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S-a lansat prima sesiune de selec\ie de proiecte
^n domeniul protec\iei naturii!!!
C{TINA ALB{
pe Valea H]rtibaciului
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1357 - COVE~ - 2007
la 650 de ani de atestare documentarã

Se împlinesc anul acesta 650 de ani de la prima atestare
documentarã a localitãþii Coveº. Documentul, redactat la
Wissegrad la 28 martie 1357, face referire la dãruirea feudei
Kuesd ( Coveº ) din satul cu acelaº nume, alãturi de alte
feude, unui credincios al regelui Ludovic cel Mare (13421382) al Ungariei. Regel Ludovic însãrcineazã Protopopiatul
(Episcopia) Alba Iulia sã ajute la punerea în posesiea
magistrului Nicolaus, fiul lui Sandur a proprietãþilor
Konradsdorf, Coveº, Bîrghiº, Ighiº, Zlagna, Peliºor, Fetea
ºi Emsruth.
(continuare în pagina 2)
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650 de ani de atestare documentarã

La Corn[\el de Ziua
Fermierului!
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Proiectul Educa\ia ^n muzee
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O apariþie editorialã ineditã.
Lansarea în 3 noiembrie la COVEª

Satul Coveº este situat în partea centralã a Podiºului
Hârtibaciului (parte integrantã a Podiºului Transilvaniei),
la aproximativ 5 km. spre nord-vest de oraºul Agnita, cãruia
îi aparþine din punct de vedere administrativ. În ce priveºte
coordonatele geografice localitatea este plasatã la 45º 59
latitudine nordicã ºi 24º 34 longitudine esticã ºi la o
altitudinea absolutã faþã de nivelul mãrii de peste 600 metri.
Vatra satului este alungitã circa 2 km, pe valea care
poartã numele localitãþii.
Coveºul este un sat adunat, cu structurã regulatã, cu
puþine ramificaþii, specific satelor româneºti din Podiºul
Hârtibaciului.
Intrând pe valea Coveºului, dealtfel ca ºi pe întreaga
vale a Hârtibaciului, te însoþeºte un relief deluros, rezultând
din lupta îndelungatã a substratului geologic cu timpul, cu
clima, cu apele, cu vegetaþia ºi cu societatea umanã.
(continuare în pagina 4)

Proiectul Educa\ia ^n muzee

Proiectul este o metodã complexã de evaluare, ce necesitã
o perioadã mare de timp; promoveazã dezvoltarea globalã a
personalitãþii.
Participarea la realizarea proiectului a oferit elevilor
ciclului primar pe parcursul a celor patru ani posibilitatea de
a-ºi valorifica potenþialul real de invãþare.
Educaþia în muzee  este o încercare de a gãsi una dintre
cele mai bune modalitãþi de a þine orele de istorie, nu numai
în muzeu.
Elevii cunosc muzeul din clasa I când l-au vizitat
împreunã cu învãþãtoarea, pãrinþii ºi bunicii. Primele vizite
planificate la Muzeul de istorie Valea Hartibaciului  în anul
ºcolar 2006-2007 cu elevii clasei a IV-a de la Colegiul tehnic
August Treboniu Laurian  Agnita, le-au folosit în procesul
de învãþare ca pregãtire iniþialã a tratãrii primelor unitãþi de
învãþare prevãzute de noua programã scolarã la istorie.
Aceste lecþii þinute de cãtre învãþãtoare sub îndrumarea

În Fetea
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doamnei muzeograf au fost extrem de interesante ºi plãcute.
Mulþimea de exponate ale muzeului oraºului Agnita,
judeþul Sibiu, au oferit suport lecþiilor de istorie, precum ºi
clasa de clasa  cabinetul de istorie, dându-le elevilor
posibilitatea sã cunoascã tradiþiile locale, contribuþia
înaintaºilor la istoria oraºului ºi a þãrii.
Pe parcursul celor patru ani am vizitat împreunã cu elevii
din aceastã generaþie, Muzeul în Aer liber din Dumbrava
Sibiului, cu o varietate de obiective: gospodãrii din toate
zonele þãrii, mori de vânt, biserici, hanuri, tehnicã popularã.
Elevii au fost încântaþi de frumuseþea lacului din incinta
pãdurii Dumbrava cu posibilitãþi de navigare ºi pescuit. S-a
vizitat de asemenea Muzeul de ªtiinþe ale Naturii din Sibiu.
Pliantele ºi pozele au fost strânse în portofoliile elevilor.
În clasa a IV-a a existat posibilitatea învãþãrii istoriei ºi
geografiei transcurricular, transdisciplinar ºi interdisciplinar.
(continuare în pagina 6)
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1357- COVE~ - 2007
la 650 de ani de atestare documentarã

Regalitatea îºi rãsplãtea astfel actele de
fidelitate ºi meritele demne de laudã ale
supuºilor.
Originalul scris pe pergament se aflã la
Arhiva Naþionalã din Budapesta. Sigilul a
fost imprimat în cearã albã pe partea din
spate a documentului. A fost tipãrit în Nagz
Cod. Andegavensis VI, 551 ºi preluat în
lucrarea istoricilor saºi ZIMMERMANN
FRANZ, WERNER CARL UND MULER
GEORG, Urkundenbuch zur Geschichte der
Deutschen in Siebenburgen, Zweiter Band:
1342 bis 1390, nummer 583 bis 1259,
Hermannstadt, 1897.
Traducerea acestui document s-a
realizat prin colaborearea cu prof. univ. dr.
Chira Vasile, lector la Facultatea de Teologie
Andrei ªaguna din Sibiu ºi a fost publicat
în lucrarea preotului Mihai Naicu,
BISERICA ADORMIREA MAICII
DOMNULUI COVEª (1851-2001) la
150de ani de la zidirea ei.
Prezentãm mai jos copia primului
document de atestare a existenþei localitaþii
Coveº ºi traducerea lui din lb. latinã.
Copia primului document
de atestare a existenþei localitaþii Coveº
si traducerea lui din lb. latinã
Wissegrand 1357 März 28. König
Ludwig I. beauftragt das Weissenburgen
Kapitel, bei der Einführung des Magisters
Nikolaus, Sohn Sandrus, in den Besitz von
Konradsdorf,
Kövesd,
Bürgesch,
Wallachischeibesdorf, Schlatt, Magarei,
Fetendorf und Emrustuh mitzuwirken.
Orig. Perg. Ungar. Landesarchiw
Budapest. Siegel war in weisses Wachs auf
der Rückseite aufgedrückt.
Druck: Nagy Cod. Andegavensis VI,
551.
Lodouicus dei gratia rex Hungariae
fidelibus suis capitulo ecclesiae Albensis
Transiluanae salutem et gratiam.
Noveritis, quond magister Nicolaus
filius Sandur miles fidelis noster ad nostrae
maiestatis accedendo praesentiam suas
fidelitates et servitiorum suorum laude digna
merita nobis exhibitas et impensa proponens
et declarans ac in memoriam nostrae
reducens maiestatis quasdam possessiones
et possessionarias portiones quondam Werus
et Stephani filiorum Stephani dicti de

Olcohna hominum, sicut dicitur, sine herede
decedentium videlicet Corlathteluke, Kuesd,
Byrges, Iwanfalua, Salatna, Magare,
Fetundorph et Emrustuh vocatas in partibus
Transiluanis existentes, praetactos scilicet.
Werus et Stephanum filios Stephani sine
herede decedentes tangentes, manibus
nostris regiis ut praefertur, omni iuris titulo
de volutas sibi dari et conferri perpetuo
postulavit.
Verum quia de qulitate et quantitate
dictarum possessionum et utrum modo
praemisso nostrae de iure pertineant
collationi necne, nobis veritas non constat,
ideo fidelitati vestrae firmiter praecipiendo
mandamus, quatenus vestum mittatis
hominem pro testimonio fide dignum, quo
praesent Akus de Hydegviz vel Jacobus filius
Michaelis de Almas aut Michael filius
Hennyng de Segusvar aliis absentibus homo
nostre praesentibus vicinis et commetaneis
dictarum possessionum et ipsis legitime
convocatis ad faciem earundem accedendo
ipsasque per veras et antiquas metas
reambulando ac novas metas iuxta veteres
in locis necessariis erigendo, si easdem
modo praemisso nostrae collationi invenerit
pertinentes, statuat magistro Nicolao
praenotato titulo nostrae collations perpetuo
possidentas, sinon feurit contradictum,
contradictoribus autem, si qui feurint, contra
eundem in vaivodae Transiluani 1)
praesentiam ad terminum competentem
legitime evocatis, et post haec seriem ipsius
statutionis cum cursibus metarum nobis vel
nomina citatorum et terminum assignatum
eidem vaivodae fideliter rescribatis.
Datum in Wyssegrad, feria tertia
proxima post dominicam Judica, anno
domini Mo CCCo Lmo septimo.
Auf der Rücksite Adresse: Fidelibus suis
kapituto ecclesiae Albensis Transiluanae pro
magistro Nicolao filio Sandru statutoria.
Ludovic, rege al Ungariei din (prin)
îndurarea lui Dumnezeu, (trimite) salutãri ºi
mulþumire credincioºilor din biserica micii
capitale a Albei Transilvane.
Aþi aflat ca magistral Nicolahus, fiul lui
Sandur, soldat credincios al nostru, a
prezentat maiestaþii noastre actele sale de
fidelitate ºi meritele demne de lauda ale
slujitorilor sãi dovedite noua ºi a infãþisat ºi
a aratat limpede sacrificiul (sãu) ºi chiar i-a

amintit maiestãþii noastre de unele proprietãþi
ºi parþi posedate odinioara de Werus ºi de
ªtefan ºi de fiii lui ªtefan zisi ai oamenilor
din Olchona, dupa cum se spune, fãra
moºtenirea urmaºilor de buna seama, adica
Corlathteluke, Kuesd (Coves), Byrges,
Iwanfalua, Salatna, Magare, Fetundorph et
Emrustuh (erau) numite proprietãþile
existente în pãrþile transilvãnene.
De buna seama Werus ºi fiii lui ªtefan
pomeniþi mai înainte, fãra moºtenirea
urmaºilor direcþi, prin (din) mâinile noastre
regale, dupa cum se spune, a (au) cerut sã le
fie dat întregul titlu de drept ºi sã le fie
conferit pentru totdeauna.
Într-adevãr, fiindcã loialitatea faþã de
noi nu þine de calitatea si cantitatea
proprietãþilor amintite, prin dreptul dat de
adunarea noastra, de aceea încredinþãm în
mod ferm încrederii voastre (scrisoarea)
pentru a o primi astfel încât sã-l trimiteþi pe
omul vostru demn de încredere ca marturie,
care fiind prezent Akus de Hydegviz sau
Jacob fiul lui Mihail de Almas sau Mihail
fiul lui Hennyng de Segusvar, alþii fiind
absenþi, prezenþi fiind vecinii si mãsurãtorii
posesiunilor amintite ºi ei înºiºi fiind
convocaþi în mod legitim la faþa locului
pentru a ajunge pânã la ele însele (la
proprietãþi) ºi pentru a merge pânã la
adevaratele ºi vechile hotare ºi pentru a
ridica, în locurile unde este necesar, noi
hotare alãturi de cele vechi, daca vor fi gãsit
aceleaºi (hotare) întinse, în felul în care au
fost fãcute cunoscute de adunarea noastrã,
omul nostru sã hotãrascã (proprietãþile) luate
în stãpânire, dupa magistrul Nicolaus le-a
dat un titlu general valabil.
Dacã nu vor fi fost contradicþii, însa (vor
fi fost) oameni care sã vorbeascã împotriva,
cei care au fost împotriva aceluiaºi voievod
al Transilvaniei, sã-1 chemaþi la hotarul
existent în mod legitim ºi dupã aceasta
însuºire a hotãrârii, scrieþi-i înapoi în mod
fidel aceluiaºi voievod împreuna cu
drumurile hotarelor voastre sau numele celor
citaþi ºi hotaru însemnat.
Dat în Wissegrad, anul Domnului 1357.
Adresata credincioºilor sãi din biserica
micii capitale a Albei transilvane, pentru
magistrul Nicolaus, fiul lui Sandur.
Coveº, 12 sept.2007
Pr. Mihai Naicu

S-a lansat prima sesiune de selec\ie de
proiecte ^n domeniul protec\iei naturii!!!
Ministerul Mediului si Dezvoltarii
Durabile, in calitate de Autoritate de
Management pentru Programul
Operational Sectorial de Mediu, lanseaza
prima sesiune de selectie de proiecte in
domeniul protectiei naturii. Proiectele
selectionate vor beneficia de asistenta
financiara nerambursabila, din Fondul
European de Dezvoltare Regionala
(FEDR), prin POS Mediu.
Proiectele trebuie sa vizeze
elaborarea sau revizuirea planurilor,
strategiilor si a schemelor de
management ale ariilor protejate,
mentinerea si respectiv imbunatatirea
situatiei habitatelor si speciilor in ariile
naturale protejate, investitii in

infrastructura pentru uz public orientata
spre protectia si gestionarea mediului in
ariile protejate, activitati de consultare,
constientizare si informare, activitati de
instruire si de crestere a capacitatii
institutionale. Data limita de transmitere
a proiectelor este 15 decembrie 2007.
Trebuie mentionat faptul ca pentru
perioada 2007-2013, 215 milioane Euro,
din care grant UE 172 milioane Euro sunt
disponibile pentru proiectele din
domeniul protectiei naturii.
Finantarea vizeaza in primul rand
ariile naturale protejate din cadrul retelei
Natura 2000, prin aceasta retea
urmarindu-se conservarea speciilor si a

habitatelor de interes european. In acest
sens, Romania trebuie pregateasca
masuri relevante de protectie pentru siturile de importanta europeana, ca parte
a obligatiilor sale de Stat Membru in
Uniunea Europeana. Reteaua Natura
2000 este estimata la aproximativ 15%
din teritoriul national.
Administratorii sau custozii ariilor
protejate, administratiile publice, ONGurile, institutele de cercetare,
universitatile, muzeele sunt potentiali
beneficiari ai acestei axe prioritare de
finantare din cadrul POS Mediu.
Sursa: Ministerul Mediului si
Dezvoltarii Durabile

2007

CINE POATE BENEFICIA
de fonduri nerambursabile
pentru modernizarea
exploat[riilor agricole?
_ persoane fizice autorizate (PFA)
_ asociaþii familiale autorizate (AF)
_ persoane juridice (PJ)
constituite în conformitate cu legislaþia
în vigoare, care funcþioneazã în domeniul
agricol, cu excepþia exploataþiilor de
subzistenþãa (produc pentru autoconsum).
Pentru PFA-uri ºi AF-uri se solicitã:
a. Declaraþie specialã privind veniturile
realizate (formularul 200 al Ministerului
Economiei ºi Finanþelor) înregistratã la
Administraþia Fiscalã;
b. Declaraþie anualã de venit pentru
asociaþtiile farã personalitate juridicã,
constituite între persoane fizice (formularul
204 al Ministerului Economiei ºi Finanþelor)
înregistratã la Administraþia Fiscalã.
CARE ESTE VALOAREA
FONDURILOR care pot fi accesate?
Prin FEADR se pot acorda fonduri
nerambursabile între 45% -75 % din valoarea
eligibilã a proiectului. Criteriile care
influenþteazã procentul fondurilor
nerambursabile acordate sunt influenþate de
zonele în care se realizeazã investiþia, de
categoria de beneficiar ºi de vârsta celui care
solicit fondurile nerambursabile.
Fiecare beneficiar al FEADR poate primi
pâna la 1.000.000 euro pentru proiectul sãu
de investiþii.
În cazul în care proiectul include ºi
investiþtii pentru obþinerea de energie
regenerabilã, suma maximã care va fi
acordatã pentru realizarea proiectului este de
1.500.000 euro.
CUM PRIMESC BANII?
În decurs de maxim 3 luni de la semnarea
contractului, în calitate de beneficiar, trebuie
sã prezentaþi primul Dosar de achiziþii ºi
Declaraþia de eºalonare a depunerii dosarelor
cererii de platã. Prin aceastã declaraþie de
eºalonare, beneficiarul îºi stabileºte singur
etapele în care doreºte sã primeascã banii de
la APDRP ºi se angajeazã cã va respecta
aceste etape.
Dupã efectuarea achiziþiilor, beneficiarul
depune Dosarul cererii de Platã la Oficiul
Judeþean de Plãþi pentru Dezvoltare Ruralã
ºi Pescuit (OJPDRP), care va fi verificat ºi
aprobat de cãtre experþii APDRP, dupa care
se vor efectua plãþile solicitate care sunt
identificate ca eligibile.
PENTRU CE SE ACORDÃ FONDURI
NERAMBURSABILE?
Pentru Modernizarea Exploataþiilor
Agricole (Mãsura 121) se vor acorda bani
pentru investiþiile orientate spre dotarea cu
utilaje ºi echipamente performante în raport
cu structura agricolã actualã, precum ºi
investiþiile privind adaptarea construcþiilor
agricole pentru respectarea standardelor
comunitare ºi creºterea competitivitãþii
exploataþtiilor agricole.
Investiþiile concrete pentru care se vor
acorda fonduri nerambursabile sunt:
- Construirea ºi/sau modernizarea
clãdirilor utilizate pentru producþia agricolã
la nivel de fermã, inclusiv ºi cele pentru
protecþia mediului;
- Construirea ºi/sau modernizarea
infrastructurii rutiere interne sau de acces din
domeniul agricol inclusiv utilitãþi ºi racorduri
necesare proiectului;
- Construirea ºi/sau modernizarea
fermelor de vaci de lapte încadrate în sistemul
cotei de lapte;
- Construirea ºi/sau modernizarea
serelor;
- Achizitionarea de tractoare noi,
(continuare în pagina 3)
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Duminecã, în 12 Noemvrie a.c. (1933)
în sala teatrului comunal din Agnita, a avut
loc cu un deosebit fast, constituirea
asociaþiunii Frãþia ortodoxã românã Cercul
protopopesc Agnita. Au participat câteva sute
de credincioºi, atât intelectuali cât ºi þãrani
din toate satele aparþinãtoare tractului.Dupã
chemarea Duhului Sfânt ºedinþa a fost
deschisã de Dl. Protopop Emil Pãcalã care a
rostit o cuvântare, la adresa participanþilor,
scoþând apoi în evidenþã rolul ºi importanþa
asociaþiunii. În numele Comitetului de
iniþiativã a propus iar adunarea a încuviinþat
constituirea biroului de prezidare a ºedinþei
din dd primpretor Valer Langa preºedinte ºi
Eugen Fleºariu, secretar. Dl. Preºedinte a
þinut apoi o frumoasã cuvântare arãtând cum
credinþa ni-a apãrat ºi ni-a pãstrat pe noi ca
popor, fãcând un cãlduros apel pentru
înjghebarea unui front unic al mirenilor întru
apãrarea bisericii.Au luat apoi cuvântul în
ordinea urmãtoare: Venerabilul preot din
Ilimbav, Alexandru vorbind în numele
preoþimei din tract, Dl. Romul Curta, advocat
din Agnita, ºi deputat sinodal care a arãtat cã
numai datoritã preoþimei ºi bisericii sa
pãstrat fiinþa neamului nostru, Dna Conta
preoteasã din com. Cincu a rostit câteva
cuvinte inimoase, în numele Reuneunii
Femeilor române din Cincu, evidenþiind rolul
pe care l-a avut femeia, în trecutul neamului,
pentru pãstrarea credinþei, urând noii

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

Cãtina albã, uzina vie, cum i-au spus
modernii, este cunoscutã ºi folositã, probabil,
de mii de ani, pentru însuºirile sale
tãmãduitoare. Cãci durerile fizice au însoþit din
toate timpurile omul ºi el a încercat sã le
calmeze, la inceput instinctiv, apoi tot mai
conºtient. Natura i-a pus la îndemânã o bogatã
colecþie de plante a cãror acþiune variatã
putea sã-i scape. Printre aceste plante cu
siguranþã a figurat, la un moment dat ºi cãtina.
Medicina empiricã, apoi cea modernã, cu
deosebire cea naturistã, i-au precizat
componentele cu rol important pentru sãnãtatea
omului: vitaminele, sãrurile minerale, hidraþii
de carbon, acizii organici, etc.
Aliata medicinii, industria farmaceuticã, ca
ºi industria alimentarã n-au întârziat transfere
aceste componente în produse utile: ulei (ce
conþine de 10 ori mai mult caroten decât
morcovul) cu acþiune în tratarea unor afecþiuni
ale pielii, pastile de vitamine, infuzii ºi
decocturi cu utilizare în afecþiunile
gastrointestinale, renale, hepato-biliare, stãri
febrile, etc.
În ultimul timp cãtina albã este readusã
puternic în discuþie ca o plantã excepþionalã cu
puteri miraculoase.Se poate spune cã fructul de
cãtinã  un fruct sãlbatic al unei specii deosebite
este redescoperit.
Cãtina este multifuncþionalã, cu beneficii
ecologice, economice ºi sociale putând fi
consideratã una din resursele esenþiale de
reabilitare a mediului ecologic.

SPORTIVE  SPORTIVE
Avântul  Troia (Sighiºoara) 5-1 (2-1)
Duminecã sa disputat pe terenul din Agnita,
un frumos match de Foot-Ball, care a adus
victoria tinerei echipe din localitate, contra
echipei Troia din Sighiºoara.
 Avântul societete sportivã care a luat
fiinþã, deabia în primãvara acestui an, a
dovedit prin acest match, un continuu
progres, resultat al unei munci pe care a
depus, cu intensitate membrii ei.
Aceasta sa dovedit mai mult prin jocul
frumos de ansamblu, pe care l-au practicat
contra echipei de la centru ºi de care au
dispus tot timpul.
Lovitura de începere o are Avântul însã
pierde în faþa Troiei, care practicã un joc
concentrat ºi rapid Toate incursiunile
oaspeþilor se isbesc de rezistenþa apãrãrii
contrare, care-i deposedeazã pasând frumos.
Troia începe sã fie presatã ºi Muroi deschide

scorul cu o minge frumos plasatã de la
ºaisprezece metrii. Printrun ,,11 metri fault
în careul fãcut de Lucas - care este
transformat de Caruso se egaleazã. Se
practicã un frumos joc de centru ºi printro
intervenþie rapidã a lui Muroiu, repriza ântâia
se terminã cu 2-1 pentru Avântul.
Repriza a doua e dominatã de un tempo
potrivit ºi de un joc atent al ambelor echipe,
parând faze frumoase, cu combinaþii
technice, care atrag atenþia publicului.
Oaspeþii sunt dominaþi ºi desconcentraþi
cedeazã echipei locale cu frumosul scor de
5-1. Rezultat pe care gazdele l-au meritat pe
drept.
Golurile au fost marcate de Muroiu (3) ºi
Marcu (2) dela învingãtori ºi de Caruso de
la învinºi. Arbitrajul a lãsat foarte mult de
dorit.

CINE POATE BENEFICIA de fonduri nerambursabile
pentru modernizarea exploat[riilor agricole?

(continuare din pagina 2)

combine de recoltat, maºini, utilaje, instalaþii,
echipamente ºi accesorii, echipamente ºi
software specializate  se acceptã ºi în
leasing;
- Achiziþionarea sau achiziþionarea în
leasing de noi mijloace de transport
specializate, necesare activitãþii de producþie;
- Achizitionarea terenurilor pentru
construcþii cu scop productiv, a cãror valoare
nu depãºeºte 10% din valoarea eligibilã a
proiectului, stabilitã, în baza unui sistem
unitar de evaluare;
- Înfiinþarea plantaþiilor viticole pe
suprafeþe cu drept individual de replantare,
drept de plantare provenit dintr-o rezervã sau
a unui drept de plantare nouã;
- Înfiinþarea pepinierelor de viþã de vie
ºi pomi fructiferi;
- Investiþii pentru producerea ºi/sau
utilizarea durabilã a energiei regenerabile în
cadrul fermei;
- Investiþii pentru procesarea produselor
agricole la nivelul fermei;
- Costurile generale ale proiectului,
reprezentând: taxe pentru arhitecþi, ingineri
ºi consultanþi, studii de fezabilitate, taxe de

certificare, achiziþionarea de patente ºi licenþe
(maxim 10% din valoarea totalã eligibilã a
proiectului, dacã proiectul prevede ºi
construcþii, ºi maxim 5% în cazul în care
proiectul nu prevede realizarea
construcþiilor);
- Investiþii necesare adaptãrii pentru
agricultura ecologicã;
- Investiþiile de modernizare / reabilitare
necesare alinierii la standardele comunitare.
Se acceptã ºi contribuþia în naturã pentru
înfiinþarea plantaþiilor de pomi, arbuºti
fructiferi ºi de viþa de vie, într-un procent de
pâna la 20% din valoarea eligibilã a
proiectului
Vor avea prioritate investiþiile realizate:
- în ferme ecologice, din sectorul vegetal
ºi de creºtere a animalelor;
- în sectorul vegetal pentru producþia de
legume, fructe, cartofi, struguri de vin ºi orez;
- în sectorul de creºtere a animalelor
pentru bovine de carne, porcine, ovine ºi
caprine
- de asociaþii cu personalitate juridicã,
cooperative, grupuri de producãtori,
constituite conform legislaþiei în vigoare ºi
de membrii acestora.

Secolul XXI reprezintã era schimbãrilor,
iar tehnologiile biologice vor avea o mare
recunoaºtere. Acest fapt va determina
dezvoltarea plantaþiilor în zone aride, a
produselor bazate pe cãtinã, a studierii
mecanismului de fixare a azotului, dezvoltarea
studiilor sistematice asupra tehnologiei de
culturã ºi a echipamentului de colectare a
fructelor ºi frunzelor de cãtinã, extragerea ºi
procesarea, dar ºi tehnologii avansate de
congelare rapidã ºi separare.
Cãtina albã este consideratã una dintre cele
mai valoroase specii de arbuºti fructiferi din
flora spontanã. Domeniile de aplicare sunt
extrem de vaste, obþinându-se efecte
spectaculoase în medicina umanã ºi veterinarã,
zootehnie, cosmeticã, agriculturã, microbiologie, industrie alimentarã, silviculturã.
Este folositã în arhitectura peisagerã ca
plantã ornamentalã datoritã frunziºului deosebit
de frumos ºi a fructelor galben portocalii ce
rãmân pe plantã ºi în timpul iernii, este o plantã
care participã la realizarea legãturilor spirituale
ºi culturale între oameni.
Cercetãrile întreprinse în þarã ºi strãinãtate
au evidenþiat cã frunzele, fructele ºi lãstarii de
cãtina conþin o serie de substanþe biologic active
cu rol esenþial în reglarea metabolismului.
Fructele de cãtinã sunt apreciate ca niºte
polivitamine naturale întrucât sunt bogate în
principalele vitamine (A, B1, B6, C, E, F, K,
P).
Conþinutul în vitamina C al cãtinei întrece
nu numai toate speciile de fructe indigene, ca
spre exemplu coacãzul negru, ci chiar ºi
citricele ( lãmâia) de peste 10 ori. Doar fructele
de mãceº pot depãºi uneori, în funcþie de
condiþiile zonale cantitatea la 100 g substanþã
proaspãtã. În zonele cele mai înalte de munte,
soiurile de cãtinã pot avea peste 1.500 mg/100
g, depãºind considerabil maceaºa în conþinutul
în vitamina C.
Vitamina E se gãseºte în uleiul de cãtinã
în cantitãþi de peste 200 mg % , cu mult mai
mult decât orice specie pomicolã, mai mult
chiar decât soia ( 120 mg % ), porumb ( 100
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mg % ) ºi floarea soarelui (100 mg % ).
Uleiul de cãtinã conþine de zece ori mai
mult caroten decât morcovul ºi are acþiune
bactericidã, uºor narcoticã ºi sedativã.
Datoritã conþinutului ridicat în vitamine,
asociat cu numeroase microelemente care se
gãsesc în fructele de cãtinã, au fãcut ca
utilizarea acestora în industria alimentarã sã fie
deosebit de variatã, siropuri, dulceþuri, peltea,
nectar, gem, jeleuri, marmelade, gelatinã,
umpluturi pentru bomboane, bãuturi alcoolice,
etc.
Planta contribuie la mãrirea fondului
forestier prin combaterea eroziunii solurilor
degradate (datoritã înrãdãcinãrii excepþionale,
emiþând drajoni pânã la 24 m depãrtare de
trunchi), ajutã la ameliorarea solului întrucât
asimileazã azotul atmosferic direct din rãdãcini
prin intermediul nodozitãþilor ce se formeazã
printr-o simbiozã cu ciupercile Actinomycete.
Ghimpii lungi ºi rigizi au fãcut ca aceasta
specie sã fie folositã pentru garduri
impenetrabile, putând fi folositã la
împrejmuirea plantaþiilor pomicole în locul
gardurilor de sârma. Este deosebit de valoroasã
ºi ca plantã meliferã. Poate fi folositã cu succes
în furajarea animalelor conferind acestora o
vigoare deosebitã. Utilizãrile cãtinei sunt
multiple, iar domeniile de aplicare sunt în
continuã crestere.
Valorificarea fructelor
Recoltarea fructelor de cãtinã trebuie
fãcutã astfel încât sã
corespundã cât mai
bine scopului valorificãrii acestora.
Prin industrializarea fructelor
de cãtina, singure
sau în amestec cu
alte fructe se pot
obþine numeroase
produse
foarte
apreciate ºi cu
valoare nutritivã
deosebitã (suc,
sirop,nectar, gem,
jeleu, marmeladã,
dulceaþa, peltea,,
gelatinã, umpluturi
pentru bomboane,
bãuturi alcoolice).
Dacã
sunt
folosite în industria cosmeticã ºi de
medicamente este foarte important momentul
recoltãrii fructelor care trebuie sã aibã loc când
componentele chimice care ne intereseazã în
fruct sunt la concentraþie maximã.
Din punct de vedere economic se vorbeºte
despre o utilizare de 100% a fructelor ºi a ceea
ce rezultã de la presare. Cele mai promiþãtoare
produse din cãtinã sunt: ulei din sãmânþã, ulei
din pulpã, flavon powder, flavon capsules,
vitamine extrase, componente bioactive, fructe
uscate, aditivi alimentari, extracte naturale,
coloranþi alimentari naturali, acizi naturali ºi
vitamina C. Recoltarea cãtinei se poate face
obþinând fructe proaspete sau lãstari cu fructe
de 20 cm lungime. Aceste produse pânã la
prelucrare vor parcurge câteva verigi
tehnologice obligatorii.
Prin procesarea fructelor proaspete sau
congelate se obþin câteva produse care se pot
utilize ca atare sau constituie la rândul lor
ingrediente (materie primã) putem exemplifica:
piure filtrate sau nefiltrat, pulpã rezultatã de la
zdrobire ºi presare, suc de cãtinã cu diferite
depuneri sau suc limpede.

SC NP PROD SRL Sibiu

Administrator Ioan Pãºcãnuþ

CEA MAI INEDITÃ
INVESTIÞIE DIN JUDEÞ

Locaþia culturii de cãtinã este în comuna
Roºia, sat Roºia  În cãrãri suprafaþã cultivatã
7,5 ha
Înfiinþarea culturii de cãtinã s-a fãcut în
anul 2006, necesitând o investiþie estimatã de
2,5 miliarde lei (ROL)
Pe rod se intrã dupã min. 3 ani de la
înfiinþarea culturii. La înfiinþarea culturii s-a
accesat un proiect Sapard care s-a derulat
corespunzãtor ºi s-a finalizat în luna septembrie
2007, fondul accesat fiind de 400 milioane lei
(ROL).
(vom reveni)
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GAZETA HÂRTIBACIULUI
COVE~ - 650 de ani de atestare documentarã

Cyan Magenta Yellow Black

(continuare din pagina 1)

D escoperirile arheologice din zona
Agnita, cât ºi izvoarele istorice, atestã
existenþa multimilenarã a urmelor materiale
ºi umane în aceastã parte de þarã.
Încã din cele mai vechi timpuri în
Podiºul Hârtibaciului a existat o viaþã
socialã, politicã ºi bisericeascã, adecvatã
condiþiilor istorice în care au trãit românii
din aceastã parte de þarã.
Se ºtie cã în condiþiile economice ºi
politice ale regimului feudal maghiar,
nobilimea ºi patriciatul sãsesc au cotropit
pãmântul obºtiilor româneºti, încât cu
timpul românii au ajuns sã fie iobagi pe
moºiile strãmoºeºti, acaparate de aceºti
cotropitori strãini.
Aºa s-a întâmplat ºi la Coveº, pãmântul
intrând în proprietatea marilor latifundiari
maghiari. Prima menþiune documentarã a
localitãþii Coveº dateazã din 1357, când
într-un act este menþionatã feuda Kuesd
din satul cu acelaºi nume, care este dãruitã
unui credincios al regelui Ludovic cel Mare
(1342-1382) al Ungariei.
În diferite documente ale vremii
Coveºul este menþionat cu urmãtoarele
denumiri: 1357 poss. Kuesd, 1403 villa
Kwes (Zimmermann II.136, III.293); 1523
Kuybesch, 1549 Kewbesch (Scheiner.79);
1733 Kovesd (circum. Klein); 1750
(circum. Aron); 1850 Koves, Kabisch (St.
Transilvaniei); 1854 Kovesd, Kabisch,
Cuiesd (Bul 43). Denumirea localitãþii vine
din limba maghiarã koves = de piatrã.
În cronica parohialã este menþionat
înainte de 1813 un preot ortodox - Ioan din
ªulumberch (Dealu Frumos), care era
administrator parohial, dar cu siguranþã ºi
înainte de aceastã datã au existat preoþi la
Coveº pentru românii ortodocºi din aceastã
parohie.
În anul 1733 episcopul Inochentie Micu
întreprinde prima acþiune însemnatã dupã
instalarea sa, un recensãmânt al românilor
uniþi ºi ortodocºi din Transilvania.
În acest recensãmânt la parohia Kovesd
(Coveº) este menþionat un preot ortodox,
popa Mateiu, având o bisericã (de lemn
probabil) ºi 45 de familii.
Menþionarea existenþei la Coveº a unui
antimis datat 1751 (astãzi pierdut) întãreºte
faptul cã aici a existat o viaþã bisericeascã
activã, chiar dacã parohia figura la sfârºitul
secolului al XVIII-lea ca filie la Bârghiº.
În prima consemnare de preoþi
ortodocºi fãcutã dupã reactivarea eparhiei
în timpul episcopului Dionisie Novacovici,
în protocolul cu preoþii vechi întocmit între
1763-1765 prin care se întãreau preoþii în
funcþie hirotoniþi înainte de venirea sa, sunt
menþionaþi popa Ioanichie ºi popa Ioan
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cum cã au luat singhelie la Coveº.
Popa Ioanichie din Sãsãuº, scaunul
Nocrich, sfinþit de episcopul Grigorie la
Bucureºti, în anul 1753, a luat singhelie la
Coveº, varm. Bãlgrad, cu recomandarea
preotului Bucur.
Popa Ioan din Sãsãuº, sc. Nocrich,
sfinþit de episcopul Grigorie la Bucureºti,
în anul 1759, a luat singhelie la Coveº.
Protocolul preciza numele, locul de
naºtere, episcopul care l-a hirotonit, data
ºi locul, pentru care parohie ºi cine l-a
recomandat.

Cartea româneascã de învãþãturã(
Cazania lui Varlam ) Iaºi, 1643, exemplarul
B, pãstrat în colecþia Biblioteca
Mitropolitanã Sibiu( Inv.IV/7), provenitã
de la Parohia Ort. Românã Ruja, având
coperta de lemn învelitã în piele
ornamentatã, are urmãtoarea adnotare pe
forzaþ inferior:  Ano 1786, 10 zile martie.
Aciastã sfîntã carte ce se chiamã Cazanie
o am vândut eu care mai jos voi iscãli
românilor din Ruja cu bani buni 58
flori(n)þi ungureºti ca sã fie în veac a
dumnealor lãsatã, iar cine o ar înstrãina sau
o ar fura sã fie afurisit de 318 sfinþi pãrinþi
lîngã care întãresc cu iscãlitura mea. S-au
dat în Ruja slãvita varmeghe Fãgãraº, popa
Crãciun
Tatarovici,
paroh
Coveºului .Anu ºi zioa mai sus scrisã.
Mai sunt ºi alte înscrisuri, dar acesta
ne intereseazã în mod deosebit, deoarece
ne prezintã pe Crãciun Tatarovici ca paroh
al Coveºului în anul 1786.
În anul 1805 s-a realizat un nou
recensãmânt - Conscripþia Bisericii
Ortodoxe din Ardeal - care menþioneazã la

parohia Kovesd (Coveº), Comitatul Alba,
Tractul Alba Superioarã, pe preotul Ioan
Bunea hirotonit în 1788, undeva în
Transilvania ºi care avea 99 de familii
ortodoxe ºi o bisericã de lemn construitã
în anul 1799. Preotul Ioan Bunea este, fãrã
îndoialã, pr. Ioan din ªulumberch (Dealu
Frumos) menþionat ca administrator la
parohia Coveº înainte de 1813. În ceea ce
priveºte biserica de lemn construitã în 1799
este, probabil, cea despre care se vorbeºte
în tradiþia satului cã ar fi existat în cimitirul
parohial. Conscripþia de la 1805 îl
menþioneazã pe preotul Ioan Bunea ca
paroh la Dealu Frumos, dar în acelaºi timp
ºi la Coveº unde era administrator.
Deci putem menþiona înainte de anul
1813 urmãtorii preoþi ortodocºi hirotoniþi
pentru parohia Coveº:
- popa Mateiu-1733;
- popa Ioanichie-1753;
- popaIoan-1759;
- preotul Crãciun Tatarovici - 1786;
, hirotonit la Buda în 1782.
- preotul Ioan Bucur - administrator
înainte de 1813.
La parohia Kovesd (Coveº) statistica
din 1761 menþioneazã 77 familii ortodoxe
fãrã bisericã ºi fãrã preot, în schimb sunt
menþionaþi 3 preoþi uniþi cu 3 familii,
(probabil familiile lor), cu o bisericã.
Probabil cã au fost numiþi aceºti preoþi
uniþi, dar la Coveº nu a rãmas nici o urmã
de uniaþie. Cele 77 de familii ortodoxe au
rãmas ataºate Bisericii strãmoºeºti,
rezistând în faþa tuturor persecuþiilor la care
au fost supuºi.

Poate cã cei 3 preoþi uniþi nici nu au
activat în sat. Un singur lucru este sigur:
satul Coveº a rãmas ortodox.
În anul 1813 filia Coveº devine parohie
având ca preot pe EFTIMIE ROMAN de
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numele cãruia se leagã zidirea bisericii
parohiale de la Coveº.
Ctitorii sunt credincioºii din Coveº în
frunte cu preotul Eftimie Roman. A fost
ziditã pe un loc cumpãrat de la groful
maghiar Maurer, pe care acesta l-a rupt din
grãdina iobagului sãu Moise Pãcurariu.
Suma necesarã zidirii a fost donatã de
credincioºi, iar pentru a definitiva lucrãrile
s-au împrumutat 200 de florini. Pentru acest
împrumut fiecare credincios din parohie a
trebuit sã facã drept camãtã o zi pe an de
lucru la moºier.
Biserica are formã de navã în stil
bizantin cu elemente gotice, cu turlã aºa
cum de altfel sunt majoritatea bisericilor
construite în sec. al XIX-lea în Transilvania.
În anul 1860 a fost numit preot
ALEXANDRU COMªA, care este primul
fiu al satului preot despre care ºtim cã a
slujit 28 de ani cele sfinte pentru consãtenii
sãi.
Dupã moartea lui Alexandru Comºa
(1888) parohia a rãmas vacantã timp de
cinci ani. În aceastã perioadã administrarea
parohiei s-a fãcut de cãtre protopopul Sabin
Piso
La 30 mai 1893 a fost ales preot paroh
la Coveº GHEORGHE BORZEA, care a
desfãºurat la Coveº o activitate deosebitã
atât din punct de vedere spiritual, cât ºi
administrativ. A pãstorit pânã la pensionarea
sa în anul 1915, când parohia este ocupatã
de pr. IOAN SAVU, care a slujit la biserica
din Coveº timp de 14 ani.
Dupã moartea preotului Ioan Savu
parohia a rãmas vacantã fiind administratã
timp de aproape doi ani de preotul Emilian
Terchilã de la Bârghiº. În anul 1931 este
numit în parohia Coveº, în urma unui
concurs, un tânãr absolvent al Academiei
de teologie de la Cluj, MIHAI LEICU, care
va pãstori pânã în anul 1945.
Dupã aceastã perioadã, parohia va
fi întregitã prin numirea tânãrului absolvent
de teologie LIVIU CIOCA, preot la Coveº
pânã la trecerea sa la cele veºnice în anul
1980.
Odatã cu numirea la Coveº în
primãvara anului 1981 a P. C. Pr. IOAN
JURCA, se deschide o nouã paginã din
istoria acestei biserici prin reparaþiile
capitale ºi mai ales prin pictura ºi mobilierul
care împodobesc în mod deosebit acest sfânt
locaº de închinare. Biserica a fost sfinþitã
la 10 iulie 1988 de cãtre regretatul
mitropolit Antonie.
Din data de 01.11.1990 parohia Coveº
este pãstoritã de pr. NAICU MIHAI.
Parohia, în urma statisticii realizate la
sfârºitul anului 2006, are 178 de famili cu
536 suflete.
Coveº, 01.09.2007
Pr.Mihai Naicu
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Asocia\ia Sportiv[ Marpod
O viitoare stea a fotbalului hârtibãcean?

Asociaþia Sportivã a fost fondatã
recent (în septembrie 2007) dar  cu
mândrie o spune primarul  este deja
foarte cunoscutã. Fiind înscrisã în
campionatul judeþean liga V-a a jucat
cinci meciuri câºtigãnd patru. Dar
iatã rezultatele: Rãsciori (0-4
singurul pierdut), cu Loamneº (1-0),
cu Vurpãr (1-0), cu Cristian (1-0) ºi
Veºtem (4-0). Este un început
promiþãtor, ce dã încredere tinerei
echipe ºi de ce sã nu recunoaºtem cã
 pe linie sportivã  orice iniþiativã
în spaþiul rural trebuie puternic
sprijinitã. Dar iatã tinerii din comuna
Marpod ce au înþeles sã facã o echipã
ºi sã-ºi sacrifice timpul pe
terenurile de sport:
1. Dotcoº Sebastian  portarul
dar ºi primarul localitãþii
2. Dan Vulcu
3. Nan Marius
4. Cãldãrea Florin
5. Giurgiu Adrian
6. Pop Adrian
7. Hanea Bogdan
8. Bãilã Vasile
9. Bãilã Alexandru
10. Vaida ªtefan  (venit din
Alþîna sã sprijine echipa)
11. Stãnciulescu Mircea
12. Oanã Ioan

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Rafailã Lae
Pop Adrian
Bârsan Bogdan
Ghebenei Ioan
Lina Adrian
Bratu Marius
Hanea Bârsan
Obrocea Marius
Lungu Gabriel
Preºedintele asociaþiei legal
înfiinþate este viceprimarul Lazãr
Ioan, funcþionând cu sprijinul
Primãriei Marpod  care este ºi
sponsorul echipei. Primãria a început
deja amenajarea terenului de sport pe
strada
cãminului
cultural
(împrejmuire, tribune ºi vestiare) 
investiþie estimatã la circa 25.00030.000 lei) - în baza unui studiu de
fezabilitate aprobat de Consiliu
Local.
Mult succes tinerei echipe ºi
un viitor cât mai trainic, iniþiativa
marpozenilor trebuind apreciatã la
justa valoare în condiþiile în care
tinerii nu mai sunt antrenaþi în
activitãþi sociale sau sportive ºi aleg
calea occidentului pentru a-ºi gãsi un
rost în viaþã. Uite cã se poate ºi
tinereþea ºi ambiþia sunt puse în
valoare ºi în spaþiul rural!.

Vedere din curtea Grãdiniþei Marpod
cu speranþele sportului din Marpod.
Prin grija primãriei grãdiniþa a fost reabilitatã integral,
modernizându-se tot ansamblul (inclusiv toalete interioare
moderne cu apã curentã) cu încãlzire centralã.
Investiþia a fost asiguratã cu fonduri de la Guvernul României
(30000 lei) ºi de la Primãria Marpod (10000 lei), lucrãrile fiind
efectuate în regie proprie.
Din 2007 Marpodul are o grãdiniþã europeanã.

Cyan Magenta Yellow Black

La Corn[\el de Ziua Fermierului!

°

În data de 1 octombrie 2007  în
Cornãþel, comuna Roºia a avut loc o
amplã manifestare care deja a intrat
în agenda judeþeanã: Ziua
Fermierului. Este, de departe, cea
mai bine organizatã manifestare de
profil din judeþ ºi înclin sã cred ºi din
sudul Transilvaniei. Având un spaþiu
expoziþional bine amenajat,
producãtori din sudul judeþului se
strãduie sã-ºi prezinte cât mai frumos
produsele ºi animalele. Considerãm
cã este meritul organizatorilor iar
aceºtia trebuie încurajaþi sã continue
aceastã manifestare ce de la an la an
face dovada profesionalismului ºi al
competenþei. Numai aici, toþi cei ce
doresc sã cunoascã lumea agriculturii
româneºti, au ºansa sã se cunoascã,
sã schimbe idei, sã facã planuri. Pe
2008 ºi la mulþi ani!

°
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GAZETA HÂRTIBACIULUI
~COALA DIN BENE~TI DUP{ 50

N-au calculatoare ºi ºcoala lor aratã ca
acum 50 de ani. Dar în sala de clasã e curat
ºi cald. Atmosfera caldã e întreþinutã de
profesoara Constantiniu Georgeta, venitã din
Sibiu sã-ºi îngrijeascã grãdina din sat ºi
dispusã sã se ocupe ºi de aceste flori, în care
se strãduieºte sã rodeascã sãmânþa
cunoºtinþelor elementare.
Acum are numai 7 elevi, doi în clasa Ia, doi a II-a, unu a III-a ºi doi a IV-a, dar
aºteaptã sã mai revinã câþiva din Spania ºi
Italia unde sunt plecaþi cu pãrinþii. Atunci va
începe materia de la început. Crede cã cel
mai important este sã-i facã pe micuþi sã
deprindã metodele de îmvãþare. Sã-i înveþe

sã scrie ºi sã citescã corect ºi sã ºtie
aritmetica elementarã. Cine crede cã-i simplu
se înºealã. Pãrinþii acestor micuþi n-au avut
niciodatã cultul scrisului ºi cititului.
Îi urãm succes Doamnei Dãscãliþei!
IB

Proiectul Educa\ia ^n muzee

(continuare din pagina 1)
Dupa ce am stabilit clar etapele realizãrii
proiectului Educaþia în muzee ºi
colaboratorii am realizat planul managerial
al proiectului. El a cuprins urmãtoarele
conþinuturi. Iatã ºi câteva detalieri de conþinut
cu evaluãrile aferente:
1. Pentru o zi, primar!
Ø Vizita la Primãria oraºului Agnita,
judeþul Sibiu
Ø Întâlnire cu dl. primar.
2. Istoria ºi vocabularul ei specific
Ø Vizita la monumentele istorice,
biserica ortodoxa Sf. Nicolae ºi Cetatea
sãseascã
Cifre arabe, cifre romane
Ø Prezentarea legendei Lolelor legatã
de nãvãlirea turcilor în zona Agnita
Ø Alcãtuirea unui calendar al mileniului
al III-lea d. Hr.
3. Agnita  tristeþi ºi bucurii provinciale
4. Ocupaþia pãrinþilor
În urma vizitei la muzeu elvii clasei a
IV-a au descoperit izvoarele milenare ale
unor ocupaþii tradiþionale ale agniþenilor ºi
celor din zonã: ceramiºti, vânãtori,
agricultori, apicultori ºi alte ocupaþii din
perioada breslelor. Ocupaþia de a confecþiona
încãlþãminte se perpetueazã ºi azi fiind
transmisã din generaþie în generaþie.
5. Fotografiile  izvoare istorice
MUZEUL NAÞIONAL BRUKENTHAL
din Sibiu unde elevii au observat cele mai
frumoase ºi valoroase picturi expuse în
galeria de artã gãzduitã de camerele palatului.
6. Moºtenire din bãtrâni (a apãrut în
cotidianul judeþean Tribuna Sibiului 
26.01.2007 ºi în publicaþia localã Gazeta
Hârtibaciului  10.01.2007)
Comemorarea Unirii Principatelor a avut
loc la Muzeul de istorie Valea Hârtibaciului
unde erau obiºnuiþi elevii sã-ºi þinã orele de
istorie.
Micii ºcolari s-au simþit în elementul lor.
Într-una din sãlile muzeului aceºtia au
organizat o interesantã expoziþie cu obiecte
care au aparþinut bunicilor ºi strãbunicilor:
obiecte de uz casnic, de îmbrãcãminte,
fotografii vechi, iconiþe, monede din anul
unirii, decoraþii. Au fost prezentate cu
mândrie ºi comentate de micii colecþionari.
Ascultându-i, ca învãþãtoare, mi-am dat
seama cât de simplu ºi eficient poate fi
cultivatã dragostea de neam. Aceºti copii îºi
vor iubi întotdeauna þara.
A urmat un program amplu. Copiii ºi-au
prezentat oraºul, casa, ºcoala lor, au vorbit
despre copilãria bunicului cu ocupaþiile ºi
jocurile lui ºi despre copilaria lor cu jucãrii
mecanice ºi internet.
Au prezentat o scenetã despre Cuza, au
spus glume, poezii, ghicitori, proverbe. Au
vorbit despre Uniunea Europeanã ºi au cântat
Imnul. Programul s-a încheiat în curtea
muzeului unde pãrinþii ºi invitaþii s-au prins
alaturi de copii în Hora Unirii.
7. Codru-i frate cu românul  miniproiect
(a apãrut în publicaþia localã Gazeta

Hârtibaciului  mai 2007)
Suntem obiºnuiþi sã asociem muzeul cu
un loc de expunere a obiectelor vechi, a
moºtenirilor culturale, un loc în care revedem
trecutul. La muzeul din Agnita se iese din
tipic ºi sãlile acestuia devin locuri de
expunere ºi de prezentare pentru activitãþile
practice ale elevilor. Elevii clasei a IV-a de
la Colegiul Tehnic oaspeþi permanenþi ai
muzeului, asistaþi de învãþãtoarea lor au
prezentat expoziþia Codru- i frate cu
românul. De fapt fiecare copil a realizat
propria miniexpoziþie compusã din: desene,
fotografii, colaje, imagini foto pe care ºi leau prezentat. Pe aceeaºi temã au recitat din
clasici români, din poezii populare, au citit
texte proprii. Au fost invitaþi specialiºti din
silviculturã, cãrora li s-au pus întrebãri
despre fauna ºi flora zonei agniþene.
8. Locuinþa mea - chestionar
Elevii au rãspuns la cele 22 de întrebãri
cuprinse în chestionarul Descoperirea casei
mele. Ca sã rãspund corect la toate
întrebãrile elevii au avut nevoie de ajutorul
altor membrii ai familiei. Rãspunsurile au
fost citite ºi discutate.
În cadrul cercului Soft educaþional ºiau desenat casele pe calculator.
9. Eu ºi familia mea
Ø Compuneri
Ø Povestirea unor momente din viaþa
copilului ºi a familiei
Ø Asemãnãri ºi deosebiri dintre viaþa
copiilor din trecut ºi din zilele noastre.
Prin activitãþile evaluate în cadrul
Proiectului Educaþia în muzee consider
cã ne-am adus un mic aport la ASOCIAÞIA
ECOMUZEUL REGIONAL SIBIU,
instrument de dezvoltare localã.
Existã un tip special de muzeu 
ecomuzeul  care pune Omul ºi mediul
înconjurãtor în centru ºi care se bazeazã pe
voinþa unei comunitãþi.
Ecomuzeul este bazat pe un acord ºi un
angajament asumat de cãtre comunitatea
localã.
În lume funcþioneazã 300 de ecomuzee,
din care 200 în Europa. Conceptul de
Ecomuzeu a apãrut în Europa de Vest (Franþa
 Hugnes de Varine este autorul noþiunii de
Ecomuzeu).
Relaþia dintre ecomuzeu ºi ºcoalã este
fundamentalã deoarece ecomuzeul are o
puternicã componentã pedagogicã iar
ºcoala are un rol central în dezvoltarea
proiectelor educative ºi de formare.
Ecomuzeul este o oglindã în care
populaþia se priveºte, pentru a-ºi recunoaºte
trecutul ºi organiza viitorul.
MUZEUL
Obiecte
Clãdiri
Vizitatori

ECOMUZEUL
Patrimoniu
Teritoriu
Comunitate

INVÃÞÃTOARE, Maria Munteanu
Colegiul Tehnic A.T. Laurian
Agnita Judeþul Sibiu

Din cei 27 de absolvenþi
care ºi-au luat diploma de
maturitate în 1957, doar 12 au
putut sã participe la reîntâlnire,
sã se revadã , sã se recunoascã
ºi sã-ºi reamintascã cât de greu
ºi cât de frumos era când erau
tineri.
Din cei 27 admiºi la Liceu
în 1954, doar patru erau
agniþeni, ceilalþi stãteau la
internat, unde au venit cu strejac,
lepedeu, pãturi, lingurã ºi
furculiþã. Nu aveau voie sã
pãrãseascã curtea liceului ºi a
internatului decât cu bilet de
voie ori la începutul ºi sfârºitul orelor, când
mergeau încolonaþi. La fel mergeau la film
ori la spectacole, când aveau voie. Termenul
discotecã nu era cunoscut. Se fãceau
reuniuni, supravegheate de pedagogi, cu
muzica asiguratã de acordeon.
Taxele la internat erau greu de plãtit ºi
trebuia sã înveþi pentru a primi bursã de merit
care mai era condiþionatã ºi de intrarea
pãrinþilor în Gospodãria Agricolã
Colectivã, aºa cã s-au rugat de ei ºi au
insistat pânã i-au convins sã-ºi dea pãmântul
ºi vitele ºi sã se înscrie de bunãvoie în
colectiv.
Dar nici noþiunea de stres nu o
cunoºteau, aºa cã se bucurau de tinereþe, au
terminat liceul ºi-au luat Diploma de
Maturitate ºi scãpându-ºi pãrinþi de
cheltuieli au muncit ºi au învãþat pe cont
propriu. Nu au avut niciodatã sentimentul
ratãrii, al ºcolii fãcute degeaba. Au avut
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dascãli buni ºi învãþãtura din liceu le-a folosit.
Pe acei dascãli ºi pe colegii care nu mai
sunt i-au pomenit într-o slujbã þinutã la
catedrala în care nu aveau voie sã intre când
erau elevi.
Dupã aceea au vizitat vechea clãdire a
liceului, devenit Colegiu Tehnic, în care
fostele clase au fost modernizate, devenind
laboratoare ºi cabinete ºi au admirat Centrul
de Documentare ºi Informare.
În locul dirigintelui catalogul a fost
strigat de directorul colegiului prof. Ioan
Neofit, care a avut grijã, ca cei veniþi sã-ºi
reîntâlneascã amintirile sã se simtã cât mai
plãcut. Acelaºi lucru l-a fãcut ºi prof. Cristina
Neofit care împreunã cu un grup de elevi lea oferit un scurt program artistic.
Pentru aceastã primire, în numele
colegilor, le-a mulþumit profesorul
universitar Constantin Vasiu, originar din
Beneºti.
I Barsan

Unde se afl[ Dumnezeu ?
Cineva i-a spus unui mare învãþãtor
hasidic, Yitzhak Meir, pe când era copil:
-Îþi dau un ban dacã-mi spui unde se aflã
Dumnezeu.
-Iar eu, a rãspuns copilul, îþi dau doi bani
dacã-mi spui unde nu se aflã.
Soarta cãpriorului
Iatã o istorioarã povestitã de
Rabindranath Tagore, care a preluat-o
probabil din folclorul indian:
Cãpriorul s-a dus într-o zi la Brahma,
ziditorul, ºi i s-a plâns de soarta amarã care îi
fusese hãrãzitã.
- Toate fãpturile, a spus el, vor sã mã
mãnânce. De ce oare, atotputerniculle
Brahma, trebuie sã le slujesc drept hranã?
Crezi cã e drept?
Brahma l-a ascultat ºi i-a rãspuns:
- Ce sã-þi spun, fiule? Numai privindute îmi lasã gura apã.
Învãþãtura cocoºatului
Unui predicator îi plãcea sã arate cã
lucrarea Domnului este desãvârºitã.
Povestea  care vine din Europa, probabil
din Franþa  spune cã un cocoºat îl ascultase
pe predicator, dar nu-l credea. L-a aºteptat,
aºadar, la ieºirea din bisericã ºi i-a spus:
- Zici cã Dumnezeu face bine tot ceea ce
face, dar uite cum m-a fãcut pe mine!
Predicatorul l-a privit o clipã ºi i-a
rãspuns:
- De ce te plângi, prietene? Pentru un
cocoºat, arãþi foarte bine.
Semnele morþii
O poveste chinezeascã ne spune cã
semnele pe care le trimite moartea ºi care
alcãtuiesc într-un fel limba ei nu sunt

întotdeauna înþelese cum se cuvine.
Într-o zi, un tânãr s-a aºezat în genunchi
pe malul unui râu. ªi-a cufundat braþele în
apã pentru a-ºi rãcori faþa, ºi a zãrit deodatã
chipul morþii.
S-a ridicat, cuprins de spaimã, ºi a
întrebat:
- Ce vrei de la mine? Sunt încã tânãr!
De ce vii dupã mine fãrã sã-mi dai mãcar un
semn?
- Nu vin dupã tine, a rãspuns glasul
morþii. Liniºteºte-te ºi întoarce-te acasã,
pentru cã aºtept pe alcineva. N-am sã vin la
tine fãrã sã-þi dau mai întâi un semn, îþi
fãgãduiesc.
Tânãrul s-a întors voios acasã. Au trecut
anii, s-a însurat, a avut copii, a trãit o viaþã
liniºtitã. Într-o zi de varã, aflându-se pe malul
aceluiaºi râu, s-a oprit din nou sã se
rãcoreascã. A zãrit din nou chipul morþii. I-a
dat bineþe ºi a vrut sã se ridice. Dar o putere
grozavã îl þinea îngenunchiat la marginea
apei. S-a speriat ºi a întrebat:
- Ce vrei?
- Pe tine, a rãspuns gasul morþii. De
data asta am venit sã te iau.
- Dar mi-ai fãgãduit cã n-ai sã vii dupã
mine fãrã sã-mi trimiþi mai întâi un semn!
Nu þi-ai þinut fãgãduiala!
- Ba mi-am þinut-o a zis moartea.
- Cum aºa?
- În mii de chipuri. De fiecare datã
când te uitai în oglindã, vedeai alte zbârcituri,
tot mai multe ºi mai adânci, ºi vedeai cum îþi
îcãruþeºte pãrul.Simþeai cã sufli din ce în ce
mai greu ºi cã te miºti din ce în ce mai
anevoie. Cum poþi spune cã nu þi-am dat nici
un semn?
ªi l-a tras la fundul apei.
Din volumul
,,CERCUL MINCINOSILOR
de Jean- Claude Carriere

GAZETA HÂRTIBACIULUI
Din volumul Flori alese de pe Hârtibaci de
prof. Mircea Dr[gan - Noi`te\eanu
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STRIGÃTURI DIN MOVILE
La casa cu grãdiniþã
ªi-a gãsit badea mîndruþã.
Grãdiniþa are flori,
Mîndra-frumoºi ochiºori.
Grãdiniþa are fragi,
Mîndra are ochi dragi.

COBORÂI DIN DEAL
ÎN ªES

S-o vãd pe mândra la mers.
C-aºa merge de frumos,
De parcã scrie pe jos.
Mai cãlca ºi pe cãlcâie
Ca condeiu pe hârtie.
Bãdiþã, brâu învãrgat,
Eu þi-s dragã, tu-mi eºti drag.
Poate-o fi sã ne luãm,
Cã prea bine semãnãm.
ªi la ochi, ºi la uitat,
ªi la dulce sãrutat.
ªi la ochi, ºi la sprâncene,
Ca doi porumbei la pene.

Foaie verde mãrgãrit
Tinerii s-au potrivit
ªi la vorbe ºi la stat
Pot trãi-n lume su drag
Cãci amândoi sunt domoli
Pot trãii fãrã de domni
Sã trãiascã ca doi fraþi
ªi fãrã de avocaþi.

Niþu Ion, 47 de ani, Retiº, 28 aprilie

BAGÃ, DOAMNE,
LUNA-N NOR,

Sã mã duc unde mi-i dor.
Bagã, Doamne, luna-n ceaþã,
Sã mã duc la mândra-n braþe.
Mândra mea e retiºanã,
Þucu-i ochii º-o sprânceanã;
ªi cerceludin ureche,
Cine m-o vedea, sã crepe.
Bagã, Doamne, luna-n stele,
Sã mã duc unde mi-i jele.
Ori vrea mândra, ori nu vrea,
Tot mã duc sara la ea.
Dorobanþ Vergil, 72 de ani, Retiº,
10 aprilie 1978

CÂND ERAM MAI
TINEREL,

Eram drag ºi frumuºel,
Iar acum,îmbãtrânit,
Sângele mi s-a rãcit.
Toate mi s-au prefãcut,
Iatã,ºi pãru-i cãrunt.
Uitaþi-vã ºi la barbã,
Cã e cãruntã ºi albã.
Picioarele îmi tânjesc,
Mânile nu mã slujesc.
ªi copiii încã iarã
Zic eu cã le sânt povarã;
ªi tot zic cã-s beutor,
Cã tot beau ºi nu mai mor.
Cã ce beau câte-o glãjuþã,
De câte douã groºâþã,
Sã-mi mai aline nãcazu,
Sã mi-l stâmpãr cu vinarsu.
Omu, dacã-i bãtrân tare,
Viaþa-i cu supãrare.
Omu, dacã-mbãtrâneºte,
Numamoartea îi lipseºte,
Pune paie ºi-l pârleºte.

COCOªEL CU DOUÃ
CRESTE,

Bãrbat cu douã neveste.
Eu sunt unupãtimaº
Carle iubesc pânle las.
Le iubesc cu sãptãmâna,
Le dau drumu câte una.
Nevasta, care-i nevastã,
Se scoalã de dimineaþã.
Se spalã pe ochi, pe faþã
ªi mai dã ºi cu roºaþã.
ªi strigã gãinile
S-auzã vecinele.
ªi strigã ºi puiºorii
S-o auzã bãdiºorii.
Pui, pui, pui, cã neagra nu-i,
C-o mâncat-o dumnealui.
Nevasta, care iubeºte,
Calcã cu papucii-n deºte.
Calcã rar ºi apãsat,
Cu gândula sãrutat.

Mihai Ion, 62 de ani, Bãrcut, 9
august 1981

FOICEA VERDE DE NUC,

Toate trec, toate se duc.
Toate se pun la uitare,
Dragostea e lucru mare.
Mã pui sara sã mã-nchin,
Chicioarele nu mã þân.
Ridic mâna sã-mi fac cruce,
Mâna din cot n-o pot duce.
Ardere-ai, lume, cu foc,
Dacã n-am avut noroc
Sã hiu cu mândra-ntr-un loc.
Ardere-ai, lume, cu parã,
Dacã n-am avut tihnealã
Sã hiu cu mândra-ntr-o þarã

Scutea Valeri, 70 de ani, Chirpãr,
20 VII 1980

ªchiopotã Gheorghe, 78 de ani,
Retiº, 12 ianuarie 1984

@N LUNA NOIEMBRIE
ESTE ZIUA LOR

Aroneasa Valeria
Barbulea Ana
Barote Ion
Petriºor Augustin
ªerban Nicolae
Buta Ana
Huciu Ana
Irod Moisã
Toda Maria
Drãgan Maria
Luca Ioan
Rugoluc Nicolae
Brezae Ana
Adam Nicolae

Retiº
Beneºti
Þeline
Alþâna
Merghindeal
Dealu Frumos
Alþâna
Alþâna
Alþâna
Þeline
Alþâna
Dealu Frumos
Alþâna
Alþâna

1. XI
3. XI
4. XI
7. XI
8. XI
10. XI
10. XI
13. XI
14. XI
20. XI
21. XI
24. XI
25. XI
29. XI

85 de ani
82 de ani
84 de ani
98 de ani
82 de ani
82 de ani
81 de ani
85 de ani
82 de ani
87 de ani
80 de ani
84 de ani
84 de ani
83 de ani

Noi le dorim sãnãtate, bãtrâneþe liniºtitã, dragoste ºi bucurii din
partea urmaºilor.
popular
sãsescsãpeactualizeze
valea Hârtibaciului
Rugãm Portul
preoþii din
toate parohiile
listele - Redacþia

FRUNZULIÞÃ
MÃRÃCINE,

Cine zicemaica-mi vine,
Are-un galben de la mine.
Dac-aº ºti cã ar veni,
Cãrãruºa i-aº plivi;
Tot de iarbã ºi de nalbã
Ca sã-i fiu mãicuþii dragã.
Cãrãruºa nu-i plivitã,
Nici nu este îngrãditã;
Nici cu pari, nici cu nuiele,
Numacu lacrimile mele
Mihãilã Ana, 67 de ani, Coveº,
19 mai 1988

FRUNZULEANÃ-N
MÃRÃCINE,

Cine-o zice mãrãcine,
Cine-o zice-mândru-mi vine,
Are-un galben de la mine.
Când aº ºti cã ar veni,
Cãrãruºa i-aº plivi;
ªi de iarbã, ºide nalbã,
Ca sã-i fiu bãdiþii dragã.
Dar cãrarea-i neplivitã
ªi nu este îngrãditã;
Nici cu pari, nici cu nuiele,
Numa cu cuvinte rele.
Frunzuleanã foi mãrunte,
Vorbe mi-au ieºit cam multe.
Lassã iasã, cã nu-mi pasã,
Cã bãdiþu-i dus la coasã,
Rupe-i-s-ar coasa-n douã,
Sã vie la alta nouã.
Rupe-i-s-ar bucãþele,
Sã vie-n braþele mele.

Scutea Ion, 50 de ani, Chirpãr,
15 iunie 1981(notat de el în 1938)

STRIGÃTURI

Mã bãgai la popa slugã,
Popa-slugã cu stãpân:
Preoteasa fierbe ouã,
Popii douã, mie nouã.

Frunzã verde cu trei creste,
Fost-am doctor la neveste.
Pe câte le-am doftorit,
Toate s-au tãmãduit
ªi frumos mi-au mulþumit.
Pe câte le-oi doftori,
Toate s-or tãmãdui
ªi frumos mi-or mulþumi.
Pe fata cu mulþi drãguþi
De urât sã n-o sãruþi,
Cã umblã din gurã-n gurã
Ca gãleata la fântânã.
Dan Ion, 75 de ani, Retiº,
1981(notat de el în 1926)

TRAGE-MI BOGHII
ªI-MI GÂCEªTE

Codru di ce-ngãlbeneºte,
Omudi ce mbãtrâneºte.
Codru-de zãpadã grea,
Omu-de inimã rea.
Codru-de zãpadã mare,
ªi omu-din supãrare.
Spune-mi, mãiculiþã, spune
Di ce n-am noroc pe lume?
Io þ-am spus ºi þ-oi mai spune
Cã tu n-ai noroc pe lume.
Cã norocu-i floare rarã,
Nu-nfloreºte-n orice varã.
În vara când te-ai nãscut,
Norocu n-o-nflorit
Sã-þi pot pune-n aºternut.

Mihãilã Ana, 67 de ani, Coveº,
19 mai 1988
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NICU GANEA
IN VIS CU
GYURI

MÃICUÞÃ, CÂND
M-AI NÃSCUT,

Motiv:
- Ce vrei tu? Vreau o minune!
- Ce minune? -Vreau trecutul...
- L-ai pierdut, ºi-apoi pe bune
Ce vrei tu sã-i spui lumutu!
Eram mai mici decât acum
dar mult mai tineri
ªi se fãcea cã ne-mbãtãm cu
apã;
Era pe la-nceputul vieþii 
într-o vineri
Eram mai tineri ca acum c-o
ºchioapã.
Cânta un bal; se-ncepuse-o noapte
ªi se-nvârteau în jurul nostru, pure
Ce ne chemau la osebite fapte
Cu mersul lor ce nãruia pãdure.
Eram în visul meu de-azi noapte
tineri
Motoi de tinereþe-n aºa hal
Cã nu ne-am prins cum de-ntr-o
vineri
Se întâmpla sã cânte bal!

Tare ghine þ-o pãrut.
Când ai vãzt cã nu-s bãiat,
Tare rãu te-ai supãrat
ªi pe min m-ai blestemat
Maicã, dintr-o casã plinã
Numa mie mi-ai gãst vinã
ªi m-ai dat sã hiu strãinã.
Când am fost de mãritat,
M-o cerut bãieþi din sat,
ªi tu, maicã, nu m-ai dat.
ª-o venit unudin lume,
Þie, maicã, þ-o pãrut ghine;
ª-o legat calu de gard,
Din douã vorbe m-ai dat.
Da lasã ,mãicuþã, lasã,
Nu-þi mai fac gunoi prin casã,
Cã io, mãicuþ-am prânzât
La o masã rotilatã,
Cu strãini înconjuratã.
Cã strãinii pânã cinã,
Io dau roatã la grãdinã.
Iau cuþâtu sã-mi tai pitã,
Lacrãmile din ochi picã;
ªi mi-o pui sã mi-o prãjesc,
Tot cu lacrimi mi-o stropesc.

ILUZIA
DORIN|EI

Pribeag
Î nspre durerea mea numitã pe

Dobre Vica, 65 de ani, Retiº, 1979

TRANDAFIR
DE PE OGOARÃ,

Spune-mi, bade ºi te joarã
Mai ai altã mândriºoarã?
Cã de ai altã mai dragã,
Eu mã pun ºi zac beteagã;
ªi trei zile nu mã scol
ªi m-aºez în drum sã mor.
Sã mã calce carãle,
Sã se mire fetele
Ce plãtesc dragostele.

Ciuchinã Livia, 15 ani, Movile,
10 mai 1978

sãseºte- Agnita
Mã mãnâncã deasupra potcoavei
copita
Sãtul sunt de iarbã strãinã, îmi
tremurã genunchii
Spre ieslea mea din Agnita, mã
mãnâncã sub unghii
Înspre dorinþa mea, pe româneºte
leþcaie
Sosesc ocãrile, bãtrâneºti ºi greoaie
Mi se vãd visele, ºi prin ele ca-n
ceaºcã
Ruina inimii mele, încã în viaþã
Mã doare spaþiul natal dintre gânduri,
si-ndatã
Mi se umflã nãrile ºi mi se dilatã
M-a dus departe de pajiºti ispita
ªi-mi mestec zãbala din cuvântul
Agnita.

NICU GANEA
DE POCÃIRE

Ca sã nu mã aflu singur, când sosesc pe la agape
Mã-nsoþeºte gândul vesel al iubirii de aproape.
Ispitirea pocãirii nu mã-mpinge la botez,
Pocãirea e Credinþa înºelatã în alt crez
Iar cu basme nu mã satur nici de sete nu îmi þin
Povestiri despre poporul evreiesc sau filistin
Nici Geneza nu mi-e clarã cu Adam la mare rang
Când vãd cer cu OZN-uri ºi învãþ despre Big-Bang
Cã avem porunci divine numãrate pân-la zece
Bunul simþ le ºtie-nscrise într-o genã ancestralã
Ori în cartea penitenþei scrisã-i clar legea penalã
Ce ne-aduce-o pocãire, care totuºi ni se trece!

EREDITATE
(La o Doinã)
Aºa precum Poetul la o durere zis-a
Unind de malul Nistrului, pe-al Tisei
Cã tot românul plâsu-i-sa
Cã toatã þara asta plânsu-i-se
Mã plâng ºi eu de zilele istoriei;
Rescrisa
De-atâtea secole, din avatar în avatar
Prin timp asced cum Jack pe vrejul de fasole
Unde-oi ajunge nici nu ºtiu mãcar
De unde vin, nici asta n-am habar
Dar ºtiu cã veacul ãsta e bolnav.
Nasol e.
De veacuri mã închin aceluiaº altar
Din tencuieli, nisipul mã chiamã-ncet
,,Manole
Când prãvãlit mirat, odatã cu Icar
Am desluºit cum trupul, vremelnic avatar
ªi fãrã frumuseþe. ªi ce gol e!
Înalt pe nesfârºirea spiralei de fasole
Ascult din mine ,,Doina. Poem ereditar.
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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

IMAGINI
DIN
FETEA

OFERIM O GAMÃ VARIATÃ DE
PRODUSE
ELECTRONICE ªI ELECTROCASNICE
LA PREÞURI ATRACTIVE
POSIBILITATE DE PLATÃ ªI ÎN RATE

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,
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!

În Fetea
Aici am avut onoarea sã
particip la o frumoasã manifestare
de suflet! Nu eram pregãtit ºi sincer
m-am acomodat cu greu
atmosferei. An de an, oameni de
suflet se întâlnesc aici în memoria
celor cãzuþi sau dispãruþi în anii
1945-48. Anul acesta am întâlnit
aici oameni din trei judeþe (Sibiu,
Mureº, Braºov) la un parastas
emoþionant þinut de preotul satului
Ruja ºi la care a fost invitat ºi
primarul oraºului Agnita. În
memoria celor cãzuþi s-au depãnat
amintiri ce dor ºi pe toþi cei de faþã
i-au rãscolit. S-au spus adevãruri
asupra cãrora  din pãcate  nici
cãrþile de istorie, nici mass-media
(ce aleargã dupã senzaþional uitând
cã sunt multe subiecte chiar lângã
noi) nu s-au aplecat. Nu sunt vãzuþi
martirii þãrii, oameni simpli ce ºiau dat viaþa ºi averea - crezând în
lupta lor. Aici a fost ultimul centru
al rezistenþei partizane împotriva
comunismului. Erau ani tulburi,
marcaþi de sfârºitul rãzboiului ºi
începutul instaurãrii comunismului
 sub atenta supraveghere a
ocupantului sovietic. Aici au fost
paraºutaþi partizani anticomuniºti 
ce n-au dorit sã rãmânã dincolo de
cortinã (la cãldurã ºi bunãstare) ºiau înþeles sã moarã pentru idealul
lor. Câþi tineri s-ar sacrifica astãzi
pentru patrie? Toþi cei care au murit
aici sau în închisorile comuniste nau fãcut-o cu gândul la recompense
materiale sau la onoruri militare!
Au avut idealuri sfinte: patria,
familia, glia strãmoºeascã ºi nu în
ultimul rând satul ºi comunitatea
aflate într-o rânduialã obºteascã
ancestralã. A venit cizma sovieticã
ºi-a întinat totul  pentru ca acum
dupã 50 de ani sã reînvãþãm
alfabetul democraþiei. În aceste
locuri comunitãþi întregi de români,
saºi, maghiari, þigani ºi alte etnii au
convieþuit timp de secole,
construind aºezãri frumoase cu
clãdiri reprezentative  unele
emblematice pentru vremurile
acelea. De multe ori se spune
despre o ºcoalã sau cãmin: acest
imobil a fost fãcut de þãrani  prin

contribuþia locuitorilor, cu munca
lor ºi banii lor! Acelea erau
vremurile când satul era un tot
unitar ºi nimeni nu înþelegea sã
calce regulile nescrise ale locului.
Astãzi
În Fetea, ultimii supravieþuitori
ai acelor eroi ai neamului se roagã
sã facã o mãnãstire. Acolo unde pe
vremuri era un cãtun  acum ras

Pentru informaþii zilnice
Abonaþi-vã la cotidianul

Tribuna

complet. Este timpul sã meditãm ºi
sã recunoaºtem cã sunt locuri
binecuvântate unde se cade sã
pãstrãm un moment de reculegere
 mãcar un moment  în memoria
celor ce nu mai sunt ºi au plecat
lãsând un mare gol!
Vom reveni.
Marius Halmaghi

Nu-þi lãsa goalã
Cutia poºtalã!
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