogat
împãdurite unde nu trebuiau sã existe aºezãri.
Sesia flamandã umplea golurile de locuire
fiind adânc rãspânditã la noi ºi putând fi
întâlnitã în regiunea nordicã a Meissen, în
Silezia, pe cursul mijlociu al Elbei, în
Brandenburg, în partea de sud a
Mecklenburgului, în Pomerania, Prusia ºi
diferite regiuni din Polonia ºi Lituania.
Colonizarea paºnicã a germanilor pe
aceste teritorii locuite avea menirea
principalã dezvoltarea þinuturilor. Regatul
maghiar era un mozaic etnic (curat maghiarã
fiind numai aristocraþia), în mediul rural
þãrani aserviþi reprezentând diferite popoare
 aici putând include ºi vechile popoare
nomade clientelare (secuii ºi cumanii). Saºii
au primit de la regalitatea maghiarã atât rolul
economic ºi sarcina de a pãzi graniþele de
sud ale Transilvaniei cât ºi un rol politic.
(continuare în pagina 7)
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Cine nu cunoa`te Agnita?
Cu toþii am auzit de ea, unii au ºi vizitato dar puþini s-au aplecat sã-i cunoascã
trecutul ºi, mai puþini, sã-i intuiascã destinul!
Cu o populaþie de cca.10.000 de locuitori
Agnita este al treilea oraº între oraºele dintre
Olt ºi Târnava Mare (dupã Mediaº ºi
Sighiºoara). Fiind situat în centrul Podiºului
Hârtibaciului  la intersecþia diagonalelor
Mediaº-Agnita ºi Sibiu  Sighiºoara, ºi în
centrul unui triunghi imaginar format din
minicipiile Sibiu- Braºov- Sighiºoara, Agnita
a jucat, în toate vremurile, un rol central în
dezvoltarea întregii zone. Interfluviul
Hârtibaci - Olt cu profilul domol  este uºor
accesibil comunicaþiilor rutiere, fiind deservit
de douã drumuri rutiere (Agnita 
Merghindeal  Fãgãraº ºi Agnita-ChirpãrSãsãuº  Nou Român - Arpaºu de Jos, ultimul
fiind în curs de reabilitare ca drum judeþean);
interfluviul Hârtibaci  Târnava Mare este
mai greu accesibil, pantele mari fiind o
piedicã serioasã pentru comunicaþiile rutiere
(aici este drumul modernizat Agnita  Bîrghiº
 Moºna  Mediaº, perfect accesibil, precum
ºi drumul Agnita  Brãdeni  ªaeº 
Sighiºoara).
Agnita a fost semnalatã în documente,
pentru prima datã în 1280  aparþinând
generaþiei de aºezãri medievale din care face
parte ºi Mediaº ºi Sighiºoara. Spre deosebire
de acestea, Agnita nu a evoluat în sens urban,
izolarea sa în mijlocul unei regiuni deluroase,
ocolitã de linii de comunicaþii au transformat
Agnita într-un important centru al producþiei
meºteºugãreºti (în sec. XVI- erau 10 bresle)
ºi într-un centrul comercial (în 1327 primeºte statutul de târg). În sec. XV se
clãdeºte fortificaþia bisericii evanghelice ºi
abia în 1873 se inaugureazã prima fabricã în
Agnita ( de piele ºi încãlþãminte) iar în 1948
Fabrica de mãnuºi tricotate.

Centrul localitãþii a fost alterat odatã cu
construcþia actualei primãrii ceea ce a distrus
vechea piaþã a localitãþii  emblemã a târgului
ºi reprezentativã pentru zonã. Parcurile
orãºelului însumeazã peste 20 ha, cel mai
important fiind parcul de pe versantul nordic
(Steinburg) cu o suprafaþã de 9,5 ha.
Echipamentul edilitar este substanþial dar
necesitã ample investiþii; Agnita este
alimentatã cu curent electric  din reþeaua de
15kw - Proºtea Mare-Fãgãraº ºi cu gaz metan
din reþeaua Botorca-Agnita  Fãgãraº.
Alimentarea cu apã ºi sistemul de canalizare
este în curs de reanalizã ºi în perspectivã de
reabilitare, aducþiunea de apã existentã (din
Munþii Fãgãraº) urmând a fi înlocuitã în
urmãtorii ani.
Profilul funcþional al oraºului a avut mult
de suferit dupã anii 90, funcþiunea industrialã
cunoscând un regres total ºi afectând puternic
populaþia activã iar funcþiunea agricolã având
o pondere relativ redusã datã de satele Coveº
ºi Ruja (localitãþi componente administrativ).
O analizã fãcutã în anii 1962 preciza cã din
9597 ha  teritoriul administrativ al oraºului
 suprafaþa agricolã mãsoarã 6381 ha (66,5%)
din care 3110 ha arabil, 1954 ha pãºuni, 1093
ha fâneþe ºi 224 ha livezi. Sectorul zootehnic
era reprezentat, în 1959, de 2850 de bovine
(din care 1560 de vaci ºi bivoliþe), 3400
porcine, 5200 de ovine iar producþia de lapte
se ridica la peste 3 milioane de litri!. Atunci
se preconiza înfiinþarea în jurul Agnitei a unei
zone cu economie preorãºeneascã axatã pe
producþia de legume, fructe, produse lactate,
etc.
Funcþiunea turisticã este neînsemnatã în
pofida faptului cã atât în oraº cât ºi în
împrejurimi existã reale obiective de interes
turistic ºi cultural-istoric.
Strategia de dezvoltare economico-

Orãºelul Agnita are un profil funcþional
destul de complex, fizionomia urbanisticã
fiind reprezentatã de vechea vatrã a localitãþii
de formã alungitã pe direcþia ENE-VSV  în
lungul vãii Hârtibaciului, pe o distanþã de
aproape 3 km (ceea ce face extrem de
obositoare deplasãrile între extremitãþi, în
lipsa mijloacelor de transport în comun
locale). Cu excepþia câtorva clãdiri publice,
majoritatea monumente istorice, casele din
Agnita sunt construite în stil rural (în ambele
variante, româneascã ºi sãseascã). Funcþia
rezidenþialã este reprezentatã de fondul
construit  peste 1000 de imobile,
distingându-se trei zone principale de locuit:
- zona arterei centrale  strãbãtând oraºul
în lungul ºoselei principale  imobilele având
funcþiuni diverse (industriale, comerciale,
culturale ºi administrative, etc)
- zona nordicã  pe versantul drept al vãii
Hârtibaciului
- zona sudicã  pe versantul stâng al vãii,
ambele zone fiind preponderent case de
locuit.

socialã a localitãþii ar trebui abordatã de la
resursele existente atât în domeniul agricol
cât ºi al serviciilor, comunicaþiilor ºi nu în
ultimul rând al turismului. Nu trebuie neglijat
faptul cã podiºul Hârtibaciului reprezintã o
resursã ecologicã preþioasã pentru tot sudul
Transilvaniei iar dezvoltarea economicã a
întregii zone poate valorifica aceastã minã de
aur ce o reprezintã agricultura tradiþionalã cu
produsele ei specifice.
Reafirm cã Agnita are un grad redus de
urbanizare deci ºi o capacitate redusã de a
urbaniza satele din jur, dar fondul cel mai de
preþ sunt oamenii; hârtibãcenilor li s-a dus
vestea cã sunt oameni ospitalieri, deschiºi ºi
plini de optimism iar obiceiurile acestor
alocuri mai pãstreazã ceva din spiritul arhaic
de altãdatã.
Veniþi la Agnita de Zilele oraºului pentru
cã aici mai puteþi savura farmecul de
odinioarã al sudului Transilvaniei.
Marius Halmaghi
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Zilele Culturale ale
Ora`ului Agnita
4  5 august 2007
Programul Manifestarilor
(Continuare din pagina 1)

sambata 4 august

- ora 15 - primirea invitaþilor- Primaria Agnita
- ora 16- parada ansamblurilor participante la Festivalul International de
Folclor Cantecele Muntilor
- ora 17 - deschiderea manifestarilor;
- ora 17,30 - spectacol de cantece si dansuri populare; prezinta
ansamblurile din: Bulgaria, Franta, Republica Moldova, Taiwan si ansamblul
profesionist Cindrelul- Junii Sibiului - Director artistic Silvia Macrea
- ora 20 - recital sustinut de solistii de muzica populara: Marcel Parau,
Adrian Stanca, Cristian Pomohaci, Nineta Popa, Sava Negrean Brudascu acompaniaza orchestra Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea
Creatiei Populare Sibiu;

duminica 5 august

Cyan Magenta Yellow Black

- ora 16 - program artistic sustinut de scolile si gradinitele din oras
- ora 17- spectacol-Ansamblul Cununa al Casei de Cultura Ilarion
Cocisiu Agnita- coregraf, inv. Ioan Sarbu;
- ora 19 - concert ul trupelor de muzica usoara: Danger, Hara, Directia 5
si Marius Dragomir, Iustin.
- ora 22,30 - foc de artificii

°

In saptamana 1-4 august vor avea loc:

- manifestari sportive (handbal, baschet, volei)- Sala de sport din incinta
Colegiului Tehnic August Treboniu Laurian si fotbal- Stadionul orasenesc:
- spectacol de teatru (trupa Steep by Steep a Casei de Cultura Ilarion Cocisiu
din Agnita- instr.prof.Virgil Bara
- expozitie de carte scolara- Centrul de Documentare si Informare- Colegiul
Tehnic August Treboniu Laurian Agnita si Biblioteca oraseneasca ;
- Mocãniþa Hîrtibaciului între trecut ºi destin- expoziþie foto documentarã
organizatã de Asociaþia Ecomuzeul Regional Sibiu la Muzeul de Istorie al Vaii
Hartibaciului;
- concert sustinut de corul Sf. Nicolae dirijor prof. Doru Nitescu

Satul românesc contemporan este
moºtenirea lãsatã nouã de meºterii anonimi
ce l-au edificat. Satele din sudul
Transilvaniei pãstreazã frumuseþea
arhitecturii sec. XVIII-XIX. Fronturile de
strãzi indicã o organizare spaþialã unicã
trãdând o culturã ºi un sistem de valori adânc
înrãdãcinat în tradiþia urbanisticã localã.
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ªi totuºi avem reglementãri în privinþa
pãstrãrii faþadelor clãdirilor monument istoric
sau a celor situate în zona de protecþie ( în
mediul rural este stabilitã zona de protecþie
la 200 m).
Pentru ce sã înlocuim:
- porþile de lemn cu porþi de fier ºi sã
dãrâmãm arcul porþii, când acestea pot fi
restaurate? Modificarea arcului porþii poate
duce la scãderea valorii de piaþã a clãdirii!
- ferestrele cu tâmplãrie de lemn cu cele
din PVC ce duc la apariþia condensului ºi
afecteazã ºi imaginea istoricã a faþadei? Toate
feresterele vechi pot fi recondiþionate chiar
cu forþe proprii, evitându-se astfel lucrãrile
costisitoare de înlocuire!
- obloanele de lemn cu rulouri de plastic
ce se deterioreazã rapid ºi aratã ºi foarte urât?
Obloanele de lemn asigurã o bunã protecþie
termicã ºi fonicã ºi pot fi renovate chiar cu
forþe proprii!
- þigla veche solz cu alte modele?
Repararea acoperiºului faceþi-o tot cu þiglã

NU DISTRUGE|I
ARHITECTURA ORIGINAL{
A SATELOR ROMÂNE~TI!
Cineva spunea nu lãsaþi arhitecþii sã
proiecteze în mediul rural. Pânã în prezent
localitãþile rurale s-au dezvoltat într-un ritm
lent respectându-se norme cutumiare,
meºterii locali refãcând faþade ºi clãdiri dupã
regulile locului. Ultimele decenii au condus
la o adevãratã agresiune asupra fondului
construit. Aceasta se datoreazã mai multor
actori:
- locuitorii (atât cei care s-au nãscut ºi au
crescut în sate cât ºi cei potenþiali ce doresc
o casã de vacanþã ºi doresc sã beneficieze de
confortul interior urban)
- proprietarii (publici ºi privaþi) ce doresc
sã investeascã în lucrãri de reabilitare zonalã
- comerþul ºi serviciile locale
- administraþia localã (principal
responsabil pentru gestiunea reabilitãrii
zonale sau localã)
- administraþia judeþeanã ºi centralã aceasta subvenþionând alocaþii pentru
locuinþe sau contribuind defectuos la
renovarea de instituþii publice locale
- investitorii privaþi ce investesc în clãdiri
rezidenþiale
Dacã în Europa occidentalã existã
reglementãri clare ºi riguroase pentru a
proteja locuitorii ºi valorile istorice ºi
culturale ale zonelor ºi centrelor ce urmeazã
a fi reabilitate, la noi acestea lipsesc. Se ºtie
cã, în vest, se acordã ajutoare financiare pe
de o parte proprietarilor investitori (ajutoare
de construire) ºi pe de o parte particularilor
(ajutoare cãtre persoane).
Oamenii politici români ar trebui sã
analizeze cu mare responsabilitate douã
aspecte centrale ale dezvoltãrii spaþiilor
urbane ºi rurale: în primul rând trebuie sã se
aplece spre înþelegerea semnificaþiilor reale
a cadrului de viaþã (în continuã transformare
datoritã evoluþiilor tehnice) iar în al doilea
rând vor trebui enunþate perspectivele
politicii româneºti privind cadrul de viaþã (în
perspectiva dezvoltãrii ºi evoluþiei
populaþiei). Fondul de locuinþe din mediul
rural însuma peste 3,7 milioane de locuinþe,
reprezentând 46,9% din fondul total de
locuinþe ( la nivelul anului 2003). Orice
analizã în mediul rural trebuie sã se aplece
asupra dotãrilor ºi serviciilor, fiind sate în
care acestea lipsesc cu desãvârºire.

solz, pãstrând dimensiunile acoperiºului ºi
ale lucarnelor vechi ce trebuie pãstrate! Nu
modificaþi planul acoperiºului pentru cã
distrugeþi tot frontul de clãdiri istorice din
care face parte clãdirea Dvs. Astfel afectaþi
valoarea istoricã a întregului sat!.
- pavajul vechi din piatrã cubicã sau de
râu? Betonarea sau asfaltarea curþii împiedicã
evaporarea apei din sol, introducând igrasie
în fundaþiile caselor, pe când vechiul pavaj
dã un aspect foarte frumos curþilor, putând fi
amenajate mici terase unde sã petreceþi
timpul liber!
Nu renovaþi faþada clãdirii cu tencuialã
de ciment sau cu socluri de marmurã sau
gresie!!! Acestea menþin umiditatea în ziduri
ºi nu sunt materiale tipice pentru centrele
istorice ºi satele noastre! Renovarea trebuie
sã pãstreze intacte elementele decorative
(ancadramente, corniºe, soclu, brâie) ºi sã
utilizaþi doar tencuiala driºcuitã ºi zugrãveli
în culori pastel!
Pe nimeni nu impresioneazã culorile
turbate, pe care unii le folosesc sã atragã
atenþia. Cineva spunea cã aceste culori
stridente ºi provocatoare sunt adevãrate
culori de rãzboi, ce te rãscolesc ºi iritã ochiul
la simpla vedere. De multe ori poþi spune cã
este o adevãratã poluare coloristicã! Unde
sunt principiile vecinãtãþilor, spiritul lor de
întrajutorare ºi consultare. Pânã nu demult
nimeni în sat nu-ºi permitea sã sarã calul, iar
gura satului era cea mai mare pedeapsã
pentru cineva cu fricã de D-zeu. Spiritul
individualist ºi orgolios, plin de fãþãrnicie ºi
lipsit de adevãrata onestitate începe sã corupã
ºi sã penetreze ºi spaþiul rural tradiþional.
Nu credeþi tot ce vedeþi, pentru cã de multe
ori este numai spoialã, iar afarã e spoit gardul
ºi înãuntru e leopardu!
Sigur o sã mã întâlnesc cu multe
cunoºtinþe sã-mi spunã cã n-au ºtiut cu ce sã
dea, alegând vopseau lavabilã de pe raft,
grãbindu-se sã termine investiþia!
ªi eu o sã le spun cã peste tot sunt
binevoitori iar bãtrânii din sate sunt primii
ce trebuie consultaþi când vrei sã-þi renovezi
casa. Cum se explicã faptul cã în sate gãsim
clãdiri de cinci secole, renovate o datã sau
maxim de douã ori?
Majoritatea construieºte cu graba celui
ce a câºtigat uºor banii! Dacã vrem sã lãsãm
lucruri de calitate nepoþilor noºtri este
suficient sã gândim de douã ori înainte de
orice investiþie! Altfel o sã vedeþi cum
nepotul scoate bani grei sã scape de ferestrele
termopan din plastic (vezi occidentul) pentru
cã nimeni nu le vrea, nefiind biodegradabile!
Atenþie la materialele din care
construiþi!!!
Strãmoºii noºtri au trãit natural ºi
ecologic! Noi?
Asociaþia Ecomuzeul Regional Sibiu
Marius Halmaghi
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EXAMENUL DE ABSOLVIRE REVEDERE
A CURSULUI PRIMAR
CENTRUL AGNITA
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Învãþãtorii acestui cerc îºi înþeleg misiunea ºi îþi fac datoria.

În ziua de 18 iunie 1934 sa þinut în
Agnita Examenul de Absolvire al elevilor
din cl. a VII din comunele; Agnita, DealulFrumos, Ruja, Proºtea ºi Vãrd, sub
preºedenþia vrednicului ºi iubitul fost revizor
în
trecut
D-l Ioan ªerban.
Examenul a fost din douã lucrãri scrise,
Limba Românã - douã subiecte: 1) Bogãþiile
României ºi 2) Rãzboiul pentru întregirea
neamului.
La Matematici douã probleme; 1)
Geometrie (destul de grea) ºi 2) cu aflarea
dobânzii pe an, luni ºi zile.
Deºi problemele ºi sub obiectele au fost
destul de grele, ºi tot atât de frumoase, elevii
le-au rezolvat în scurt timp ºi le-au compus
aºa fel încât i-au uimit pe toþi membrii
comisiei.
Oralul a fost foarte serios cu întrebãri
grele care cuprindeau ºi chestiuni de ºcoli
secundare. Dar îndemânarea întrebãrilor
D-lui preº. Ioan ªerban ºi a învãþãtorilor le
fãcea sã fie uºoare ºi pline de haz încât copiii
rãspundeau râzând ºi cu o dragoste nouã ºi

în grabã câºtigatã atât faþã de D-lui cât ºi de
D-nii învãþãtori cari ºi-au arãtat iubirea ºi
blândeþea faþã de ei.
Aceasta dovedeºte cã învãþãtorii sunt la
datorie în totdeauna ºi muncesc cu dragoste
sufleteascã ºi cu conºtiinþa treazã în orice
moment.... ªi aceasta nu o poate dovedi
nimeni altul... fãr bunul D-zeu care ºtie ºi
vede toate... ºi al doilea) Copiii cari în faþa
examenului, râzând, ºi-au arãtat cunoºtiinþele
cãpãtate de pe buzele arse de .... suferinþi...
ale învãþãtorului ...vânãtorului... de suflete
cari le adunã, de fragete, la un loc, le
formeazã... ºi dupã 7 ani le închinã acestei
frumoase ºi bogate Românii, dupã cum însuºi
elevii au spus-o în lucrãrile lor.
Fie mândrii ºi împãcaþi sufleteºte forurile
ºcolare de învãþãtorii lor.  Care tot deauna
au ºtiut ºi ºtiu sã-ºi facã datoria, faþã de
ºcoalã, Þarã, Rege, ºi Dumnezeu stãpânitorul
ºi tatãl întregii omeniri.
R. Ganea.
N.R. Din pãcate nu cunoaºtem cum s-au desfãºurat
examenele ºi care sunt rezultatele din anul 2007, de la
ºcolile din Agnita ºi împrejurimi.

PROFESORUL ~I INSPECTORUL
~COLAR VICTOR P{CAL{
(1874-1955)

Iatã un alt nume de dascãl ilustru intrat în
uitare de aproape o jumãtate de secol! Într-un fel,
aceastã uitare este explicabilã, cãci el a trecut
la cele veºnice la 29 noiembrie 1955, deci în plin
regim comunist, când clasa muncitoare nu mai
dorea sã cunoascã marile valori ale trecutului.
Victor Pãcalã s-a nãscut la 12 decembrie 1874
în satul Dealu Frumos, lângã Agnita, numit pe
atunci ªulumberg, aflat în comitatul» Târnava
Mare - unde tatãl sãu Mihail (originar din
Sighiºoara) era preot. Probabil a fãcut ºcoala
poporalã» din sat, ori mai degrabã una sãseascã
din Sighiºoara, dupã care a urmat cursurile
Gimnaziului evanghelic-luteran de acolo (18851893), unde a susþinut ºi examenul de maturitate».
S-a înscris apoi la Institutul teologic din Sibiu unde a fost coleg cu Vasile Stan, viitorul episcop
al Maramureºului -, terminând cursurile acestuia
în 1896. Un an a funcþionat ca practicant» Ia
Consiliul Arhiepiscopesc din Sibiu, dupã care, în
1897, a obþinut un stipendiu» pentru a-ºi continua
studiile universitare. S-a înscris !a Facultatea de
Filosofie a Universitãþii din Budapesta, obþinând,
în 1901, diploma de profesor de Istorie ºi
Geografie. Dornic de a-ºi îmbogãþi cunoºtinþele,
încã din anii studenþiei a fãcut mai multe cãlãtorii
de studii în Dalmaþia, Italia, Africa ºi Asia Micã,
publicând o serie de articole cu privire la cele
vãzute, în diferite periodice.
Reîntors la Sibiu, în toamna anului 1901 a
fost numit profesor la ªcoala civilã de fete a
Asociaþiunii» (Astra), unde a funcþionat pânã în
1909. Paralel, a funcþionat ºi ca profesor suplinitor
în secþiunea» teologicã a Institutului sibian, unde
a predat Introducerea în Teologie (1902/1903,1904/
1905 ºi 1905/1906, dar numai din 12ianuarie 1906).
In toamna anului 1909, a fost numit profesor
in secþiunea pedagogicã» a Institutului, unde a
funcþionat pânã în 1919. Pe lângã Istorie ºi
Geografie, în unii ani ºcolari a mai predat ºi Limba
germanã, iar în secþiunea teologicã»: Istoria
Bisericii Române (1909-1911), dupã plecarea lai
Ioan Lupaº la Sãliºte, Psihologia (1914-1916) ºi
Istoria României (1918-1920), materie absolut
necesarã atunci, cãci ea nu fusese studiatã în
ºcolile germane sau maghiare pe care le urmaserã
studenþii teologi. Deci a fost coleg cu marii
profesori de pânã în 1918: Vasile Stan, Aurel
Crãciunescu, Nicolae Bãlan, Ioan Lupaº, Onisifor
Ghibu, Pavel Roºea, Silviu Dragomir, Romulus
Cândea, Ascaniu Criºan ºi alþii.
Dupã separarea celor douã secþiuni în 1919
ºi crearea ªcolii normale Andrei ªaguna», ºi-a
continuat activitatea în cadrul acesteia încã doi
ani, tot ca profesor de Istorie ºi Geografie. în 1921
a fost numit inspector general pentru învãþãmântul
secundar, în Ministerul Instrucþiunii din Bucureºti,
funcþie pe care a deþinut-o pânã la pensionare,

probabil în 1934. Spre sfârºitul vieþii s-a reîntors
în Sibiu.
In oraºul Sibiu, a fost un membru activ al
Astrei, precum ºi membru mirean în Adunarea
eparhialã a Arhiepiscopiei, din partea cercului»
Agnita încã din 1906 pânã în 1949.
Deºi era un om cu pregãtire aleasã, a scris
relativ puþin. în afarã de însemnãrile de cãlãtorie
de care pomeneam, a publicat ºi câteva articole
privitoare la comuna Rãºinari în reviste de
specialitate din Budapesta. A mai publicat diverse
articole în Telegraful Român» ºi în Anuarul
ªcoalei civile de fete a Asociaþiunii» din Sibiu.
Opera sa cea mai importantã este Monografia
satului Rãºinari (Sibiu. Tipografia Arhidiecezanã,
1915, VII + 528 pagini), premiatã de Academia
Românã în anul 1916, consideratã de specialiºti
ca una din cele mai remarcabile lucrãri în acest
domeniu. în primul capitol trateazã probleme de
geografie, geologie, florã, faunã; capitolul urmãtor
prezintã istoria satului, precum ºi probleme de
demografie ºi folclor (creaþii populare, obiceiuri
de botez, nuntã, înmormântãri ºi sãrbãtori, cântece
ºi jocuri); un alt capitol este consacrat problemelor
economice ale satului (agriculturã, pãstorit, industrie
casnicã ºi comerþ); altul problemelor religioase (cu
istoricul parohiei ºi prezentarea bisericilor) ºi
situaþiei învãþãmântului. Partea a doua se ocupa în
exclusivitate cu probleme de etnografie (casa de
locuit, construcþiile gospodãreºti anexe, inclusiv
cele legate de pãstorit, unelte agricole etc.). Partea
a treia o formeazã Ornamentica» (din lemn, fier,
piele, textile, ouã). Lucrarea era rezultatul unor
cercetãri pe teren, de mai mulþi ani, beneficiind ºi
de sprijinul binevoitor al unor specialiºti din Ardeal
ºi Budapesta, dar mai ales al unor preoþi ºi
credincioºi din Rãºinari.
Mai târziu, a publicat un studiu despre
Învãþãmântul normal în Transilvania (în volumul
Transilvania, Banatul, Criºana, Maramureºul»,
II, Bucureºti, 1929, p. 1035-1055). în manuscris
i-au rãmas douã lucrãri: una despre românii din
Mãrginimea Sibiului, alta despre macedoromâni.
Cine ºtie pe unde sunt ºi dacã mai sunt!
Acesta a fost venerabilul dascãl, trecut în
veºnicie la 29 noiembrie 1955 în Sibiul atât de
drag lui, cãruia i-a dãruit cei mai frumoºi ani ai
vieþii. A fost prohodit în catedrala mitropolitanã
din Sibiu, la 2 decembrie 1955. Au vorbit arhiereul
Teodor Scorobeþ, rectorul Sofron Vlad ºi
profesorul universitar pensionar Onisifor Ghibu,
precum ºi preotul Brote din Rãºinari, în semn de
recunoºtinþã pentru cercetãrile pe care le-a fãcut
asupra parohiei pe care o pãstorea; i-a adus o
ultimã cinstire ºi o delegaþie de credincioºi
rãºinãreni.
Bibliografie: Pãcurariu, Mircea, Cãrturari sibieni
de altãdatã, Cluj-Napoca, 2002 (pag. 416-417)

Dupã 40 de ani s-au regãsit din nou pentru
a patra oarã, au luat loc în bãncile din clase
ºi diriginþii Sofron Constanþa ºi Torofias
Harilaus au strigat catalogul. Au rãspuns
prezent 35 din foºtii colegi absolvenþi ai
Liceului din Agnita promoþia 1967. Unii au
lipsit motivat, alþii nu vor mai veni niciodatã.
Pentru cei din urmã au pãºit în bisericã, au
aprins câte o lumânare ºi au participat la o
slujbã de pomenire.

Bucuria celor care s-au revãzut, cu
chipurile mai mult ori mai puþin schimbate,
dar cu spiritele tot atât de tinere ca în urmã
cu 40 de ani a fost sãrbãtoritã la restaurantul
La Prut, unde amintirile s-au depãnat pânã
spre ziuã ºi au fost reluate a doua zi în dorinþa
de a prelungi clipa regãsirii.
Le urãm ca peste 10 ani sã se revadã tot
atât de fericiþi cã sunt împreunã.
I.B.
foto Ignat Costicã

FULGERUL
Între Dumnezeu ºi Dracul cu armata lui
de duhuri rele ºi necurate, se duce un rãzboi
crâncen, de la facerea lumii ºi pânã astãzi.
Dumnezeu îl urmãreºte cu ceata lui de
sfinþi ºi de îngeri ºi oriunde întâlneºte un drac
e pedepsit sau omorât, cã altfel s-ar înmulþi
dracii, de n-am mai putea de rãul lor. Dintre
toþi sfinþii din cer, cel mai înverºunat duºman
al dracilor e Sf. Ilie. Acesta se plimbã prin
nori cu carul sãu de foc ºi ori de câte ori
vede un drac, Sf. Ilie îl plesneºte cu biciul
sãu cu pleasnã de foc, de-l trãsneºte. Când
vede mai mulþi draci, atunci Sf. Ilie dã cu
tunul. Fulgerul, tunetul ºi durduitul
trãsnetului, nu e altceva decât bubuitul ºi
împuºcatul tunului lui.
Dracii, cum îl aud, cautã sã se ascundã,
care încotro vede cu ochii prin buturugi, prin

clãdiri, în hornuri sau chiar în oameni ºi
dobitoace. Dar Sf. Ilie îi gãseºte ºi-i trãsneºte
ºi acolo. Pe lângã focul care se vede, Sf. Ilie
pune în tun ºi o piatrã ascuþitã ca o cutie, cu
care împuºcã Sf. Ilie pe Necurat. Când nu
loveºte pe vreun drac, cutea se înfinge adânc
în pãmânt. Oamenii cautã astfel de pietre ºi
le scot din adânc, pentru cã sunt bune de leac
ºi dã putere celui care le are.
În contra trãsnetului oamenii se feresc cu
cununi de sânziene, aruncate pe casã, cu
urzici, ramuri de sãlcii ºi se poate goni cu
ramurã de alun. (ªerpii trãsnetului, ca ºi ºerpii
pãmântului, mor din atingerea nuielii de
alun.) Dar mai ales, fãcându-ºi cruce mereu,
pentru cã diavolii nu se pot apropia de cruce
nouã ºi astfel nefiind nici un drac prin
apropiere, nici Sf. Ilie nu trãsneºte.

V}RSTA OMENEASC{
Nu mult dupã asta, Dumnezeu se socoti,
cã odatã ce-a hotãrât moarte pentru toate
vietãþile pãmântului, în urma pãcãtuirii lui
Adam, ar trebui sã le statorniceascã ºi
veleaturile, adicã anii vieþii fiecãruia.
Aºadar, trimise îngerii ºi arhanghelii, prin
toate colþurile lumii ºi, prin sunete de trâmbiþe
ºi surle ºi prin strigãri, adunã toate vietãþile.
Când furã toate adunate, veni ºi Dumnezeu
ºi, aºezându-se pe tronul adus de îngeri,
începu sã le hotãrascã veleatul.
Lui Adam, deci omului, îi dãdu treizeci
de ani.
Dupã Adam veni la rând mãgarul,
Dumnezeu, când îl vãzu aºa de mare îi dãdu
cincizeci de ani, cã-ºi zice cã el poate sã
îndure mai mult.
Dar mãgarul cum auzi una ca asta, începu
sã zbiere ºi sã se roage de Dumnezeu sã-l
mai uºureze, pentru cã ºi aºa el toatã viaþa
trebuie sã care la poveri ºi-i prea mult pentru
el. Dumnezeu îl ascultã ºi se îndurã la
rugãmintea lui ºi luându-i douãzeci de ani
din viaþa mãgarului, le dãdu lui Adam, pe
care îl vãzuse cam nemulþumit.
Pe urmã veni câinele ºi Dumnezeu îi dãdu
patruzeci de ani de viaþã. Câinele începu sã
urle ºi sã se tânguie;
- Vai de mine ºi de mine! Patruzeci de
ani sã stau afarã în vreme de frig ºi de zloatã,
ori de zãpuºealã la uºa stãpânului meu ºi sã
mãnânc oasele de la mesele lui. E prea mult
pentru mine, Doamne! Mai scade-mi, din

veleatul meu, cã mare bine mi-ai face.
ªi Dumnezeu îi scãzu ºi lui douãzeci de
ani ºi le dãdu lui Adam care tot nu se
mulþumise nici cu anii mãgarului.
Veni la rând maimuþa, cãreia Dumnezeu
îi socoti ºaizeci de ani. Maimuþa plânse ºi se
rugã sã-i mai scadã cã e prea mult sã fie
batjocura tuturor oamenilor ºi a vietãþilor din
pãduri. Dumnezeu îi scãzu ºi ei 10 ani, dar
atâta se rugã maimuþa, încât îi lãsã numai
trezeci de ani, iar alþi treizeci le luã ºi le dãdu
tot lui Adam.
- Eºti mulþumit acum, Adame? îl întrebã
Dumnezeu.
Adam de fricã sã nu-l supere pe
Dumnezeu ºi sã-i ia ºi ce i-a dat, s-a mulþumit
cu anii care i-a primit. De atunci Adam a
mai trãit trezeci de ani, aºa cum i-a sorocit
Dumnezeu de la început. Dupã asta a urmat
cei douãzeci de ani ai mãgarului, în care ani,
oamenii cei dintâi, ca ºi cei ce au venit în
urma lor, dãdeau în brânci de muncã ºi cãutau
chinuiþi ºi necãjiþi sã adune ceva pentru copiii
lor. Urmarã apoi, pânã la ºaptezeci de ani,
anii câinelui, când nu se mai dezlipeau de
casã ºi erau mânioºi, când venea cineva sã le
tulbure liniºtea. Iar de la ºaptezeci în sus,
pânã la o sutã, vin anii maimuþii, când omul
intrã în doaga maimuþei ºi ajunge de râsul ºi
batjocura copiilor.
ªi de atunci ºi pânã astãzi tot aºa a rãmas.
Mihai Olinescu
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Legenda râului
Cum salv[m ciurda
CHIROMAN|IE
de dor
satului? (II)

Vine o vreme, un timp, o etate
Când privind înspre palmã, pieziº
Te pomeneºti cã din semnele toate
Linia vieþii s-a sters pe furiº
Linia vieþii mele, cicatrice în palmã
A început sã se vindece, a început sã se treacã
Pânã mai ieri dojenitã cu blestem ºi sudalmã
Albia ei e mai scurtã acum. ªi mai seacã.
Timpul se scurge prin ºanþul ei sinuos
Ridul adânc al destinului meu se încheie
Undeva ascuns dupã degetul mare, spre os
Zãgazul cãderii finale în beznã scânteie.
E o cicatrice urâtã linia vieþii mele
Ca ºi cum plugul sorþii apãsat de poveri
Inima ar fi cãutat-o cãrnii rebele
Deasupra de simþuri ºi mai adânc de dureri
E o mãrime pe care nu o-nþeleg.
Arcul de timp ce-l exist, ce-l simt viu
Nevoit sã-l parcurg cu durere, întreg
ªi albia curgerii mele, sã o sap în pustiu!
Nicu Ganea

Îmbl[titul grâului
`i a altor
culturi p[ioase
Prin grija d-nei Lucia Rodina am primit la redacþie un inedit material
despre sistemul de treierat din timpul cunoscut pânã în prezent redactat
de d-l Mild Andrei în Bergatreute, originar din Peliºor nr. 19. Relatarea
este ineditã prin amãnuntele ºi stilul propriu folosit, specific sãsesc, astfel
încât pentru o mai bunã înþelegere a trebuit armonizat textul, corectânduse anumite exprimãri.
Acum vreau sã
explic în legãturã cu
treieriºul  prin desene
 aºa cum mi-a explicat
un cetãþean - Schuster
Mihai - nãscut în Peliºor
(în 1897) unde a ºi
crescut ºi a fãcut stagiul
militar (în 1917-1918).
Dupã rãzboi a plecat la
Bucureºti  unde ºi-a
gãsit de lucru ºi a
petrecut cea mai mare parte din viaþã,
acolo cãsãtorindu-se ºi crescând cele
trei fete. În anii 1960 a reuºit sã
emigreze în R.F.G. ºi nu s-a mai
întors în localitatea natalã Peliºor
(Mãgãrei) pânã în anii 1981, 82 ºi
1985 când ºi-a petrecut concediu la
mine (autor). Aici mi-a povestit cum
tatãl lui Schuster ªtefan a fost omul
care a adus prima maºinã (un fel de
agregat  maºinã de treierat), în 1908,
în Peliºor. Agregatul se compunea
din douã pãrþi: partea întâi treiera
totul (paie, pleava, boabe de grâu,
buruieni) în timp ce partea a doua era
vânturãtoarea; aici se aleg paiele cu
furcoaie ºi cu o greblã iar pleava
mãruntã ºi boabele de grâu luânduse cu gãleþi, corfe ºi niºte coºuri

împletite se golesc deasupra
vânturãtorii unde un vânt (curent)
destul de puternic suflã pleava
rãmânând boabele frumoase ºi
curate, numai bune pentru mãcinat
la moarã. Proprietarii utilajului
trebuiau sã angajeze 8 oameni
sãnãtoºi ºi puternici. Trebuie precizat
cã la partea din faþã avea douã
manivele unde de fiecare cap suceau
câte doi bãrbaþi. Lucru se împãrþea
în douã ture (deci 4 bãrbaþi la o turã),
pe turã trebuind îmblãtit (de sucit)
100 de snopi; apoi se schimbau ºi cei
ieºiþi din turã aveau dreptul la odihnã
ºi la un pahar de rachiu ºi o felie de
pâine datã de proprietarul curþii unde
se îmblãtea. Lucru era tocmit înainte
de treierat, proprietarii casei
asigurând toate mesele zilei de lucru.

(Altruism)

Demult, un râu ce curge în aval
S-a rãzgândit ºi s-a oprit privind
spre mal.
I-a zis: - mi-e dor de munte, foarte
dor,
Aº vrea sã mã întorc acasã, la izvor!
Dar malul i-a rãspuns: - E peste
poate!
Nu poþi sã te opreºti, stai ºi socoate!
Nu-i vorbã doar de mine, dar
arinul?
Cum poate sã suporte astfel chinul?
Cu apa, de te-ntorci înspre izvoare,
Amarnic asupreºti pe fiecare.
Moraru-ºi va seca pe loc uiumul,
Iar în livadã, fructele-or sã sece,
La fel ºi câmpul fãrã apã rece;
La pãsãret îi vei strica hodina,
Nici rufe nu mai spalã gospodina,
Iar ciurda când o fi sã se adape,
Va fi doar smârc aici în loc de ape;
Adu-þi aminte scaldã de plãcere
A þâncilor ºi-a sãlciei mângâiere!
Cum poþi sã schimbi deodatã legea
firii,
Pentru un moft ºi-n numele iubirii?
- Of, malule, mã umpli de tristeþe,
Când te gândeºti la propria
frumuseþe!
Arinul, pãsãretul ºi morarul,
Sau salcia ºi ciurda, grãdinarul,
S-au învoit cu mersul meu în munte
ªi seceta gãsit-au sã înfrunte,
Cãci vântul le-a venit în ajutor
ªi apã le aduce cu un nor.
Credeam c-ai înþeles ºi cã îþi pasã,
De dorul meu de munþi ºi de acasã.
Aºa cum vrei mereu sã-þi fie bine,
Gândeºte-te o clipã ºi la mine!
Cãci, dacar fi ca sã mã sece dorul
ªi-n munte s-ar slei de tot izvorul,
Atunci tu ai rãmâne pe vecie,
O râpã îmbrãcatã-n bãlãrie.
Iar trupul þi s-ar umple de noroaie,
Târâte de ºuvoaiele de ploaie!
Atât i-a spus ºi a pornit agale,
Ducându-ºi unda linã înspre vale,
Dar ºi-a vestit iubirea printr-o boare
ªi pãstrãvi ce înoatã spre izvoare.
Ovidiu Oanã - poezii

@N LUNA IULIE E ZIUA LOR

Sbârcea Gheorghe
Barbu Ioan
Popa Moise
Iosif Gheorghe
Tecoanþã Traian
Lungu Ana
Dobre Verghina
Sbârcea Ioan
Brezae Emilia
Oprean Anica
Vasiu Iosif
Dragomir Susana

Retiº
Retiº
Alþâna
Þeline
Alþâna
Alþâna
Retiº
Retiº
Alþâna
Alþâna
Dealu Frumos
Alþâna

1 iulie 86 de ani
2 iulie 85 de ani
7 iulie 95 de ani
7 iulie 84 de ani
7 iulie 81 de ani
9 iulie 84 de ani
13 iulie 95 de ani
20 iulie 81 de ani
22 iulie 87 de ani
22 iulie 80 de ani
23 iulie 86 de ani
27 iulie 85 de ani

Portul
popular
sãsesc
pe valea
Hârtibaciului
Noi
le dorim
sãnãtate,
bãtrâneþe
liniºtitã,
dragoste ºi bucurii din partea urmaºilor.

(continuare din pagina 4)

În sec. XII-XIII - economia
acestor meleaguri era una naturalã
baza asigurând-o agricultura ºi
creºterea vitelor. Cea mai mare
parte a coloniºtilor germani erau
þãrani. Problemele satului erau
coordonate de greavi ºi de primar
(villicus, Hann). Þãranii saºi au
primit loturi egale, excepþie fiind
greavii ºi prelaþii. La comun
rãmânea pãdurea blahilor ºi a
pecenegilor. Se cultiva grâu, orz,
ovãz ºi secarã pe sistemul rotaþiei
culturilor pe toate ogoarele,
excepþie fãcându-se pe locurile
cultivate cu viþã de vie.
Creºterea vitelor le asigura
þãranilor atât hrana cât ºi necesarul
de animale de tracþiune (vite ºi cai).
Animalele pãºteau în timpul zilei
pe izlazurile comune, iar noaptea
erau mânate într-o îngrãditurã din
mijlocul satului; în gospodãrie erau
crescute animalele mici.
Dezvoltarea economicã a
spaþiului rural s-a fãcut treptat fãrã
hiatusuri condiþiile fiind
asigurate de noile materiale de
construcþie (în locul caselor de
lemn sau caselor de chirpici au
apãrut cãrãmizile  fapt ce au
condus la dispariþia marilor
incendii), apariþia treptatã a
meºteºugurilor ºi a târgurilor ce a
condus la reamenajarea spaþiului
construit.
Dar ceea ce este mai important
este cã diviziunea muncii ºi apariþia
regimentelor de grãniceri  forme
moderne specializate în apãrarea
graniþelor de sud ale Transilvaniei
au au generat noi forme de asociere
localã. Mulþi cititori au cunoscut
pãscutul vacilor pe marginea
ºanþului fiecare ducându-ºi
cornutele la pãscut  situaþie
întâlnitã ºi azi în sate din sudul þãrii.
Cârmuitorii austrieci au
inventat o nouã instituþie localã,
instituþie ce, fãrã forme scrise, s-a
pãstrat nealteratã de secole, tocmai
datoritã avantajelor economice
deosebite. Astfel, decât sã existe
ocupat câte un om din fiecare
gospodãrie cu pãscutul animalelor,
s-a creat ciurda satului, un singur
om mânând zilnic în pãºunea
comunalã animalele satului ºi
având grijã ca seara sã le aducã
mâncate ºi adãpate acasã. Astfel
toþi membrii familiei erau
disponibili pentru alte lucrãri: la
câmp, în grãdinã, în cadrul
gospodãriei, în spaþiul atelierelor de
meºteºugari, la armatã, etc.
Aceastã instituþie avea legile ei
nescrise dar cunoscute ºi astãzi de
bãtrânii ºi toþi cei ce au trãit la þarã.
Se discutã mult despre bãlegarul
ce-l lasã vacile la trecerea pe uliþe.
ªtiaþi cã ce fãcea licitaþie în sat cine
sã ia acest bãlegar. Omul plãtea sã
strângã acest bãlegar fiind strict
necesar pentru gunoirea viþei sau
grãdinii din sat. Venea cu cãruþa
dupã trecerea ciurdei ºi-l aduna cu
lopata aruncându-l în coºul cãruþei.
Când nu se gãsea om, fiecare
gospodar pe zona lui de casã fãcea
curat pe uliþã. ªtiaþi cã acest bãlegar
era liant în construcþiile de chirpici,
fiind biodegradabil ºi ne-având nici
o componentã toxicã.
Pentru cei ce au uitat
reproducem regulile aºa cum erau

7

ele din Calendarul plugarului
român
(Bibliografie: Calendarul plugarului
român pe anul 1929, întocmit de Alexandru
Mãcelar, inginer agronom ºi directorul
Camerei de Agriculturã din Sibiu, Tiparul
Tipografiei Sãteanului Sibiu, pag. 170)

Despre fâneþe ºi pãºuni

Pentru a putea economul þine
vite bune ºi în numãr corespunzãtor
cu mãrimea proprietãþii sale, ca sã
poatã acoperi cel puþin o parte din
gunoiul atât de necesar pentru
rentabilitatea gospodãriei sale (cã
o parte din gunoiul de grajd îl poate
înlocui cu gunoi artificial) trebuie
sã aibã fânaþe, care produce mult
ºi o calitate bunã de fân, ºi pentru
varã pãºunate bune ºi de calitãþi
superioare.
De-ºi vitele în oricare comunã
din þarã se înmulþesc an de an, nu
se gândeºte nimeni ca sã
înmulþeascã fânaþele ºi pãºunile,
sau cel puþin sã caute sã le þinã în
stare bunã de producþiune cu
mijloacele care-i stau la dispoziþie.
Atât fânaþele cât ºi pãºunatele
existente se pot înmulþi ºi
îmbunãtãþi fãcând fânaþe ºi
pãºunate artificiale de tot nouã, sau
prefacem pe cele naturale (slabe)
în fânaþe ºi pãºunate artificiale
bune, sau sã se îmbunãtãþeascã cele
existente.
Un progres mare s-ar face dacã
cel puþin atât fânaþelor cât ºi
pãºunilor existente s-ar da îngrijirea
ºi lucrãrile ce se recer.
Lucrãri raþionale ºi de mare
folos pentru sporirea producþiei atât
cantitativ cât ºi calitativ la fânaþe
ºi pãºuni sunt urmãtoarele:
1. Se curãþã bine de tufe, spini
ºi muºuroaie.
2. Se dã gunoiu putred, sau
gunoiu artificial.
3. Sã grãpeazã cu o grapã grea
de fer pentru a aerisi ºi ºtimula
rãdãcinile de erburi sã înfrãþeascã
ºi sã poatã mai uºor pãtrunde la
rãdãciniaerul lumina, soarele ºi apa.
4. Se grãpeazã cu grapa de
muºchiu pentru a se stârpi muºchii
ºi a se putea aduna toate corpurile
strãine aflãtoare pe fâneþe sau
pãºuni, ce altfel ºi cu o greblã de
fer se poate face.
5. Bãlegile ce lasã vitele pe
fânaþe ºi pãºuni, trebuiesc îndatã
risipite cã altfel pe locul ce-l
acopere balega nu se mai face în
anul acela nimica.
6. Fânaþele trebuiesc cosite la
timp în plinã floare a erburilor, ca
sã nu îmbãtrâneascã.
Fânaþe ºi pãºuni artificiale se
pot face dupã ce locul îl pregãtim
bine prin lucrãri raþionale ºi-l
aducem în stare de a primi sãmânþa
care corespunde solului climei ºi
situaþiei geografice.
Unele erburi au creºtere înaltã,
ridicatã, pãioasã - iar altele o au
stufoase.
Sãmânþa de aceste soiuri de
iarbã se aflã în comerþ spre
cumpãrare ºi unele firme pun în
vânzare aceste sãmânþuri atât curat
cât ºi amestecat dupã cerinþele
pãmântului fiindcã nu în toate
locurile e potrivitã orice sãmânþã,
cu deosebire nu în proporþii egale.
(urmare în numãrul viitor)
Asociaþia Ecomuzeul
Regional Sibiu
Marius Halmaghi
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PIATA DE
VINERI

Gata, au dispãrut rãsadurile
din piaþã. Au apãrut pepenii cu
1,5-2,0 lei cei roºii ºi cu 3 lei cei
galbeni. Cireºele nu mai sunt
trufandale dar au rãmas destul de
scumpe cu preþul de 5 lei kg ca
ºi caisele. Roºiile sunt cu 1,5-2
ºi 2,5 lei iar vinetele cu 4 ºi 6
lei.Ardei buni de umplut, dacã ai
carne se dau cu 3,0-3,5 lei kg ºi
castraveþii cu 1 leu.Viºine n-au
prea fost, cele puþine s-au vândut
repede cu 4 lei kg. Fasolea pãstãi
se dãdea cu 2 ºi 3 lei kg.ºi se
trecea destul de bine. Spunea
unul cã acum nu mai spalã oala
de zamã de pãstãi pânã la toamnã
cã-i cea mai ieftinã ºi cea mai
bunã. Cu o creastã de slãninã ºi
un pumn de pãstãi eºti sãtul.
Treaba lor ce spun nutriþioniºti
de la televizor, dacã-þi place
mâncarea înseamnã cã-þi cade
bine.

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

S.C. MODEST IMPEX SRL S[ lu[m ...
aminte!

Cyan Magenta Yellow Black

O singurã vorbã e de ajuns celui ce va sã te înþeleagã.
Osul gol nici câinii nu-l rod.
O sutã de tâlhari nu pot despuia pe un (sãrac) gol.
O traistã plinã e mai uºor a o purta decât una goalã.
O turmã ºi un pãstor.
Oul de azi e mai bun decât gãina de mâine.
Oul din sat e mai bun ca cel de acasã.
O venit vremea de-apoi / încãrcatã de nevoi.
O vorbã rea rãneºte mai mult decât o sabie ascuþitã.
O vacã nu face ciurdã.
O vacã râioasã stricã toatã cireada.

°

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,
va confirma, dându-vã ºi detaliile necesare.
Firma SC MODEST IMPEX
SRL, furnizor de produse ºi
servicii de cea mai bunã calitate
le ureazã beneficiarilor ºi
colaboratorilor ca în 2007 sã se
bucure de împliniri ºi succese. Le
vom fi alãturi celor care au
nevoie de noi. LA MULÞI ANI!

ADMITERE
2007

Facultatea de ªtiinþe Politice,
Relaþii Internaþionale ºi Studii de
Securitate din Sibiu din cadrul
Universitãþii Lucian Blaga
organizeazã concurs de admitere
pentru specializãrile sale: ªtiinþe
politice, Relaþii internaþionale ºi
studii europene, Studii de
securitate.
Media de admitere se
calculeazã ca fiind 25% media la
limba si literatura romanã, 25%
media la istorie, 50% media
generalã Bacalaureat.
Va aºteptãm la sediul nostru
din Sibiu, Calea Dumbrãvii 34, et
II, Cam 25 în perioada 14  27
iulie 2007, între orele 9.00  15.00,
sâmbata ºi duminica 9.00  13.00,
pentru a deveni studenþii
viitorului.
Pentru alte informaþii vã
stãm la dispoziþie la tel. 0269422169,
e-mail: spriss@ulbsibiu.ro, http:/
/spriss.ulbsibiu.ro;
www.ulbsibiu.ro.
Întotdeauna cu un pas înainte!

Brânzeturile, deºi s-au
înmulþit producãtorii se dau tot
cu 12 lei caºul, cu 10 lei
telemeaua ºi cu 6 lei urda. Din
pãcate aceºtia vând tot cu frican sân, pentru cã spaþiul de lactate
nu este încã amenajat. Poate pânã
la toamnã se rezolvã ºi problema
asta.
Uneltele ecologice cu codã
de lemn nu prea tentau pe nimeni.
nici eu n-am întrebat cãt costã.
iondobre

PODI~UL HÂRTIBACIULUI
Sit Natura 2000

Pentru informaþii zilnice
Abonaþi-vã la cotidianul

Tribuna

Nu-þi lãsa goalã
Cutia poºtalã!
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