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BUSTUL LUI ~T. L. ROTH LA NEM~A
Datorie
În memoria oamenilor uitarea se aºterne
relativ repede peste evenimentele petrecute
cândva. Aniversãrile, întâlnirile, dezvelirea
unui bust sau a unor plãci comemorative se
prezintã ca o încercare de împotrivire la uitare,
de aducere aminte, de reevaluare ºi de
aprofundare a unui fenomen istoric, a unui fapt,
a unui eveniment.
Ideea înãlþãrii unui monument la Nemºa
pentru cinstirea lui ªt. L. Roth, într-un loc
potrivit dãinuie de multã vreme ºi iatã, numai
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azi, 7 august 2010, reuºim sã dezvelim acest
bust amplasat în centrul localitãþii ºi nu în faþa
Casei Parohiale sau a Bisericii Evanghelice,
aºa cum s-a gândit iniþial.
Amplasamentul doreºte ca ªt. L. Roth sã
fie în centrul comunitãþii pentru toatã lumea,
exact aºa cum au fost ºi ideile sale pentru toate
naþionalitãþile, indiferent de credinþã ºi neam.
Se compune dintr-un soclu cu douã trepte
pe care se înalþã bustul lui ªt. L. Roth realizat
de domnul Emil Mureºan.
(continuare în pagina 2)
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Despre casa parohial[
evanghelic[ Nem`a

Întoarcerea în trecut este emoþionantã
totdeauna, chiar dacã este vorba doar de o casã
parohialã, care se constituie într-un pasionant
exerciþiu dar ºi datorie de suflet faþã de cei
care au locuit ºi au participat la atâtea ºi atâtea
evenimente din viaþa comunitãþii.
De-a lungul timpului au locuit ºi au trecut
pe la Nemºa multe personalitãþi, dintre toate

însã rãzbate figura lui ªt. L. Roth, mare cãrturar
sas care a crezut pânã la moartea sa tragicã la
înþelegerea tuturor naþionalitãþilor din Ardeal,
la luminarea permanentã a saºilor dar, în
acelaºi timp, a pledat ºi pentru instruirea
românilor. Casa parohialã din Nemºa a fost
construitã în jurul anului 1790 în imediata
(continuare în pagina 3)

Casa parohialã Nemºa

Bucuria revederii ...
Bine aþi venit acasã
Noi vã spunem tuturor,
Bine aþi venit la vatrã
Oameni buni nemºenilor.

Biserica Evanghelicã Nemºa

Prietenia ce ne leagã
V-a fi mereu veºnicã
Prietenia ce ne leagã
Sã rãmânã trainicã.
Saºi români de pretutindeni
Astãzi sã vã bucuraþi
Sã fim oricând împreunã
ªi sã ne avem ca fraþi.
România þara noastrã
Unde aicea v-aþi nãscut
România vã salutã
ªi vã spune „Bun venit”

Cyan Magenta Yellow Black

Ãsta-i imnul bucuriei
Haideþi cu toþi sã-l cântãm
Ãsta-i imnul veseliei
Haideþi sã ne bucurãm.



Chiar ºi atunci
Când depãrtarea
Poate vã va întrista
Sã nu uitaþi niciodatã
Nemºa cu cetatea sa.

Nae Roman
Consilier cultural
Primãria Moºna

VALEA TÂRNAVELOR
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BUSTUL LUI ~T. L. ROTH LA NEM~A
Datorie
(continuare din pagina 1)
În partea spre care priveºte Roth,
respectiv Biserica Evanghelicã, are înscris în
limbile germanã ºi românã, pe marmurã
urmãtoarele cuvinte;
“La credincioºii mei din Moºna ºi Nemºa
mã gândesc cu dragoste.
Dumnezeu sã binecuvânteze aceste
comune”.
Textul iniþial preluat din ultima scrisoare
redactatã în ziua de 11 mai 1849, cu 3 ore
înainte de a fi împuºcat era:
“…la credincioºii mei din Moºna ºi Nemºa
mã gândesc cu dragoste, fie ca aceste comune
sã fie binecuvântate cu pomi ale cãror crengi
înãscute sã atârne pânã la pãmânt.
Am lucrat puþin la înflorirea lor ºi-am
împrãºtiat puþinã sãmânþã.
Dumnezeu sã facã ogoarele mai bogate
…”
La întrebarea de ce acest bust la Nemºa,
putem da mai multe rãspunsuri.

Realizarea acestui bust înlãturã înainte de
toate o mare datorie faþã de ªt. L. Roth care, a
fost ales preot de cãtre comunitate în ianuarie
1837 îndreptând astfel una din marile
amãrãciuni ale vieþii sale, atât de bogatã în
dezamãgiri produse în anul 1834, momentul în
care Roth era îndepãrtat din scaunul de director
al liceului sãsesc din Mediaº, fiind ales al doilea
predicator orãºenesc.
Vrem ca în calitate de nemºeni sã fim
mândri cã una dintre cele mai mari
personalitãþi pe care le-a avut Transilvania ºi
saºii în cei peste 800 de ani de istorie ºi care a
locuit aici între anii 1837-1847, în partea cea
mai fertilã a vieþii, în deplina sa maturitate, sã
aibã un bust la Nemºa.
De ce bust la Nemºa?
Pentru cã atâtea amintiri mai stãruie în
intimitatea pioasã a lãcaºului, de la amvonul
de zidãrie de unde ºi-a susþinut predicile sale,
la orga mângâiatã cu mult talent muzical, la
cristelniþa unde a botezat atâþia ºi atâþia copii.
Nemºa este locul care mai pãstreazã prin
comunã urmele lui Roth care, atunci când
întâlnea un tânãr sau un bãtrân, un sãrac sau
un bogat, le dãdea de fiecare datã câte un sfat
bun sau o încurajare.
În micuþa casã parohialã sãtenii intrau ºi
ieºeau iar Roth avea pentru fiecare rãbdare
din belºug. Simþea o nevoie ºi o bucurie sã poatã
împrãºtia în multe direcþii consolare, liniºtire,
pace ºi multe altele din bogãþia cunoºtinþelor
sale.
În iarna anului 1846, i-a acordat unui
sãtean român decedat asistenþã religioasã la
înmormântare, deoarece preotul ortodox din
Nemºa fiind bolnav n-a putut îndeplini aceastã
slujbã. Sãtenii români au fost impresionaþi de
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acest gest, mai ales cã le vorbise în limba
românã.
Asupra acestei dovezi de adevãratã
dragoste creºtineascã ºi toleranþã religioasã a
relatat la timpul sãu ºi presa vremii.
Nemºa este locul în care pastorul Roth a
trãit, a muncit, a cugetat, a slujit la altarul
comunitãþii ºi a scris 5 dintre lucrãrile sale mai
importante printre care în 1842 “Lupta
împotriva limbilor” în care afirma caracterul
majoritar al poporului ºi al limbii române în
Transilvania ºi solicita recunoaºterea
drepturilor legitime ale naþiunii române din
aceasta provincie, promovând în acelaºi timp
ideea rezistenþei comune a tuturor celor
ameninþaþi cu deznaþionalizarea.
De ce la Nemºa? Pentru cã aici paralel cu
activitatea de preot a militat pentru
modernizarea învãþãmântului, pledând pentru
introducerea modelului de grãdiniþã
pestalozzian, a desenului ºi ºtiinþelor naturii,
punând accentul pe educarea poporului
indiferent de naþionalitate, indiferent cã fãcea
parte din pãtura bogatã sau sãracã.
Începând cu anul 1841 din modesta cãsuþã
parohialã tot mai multe manuscrise cu conþinut
pedagogic, istoric, economic, agricol au luat
drumul Braºovului ºi Sibiului dovedind cã Roth
este un eminent scriitor ºi apostol al cuvântului
– lucrãrile sale sunt perle din comoara
literaturii transilvano-sãseºti.
Din aceste lucrãri descoperim figura unui
ardelean drept, cu vederi largi, cu o pronunþatã
deschidere cãtre toate naþionalitãþile ºi, în
acelaºi timp, descoperim cã Roth este o figurã
de integrare europeanã într-un rãstimp de mari
schimbãri economice, politice, spirituale, în
care oamenii ºi popoarele îºi cautã un drum
nou.
La întrebarea – de ce dezvelim acest bust
acum ºi nu în 24 noiembrie când s-a nãscut sau
11 mai când a murit, rãspundem: astãzi 7 august
2010, dupã 20 de ani de la revoluþia din 1989 ºi
marea emigrare a saºilor îndeplinim toate
condiþiile prin prezenþa dumneavoastrã, de a
dezveli bustul.
Acest bust a fost realizat din iniþiativa
Primãriei Moºna condusã de primarul Roba
Eugen, Biserica Evanghelicã prin vicarul Guib
Arnold ºi nu la sfârºit ªcoala “ªt. L. Roth“
Moºna prin directorul ei, domnul ªotropa Ionel
ºi profesoara Istvan Corina. Artistul Emil
Mureºan din Mediaº a fost ajutat de Ganea
Teofil, Gambutan Cornel, Diac Romulus,
Valentin Bargauan, Podar Liviu, Goia Teofil,
Fita Gheorghe, Stoica Viorel.
Avem acest bust, am redenumit ªcoala
noastrã din Moºna dupã numele celebrului
înaintaº, am dezvelit la Moºna, în anii 1996 ºi
1999, doua plãci comemorative ºi un bust – dar
nu trebuie sã uitãm cã numele ºi amintirea
marelui înaintaº rãmâne ca o frunzã în vânt
dacã nu dovedim mereu prin fapte cã spiritul ºi
voinþa fermã a lui Roth sunt vii printre noi.
Dorinþa de a fi european, prin pregãtire,
disciplinã, culturã ºi preþuirea valorilor trebuie
sã fie o provocare permanentã.
Suntem conºtienþi cã memoria lui nu
trebuie imortalizatã numai printr-o piatrã
moartã ci trebuie sã fie mereu ºi mereu
prezentã prin faptele ºi deschiderea pe care a
avut-o.
Credem cã în fiecare an ne vom aduna în
jurul monumentului de la Nemºa pentru a
depune o coroanã, pentru a-l cinsti pe Roth ºi
pentru a pãstra un moment de reculegere.
Acest bust va fi un simbol al Nemºei tot aºa
cum la Moºna este biserica fortificatã.
Sunt convins cã am sãvârºit o reparaþie
istoricã în satul Nemºa care nu s-ar fi putut
face dacã nu puneam în practicã cuvintele
care l-au cãlãuzit pe Roth o viaþã “trebuie sã
încerci”.
(I. ª.)
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@N AMINTIREA
SA~ILOR PLECA|I
Comunitatea localã, în strânsã legãturã
cu ªcoala “St. L. Roth” Moºna au hotãrât
acum când se împlinesc 20 de ani de la marea
plecare a saºilor din Nemºa sã aºeze o placã
comemorativã cu urmãtorul text bilingv: “În
amintirea saºilor plecaþi din Nemºa în
Germania - 7 august 2010”. Acest gest este un
semn de respect pentru toþi cei care au pãrãsit
Transilvania deci ºi Nemºa lãsând în urma lor
atâtea ºi atâtea valori, atâtea ºi atâtea amintiri.
Este o recunoaºtere a bunei colaborãri pe
care au avut-o de-a lungul timpului cu românii
ºi cu celelalte naþionalitãþi, este un regret
pentru un popor care între anii 1359 – 1991 au
avut o istorie zbuciumatã atât la Nemºa cât ºi
în tot Ardealul.
Placa este pusã pentru istoria de azi dar
mai ales pentru istoria de mâine a localitãþii
când viitorii locuitori vor trebui sã-ºi
aminteascã ºi sã ºtie despre cei care altãdatã
se aflau într-un numãr relativ mare la Nemºa,
ºi care au lãsat atâtea ºi atâtea urme
importante.
Pentru cã ne aflãm la o distanþã de 20 de
ani faþã de evenimentul emigrãrii produs în
Nemºa amintim pe scurt istoria acestei drame
care s-a accentuat dupã al doilea rãzboi
mondial. S-a accentuat pentru cã în perioada
cuprinsã între anii 1876 -1940 contextul istoric
transilvan a început sã fie tot mai nefavorabil
acestui popor care începe sã manifeste semne
de emigrare.
La 9 noiembrie 1940 s-a înfiinþat la Mediaº
P.N.S.M.G. al Grupului Etnic German din
România condus de A. Schmith. Cu aceastã
datã înceteazã propria politicã sãseascã
practicatã secole de-a rândul ºi care a contribuit
la pãstrarea identitãþii proprii. În iarna anilor
1942 – 1943 la Stalingrad armata a 6-a germanã
ºi douã divizii româneºti au capitulat. Peste 90
de mii de soldaþi germani ºi români au fost duºi
în captivitate în lagãrele de prizonieri din
Siberia printre aceºtia numãrându-se ºi saºi
din Nemºa.
În anul 1943 Germania a preluat în armata
sa pe cei mai mulþi saºi din armata românã în
contextul istoric în care frontul se apropia de
teritoriul României. În scurtã vreme soarta
saºilor urma sã fie pecetluitã pentru multe
decenii. Actul de la 23 August i-a transformat
din aliaþi în duºmani. Datoritã acestui act mulþi
saºi vor cãuta sã nu se mai
întoarcã în þarã. Apar mai
multe opþiuni. Unii opteazã
pentru plecarea din þarã în
apus în Austria ºi Germania.
Alþii au curajul reîntoarcerii.
S-au destrãmat multe
familii, s-au despãrþit soþi de
soþii, fiind obligaþi sã se
despartã pentru totdeauna
sau o lungã perioadã de timp.
În ianuarie 1945 au fost
deportaþi în Uniunea
Sovieticã peste 70 de mii de
saºi, iar din localitãþile
Nemºa ºi Moºna un numãr
de 250. Cei mai mulþi nu au
mai revenit dupã anul 1949,
plecând în Germania ºi
Austria, pregãtind în
continuare marea plecare a
saºilor. Rãzboiul ºi
deportarea au început sã
producã mari fisuri în rândul
populaþiei sãseºti ºi cu toate
acestea dorinþa de a emigra
în Germania nu a fost o
dorinþã imediatã dupã anul
1949 cãci Germania suferea
cumplit dupã al doilea rãzboi

mondial. Majoritatea saºilor doreau o revenire
la situaþia interbelicã, lucru imposibil de realizat.
Remarcãm totuºi cã, în anul 1956, saºii vor
primi iarãºi casele înapoi ºi multe din drepturile
pe care le-au avut.
Cu cât ne apropiem de anul 1960
observãm cã nu mai sunt plecãri decât foarte
rare ºi comunitatea sãseascã ºi-a recãpãtat
oarecum stabilitatea. Aceasta stabilitate însã
va fi puternic dezechilibratã de statul roman,
în anul 1978, când Nicolae Ceauºescu ºi
Helmuth Schmith au semnat un acord de
emigrare ce prevedea aºezarea pe teritoriul
Germaniei federale a unui numãr cuprins între
5.000 – 16.000 de germani anual. Potrivit
înþelegerii pentru fiecare ins plecat statul
german s-a obligat la început sã plãteascã 5000
de mãrci, iar în anul 1980 suma de 8000 de
mãrci. Emigrarea continuã a avut efecte de
neimaginat lovind din plin condiþia
fundamentalã a vieþii saºilor din Transilvania
asupra menþinerii identitãþii lor ºi aceasta cu
atât mai mult cu cât au plecat foarte multe din
vârfurile lor.
Între anii 1990-1991 au plecat marea
majoritate a saºilor din Transilvania dar ºi din
Nemºa datoritã sentimentului de fricã, de
izolare, de neîncredere dar ºi de teamã cã
dincolo, în Germania o sã intervinã legi care
sã împiedice acest exod.
Prin plecarea saºilor un capital uriaº de
energie naþionalã a fost pierdut ºi aceºti oameni
harnici ºi capabili de lucru se vor integra foarte
bine în lumea occidentalã.
Azi la 20 de ani dupã marea emigrare din
anii 1990/91 când la Nemºa au mai rãmas un
numãr de saºi care au valoarea degetelor de la
o singurã mânã, sunt convins cã dacã nu s-ar fi
grãbit s-ar fi adaptat perfect la noua situaþie ºi
ar fi avut un cuvânt greu de spus la dezvoltarea
economicã ºi frumuseþea acestor locuri. Ne
pare sincer rãu.
Acum la a doua întâlnire a saºilor din
Nemºa nu scãpãm ocazia sã mulþumim
generaþiilor ºi generaþiilor de saºi truditori pe
aceste meleaguri ºi, în acelaºi timp, prezentãm
cuvenitele scuze pentru toate accidentele ºi
necazurile produse de istorie dupã anul 1945.
prof. Ionel ªotropa
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Despre casa parohial[
evanghelic[ Nem`a

(continuare din pagina 3)
apropiere a cetãþii fiind aºezatã pe o micã colinã
parcã pentru a vedea mai bine, alãturi de preoþii
care au locuit aici, tot ceea ce se întâmplã în
comunitate. Ne apropiem puþin de aceastã casã
ºi pãtrundem spre searã în interiorul ei unde,
în lungile seri de iarnã Roth a scris în perioada
anilor 1837 -1847 cele mai importante lucrãri
ale sale: ”O scriere despre apãrare“, “Lupta
pentru limbã în Transilvania” , “Cercetãri ºi
sfaturi bune despre cultivarea ogorului ºi viaþa
nomadã”, “Dorinþe ºi sfaturi”. O petiþie pentru
þãrani. “Criza bãneascã ºi pauperizarea din
Transilvania”. Se poate vedea locul unde era
aºezat biroul lângã lungi dulapuri, pe perete

unde stãteau aliniate cãrþi, dosare, atâtea ºi
atâtea amintiri. Aici a discutat foarte multe
probleme despre viaþa localitãþii exemplu problema amenajãrii unei grãdini comunale
unde tinerii sãteni saºi ºi români urmau sã
înveþe despre tehnica altoirii. Tot în aceastã
casã parohialã aflãm din notiþele lãsate de Roth
cât de greu era pentru un intelectual sã nu
aibã un mediu, sã nu aibã parteneri cu care sã
discute “Viaþa de la þarã te face sã te prosteºti
ºi sã putrezeºti. Sunt mulþumit cu situaþia mea,
dar spiritul meu se veºtejeºte din lipsa
contactelor sociale. Ce poate fi mai îngrozitor,
decât o searã de iarnã? Citeºti ºi fumezi – doar
cu tine în faþã, este totuºi plictisitor”.
Studiul “Lupta pentru limbã în

Transilvania” apãrut în 1842, ca urmare a
hotãrârii Dietei de la Cluj de a introduce limba
maghiarã ca limbã oficialã în locul latinei îl
face pe Roth sã demonstreze cã în Transilvania
existã o limbã a majoritãþii populaþiei, care este
limba românã, limbã prin care, de fapt
comunicau între ei toþi locuitorii principatului.
Dacã ar fi sã se impunã o limbã printr-o mãsurã
administrativã, apoi numai limba majoritãþii,
limba de comunicare generalã ar putea fi
beneficiara unei asemenea mãsuri.
Tot de la Nemºa Roth se adresa
aristocraþiei dominante din dieta cu idei ºi mai
generoase, ºi mai juste, ºi mai umane, privitoare
la naþiunea românã: “Oferiþi românilor ...
acoperirea lipsurilor lor, respectul pentru
demnitatea lor umanã, respectul pentru religia
lor, independenþa economicã poporului,
mijloace de educaþie … într-un cuvânt
satisfacerea intereselor lor”.
Din casa parohialã a redactat o frumoasã
scrisoare cãtre tatãl sãu (fost preot la Nemºa
1800- 1803) în care aratã “cã soarele va rãsãri
ºi peste munþii noºtri … ºi când va fi ºi la noi
ziuã oamenii se vor recunoaºte, se vor privi în
faþã ºi-ºi vor întinde unii altora mâinile într-un
gând ºi faptã”.
Roth a iubit Nemºa, lucru dovedit de ultima
scrisoare pe care a adresat-o locuitorilor
acestei localitãþi cu 3 ore înainte de a fi
împuºcat la Cluj, în ziua de 11 mai 1849.
“La credincioºii mei din Moºna ºi Nemºa
mã gândesc cu dragoste, fie ca aceste comune
sã fie binecuvântate cu pomi ale cãror crengi
înnãscute sã atârne pânã la pãmânt. Am lucrat
puþin la înflorirea lor ºi am împrãºtiat puþinã
sãmânþã. Dumnezeu sã facã ogoarele mai
bogate…”
Ce-a mai rãmas din trecutul glorios al
acestei case?
Aproape nimic.
Câteva camere goale pentru oaspeþi
rãtãciþi care din când în când noteazã în fugã
impresii despre localitate ºi bisericã. Ce-a mai
rãmas poate, un strigãt disperat de ajutor
pentru refacerea acestei importante case
istorice.
prof. Ionel ªotropa

Emil Mure`an Sculptorul decorator, Emil Mureºan,
s-a nãscut la Mediaº în 1930, trei decenii,
mai târziu îmbrãþiºând meseria de
decorator prin absolvirea ªcolii de artã
ºi design Bucureºti;
în 1968 terminã ªcoala Popularã de
Artã Sibiu – secþia ceramicã.
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Extinderea re\elei de alimentare
cu ap[ în Mo`na
– un proiect în curs de finalizare –

Proiectul Consiliului Local Moºna –
Primãria Moºna încadrat în „Schema de
investiþii pentru sprijinirea iniþiativelor
sectorului public în sectoarele prioritare de
mediu” (Schema de granturi: investiþii publice
în sectoarele de mediu) este în curs de
finalizare, în acest an fiind planificat sã fie
terminate lucrãrile, în conformitate cu
graficele de execuþie.

are de parcurs etape necesare pentru
atingerea standardelor europene din domeniul
protecþiei mediului.
Trebuie consemnat cã o parte a
gospodãriilor populaþiei încã se mai
aprovizioneazã cu apã din fântâni proprii de
micã adâncime, unde apa este nepotabilã, cu
un conþinut mare de bacili coliformi ºi colifecali
peste limitele admise de STAS 1342/91. Pânza

Gospodãria de apã Moºna

Obiectivul general al proiectului a constat
din asigurarea unei calitãþi bune a apei ºi
protecþia împotriva substanþelor nutritive de
origine agricolã, obiectivul specific fiind
Îmbunãtãþirea sistemelor de alimentare cu apã
destinate consumului public în conformitate
cu cerinþele UE. Proiectul a estimat rezultate
clare: un sistem de alimentare cu apã potabilã
operaþional pentru deservirea tuturor
locuitorilor din localitatea Moºna, un personal
implicat în exploatarea investiþiei calificat (în
conformitate cu standardele) ºi o bunã
informare ºi conºtientizare a întregii populaþii
asupra beneficiilor investiþiei.
Proiectul a venit în sprijinul dezvoltãrii
durabile care este o preocupare majorã ºi un
obiectiv fundamental al tuturor acþiunilor
întreprinse de guvernul României în domeniul
protecþiei mediului. Datoritã nivelului scãzut
al investiþiilor în reabilitarea ºi dezvoltarea
infrastructurii de mediu precum ºi a
dificultãþilor întâmpinate în aplicarea ºi
monitorizarea noii legislaþii, þara noastrã mai

de apã care alimenteazã cu apã parþial
populaþia, prin fântânile existente în localitate,
are un conþinut mare de nitriþi, nitraþi,
amoniac, bacilcoli ºi streptococi ce depãºesc
mult limitele admisibile conform STAS 1342/
91. Aceste infestãri apar din gospodãriile
individuale existente, iar în unele gospodãrii
existã reþele locale de canalizare cu deversare
în puþuri absorbante.
Acestea sunt o parte din argumentele
pentru care proiectul este relevant pentru
grupurile þintã, extinderea reþelei publice de
alimentare cu apa in localitatea Moºna ce va
conducând la îndeplinirea standardelor de
protecþie a mediului atât europene cât si
naþionale. De asemenea proiectul prevede nu
numai asigurarea furnizãrii de apã potabilã la
presiune constantã ci ºi îmbunãtãþirea calitãþii
acesteia cu respectarea Directivei UE
98\83\EC pentru apã potabilã.
Principalul beneficiu al prezentului proiect
va consta în îmbunãtãþirea stãrii de sãnãtate a
populaþiei vizate.

În 1976 devine membru fondator al
AAPA Mediaº ºi preºedinte al asociaþiei
pânã în 1988.
În 2002 expune primele lucrãri de
picturã (colaj) din România, din pânzã
de pãianjen.

Asociaþia Ecomuzeul Regional Sibiu a lansat în cadrul proiectului
“UNIVERSUL CIVILIZAÞIEI RURALE” conceptul “2010 - ANUL
MESERIAªULUI”. În manifestãrile în pregãtire organizatorii îºi propun
realizarea primului CATALOG AL MESERIAªILOR DIN JUDEÞUL
SIBIU, unde fiecare meseriaº poate sã se prezinte, apariþia în acest prim
numãr fiind gratuitã. Facem un apel pentru toþi meseriaºii ce doresc apariþia
în acest CATALOG sã se adreseze organizatorilor, persoanã de contact: Marius
Halmaghi, e-mail: ecomuzeu@gmail.com
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Transilvania. Un patrimoniu în
c[utarea mo`tenitorilor s[i.
„Am cunoscut Cetatea ºi Biserica
Evanghelicã C.A. din satul Dealu Frumos Schönberg în vara anului 1982, ºi impresia cu
care am rãmas pentru multã vreme a fost cã
m-am pomenit dintr-o datã într-o aºezare de
poveste din Fraþii Grimm” aºa începe conf.
univ. dr. arh.. Sergiu Nistor o lucrare
emblematicã în galeria cãrþilor de specialitate
din domeniul patrimoniului.

frumuseþii ºi a dârzeniei oamenilor”, aºa cum
o defineºte autorul. Aºa s-a nãscut Centrul de
Studii pentru Arhitecturã Vernacularã Dealu
Frumos – Schönberg, un „tribut adus celor
care ne-au lãsat creaþia lor pentru ca noi
sã o putem da generaþiilor viitoare”.
Lucrarea lansatã trage un semnal de
alarmã asupra situaþiei tuturor siturilor
similare, autorul exprimându-ºi ambiþia de a

Ultimele douã decenii au reprezentat
pentru Valea Hârtibaciului ºi-n general pentru
sudul Transilvaniei rãsturnãri dramatice de
situaþii. Plecarea masivã bruscã a aproape
200.000 de saºi a distrus civilizaþii sãteºti
multiseculare, comunitãþile locale rãmase,
restructurându-se rapid în jurul comunitãþilor
de þigani majoritare, fiind lipsite de capacitãþi
organizatorice, instituþionale ºi economice
notabile. Riscul ca patrimoniu cultural
excepþional rãmas sã fie vandalizat ºi distrus
era evident, astfel încât forurile UNESCO au
înscris în Lista Patrimoniului Mondial, în 1993,
Biertanul iar, în 1999, Sighiºoara ºi satele Cîlnic,
Prejmer, Dîrjiu, Viscri, Valea Viilor ºi Saschiz.
Dacã bisericile fortificate incluse în
patrimoniul mondial au o perspectiva a
„salvãrii” prin proceduri de conservare ºi
restaurare speciale, ce se întâmplã cu salba de
biserici fortificate care nu au fost incluse în
aceastã listã?
Autorul identificã mai multe scenarii
posibile pentru acest patrimoniu:
1: Un patrimoniu cultural cu moºtenitori
de mult plecaþi ºi prea bãtrâni ca sã-ºi reclame
înapoi proprietãþile;
2. Un patrimoniu recuperat de comunitãþi
ori de persoane fie incapabile fie în
imposibilitatea de a-ºi îngriji bunurile, prin
adaptarea utilizãrii lor nevoilor contemporane;
3. Un patrimoniu alienat din punct de
vedere funcþional în raport cu colectivitatea ºi
înstrãinat a doua oarã, atât juridic cât ºi
cultural.
Cetãþii ºi bisericii evanghelice din Dealu
Frumos i s-ar fi aplicat al doilea scenariu,
comunitatea localã neavând capacitatea de a
conserva ºi valorifica moºtenirea rãmasã.
Astfel, iniþiativa Universitãþii de Arhitecturã
ºi Urbanism „Ion Mincu”, în principal a
rectorului prof. Emil Barbu (Mac) Popescu ºi a
conf. Sergiu Nistor de a prelua acest ansamblu
istoric ºi a arãta studenþilor ºi, în fapt, lumii
întregi, cum se reabiliteazã patrimoniul
arhitectural este remarcabilã.
În 2003 Universitatea preia de la Episcopia
Evanghelicã C.A. prin contract de comodat,
pentru 25 de ani, cetatea fortificatã de la Dealu
Frumos dându-se astfel o ºansã ºi un nou destin
acestei civilizaþii, „adevãratã paradigmã a

înþelege mesajul transmis de aceste
monumente peste veacuri, rememorându-l pe
criticul de artã ºi filozoful John Ruskin,
cunoscut pentru studiile sale aprofundate
asupra arhitecturii ºi artelor plastice
susþinãtorul tezei potrivitã cãreia „numai o
societate nobilã poate genera o artã de
înaltã elevaþie spiritualã”. Obstinaþia de a
nu pierde legãtura cu trecutul l-a determinat
sã exercite o criticã radicalã a procesului de
industrializare, ca ºi a efectelor dezumanizante
pe care acesta le implicã. Ruskin nu a ezitat sã
preconizeze întoarcerea la vârsta breslelor
meºteºugãreºti, încurajând activitatea
artizanalã, în total dispreþ faþã de realizãrile
tehnologiei. Revolta lui era ºi una de ordin
moral, nu numai economic ºi estetic,
considerând cã industrializarea perverteºte ºi
opacizeazã spiritul ºi distruge ingenuitatea
naturii.
Ruskin arãta cã „una din condiþiile trudei
omeneºti stã în acea proporþie dintre timpul
sãdirii ºi cel al culesului, în care stã bogãþia
roditoare a fructului, ºi în general cu cât plasãm
mai departe þelurile noastre ºi dorim mai puþin
sã fim noi înºine martorii rezultatelor trudei
noastre, cu atât mai mare ºi mai bogatã va fi
mãsura succesului nostru. Profitul celor de
lângã noi nu poate fi egalat de beneficiul
celor care ne vor urma”. (...) „Existã douã
datorii ale arhitecturii naþionale care nu
pot fi ocolite: sã facã astfel ca arhitectura
prezentului sã dãinuiascã la scara
istoriei, ºi sã o pãstreze, ca o bijuterie de
nepreþuit pe cea a epocilor trecute”
Peste 200 de biserici fortificate au un
destin incert, aceasta însemnând „deseori
incapacitate de întreþinere, abandon
funcþional sau chiar ruinare. În fapt, în sud
estul Transilvaniei patrimoniul cultural al
comunitãþilor evanghelice a rãmas în multe
locuri fãrã moºtenitori”.
Nici o prezentare nu poate echivala cu
lectura cãrþii, o lecturã facilã pentru toate
vârstele, indiferent de pregãtire ºi experienþã.
O carte ce meritã cititã de toþi cei care
mai cred în destinul satului românesc ºi nu
numai.
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Sa`ii din Nem`a
Marele exod al saºilor a determinat
ºi saºii din Nemºa sã-ºi gãseascã un nou
destin, majoritatea (cca. 15 familii)
stabilindu-se în centrul Germaniei
(Hessen), la Kassel, iar restul rãspândinduse în localitãþi din Bavaria. Plecarea lor
rapidã i-a despãrþit, pe meleagurile
germane neregãsind satisfacþia iniþierii
unei asociaþii a saºilor din diasporã, dupã
modelul altor comunitãþi plecate din
localitãþi transilvãnene.
La douã decenii de la despãrþirea de
meleagurile natale câteva familii au înþeles
sã organizeze o nouã întâlnire a saºilor
din Nemºa, aici în sãtucul uitat de lume,
situat în inima Transilvaniei, organizatorii
fiind: familia Thelmann Hans ºi Ilse (din
Kassel), fam. Gärtner Simon ºi Heide
(Kassel), fam. Gärtner Karl ºi Heidi
(Kassel) ºi fam. Brenndörfer – Jiga Nelu
ºi Birgit din localitatea Grebenstein: se
cuvine a aminti ºi familiile gazdã ale
întâlnirii de pe meleagurile natale:
Bucurenciu, Racoþi, Mãerean, Hãdãrean,
Boier, Borza, Hügel ºi Gertner, Codoi,
Rodica Gherman (Holerga).

Gestiunea bisericii evanghelice din
Nemºa este în mâinile ultimelor douã
familii de saºi rãmase în Nemºa: familia
Hügel Andreas ºi fam. Gärtner Katarina
(Katarina este mama lui Andreas Hügel).
Pentru o corectã informare publicãm
ºi programul delegaþiei saºilor ce revin
în Nemºa:
-3 august, plecarea din Germania,
sosirea în Nemºa fiind în 4 august seara,
urmând ca la cãminul cultural sã fie
aºteptaþi de comitetul de primire;
- 5 august program în Nemºa (zilnic
întregul colectiv urmând sã se întâlneascã
la micul dejun); este programat un picnic
tradiþional;
- vineri 6 august vizitã la Biertan
(excursie pe jos cca. 11- 13 km)
- sâmbãtã 7 august – întâlnirea la
bisericã este programatã la ora 14,00 slujba
urmând sã fie oficiatã de preotul
evanghelic Hans Schneider (ultimul preot
din sat, care în 1984 s-a stabilit în
Germania în Bavaria) alãturi de preotul
ortodox Traian Mehedinþu; dupã slujbã va
avea loc manifestarea de dezvelire a
bustului lui St. L. Roth, manifestare ce
include un program artistic în cãminul
cultural, organizat de comunitatea
sãseascã reunitã;
- duminicã, vizitã la Mediaº ºi
participarea la slujba din biserica
evanghelicã;
- luni, degustare de vin la Jidvei
- marþi, vizitarea municipiului Sibiu;
- miercuri 11 august plecarea cu
autocarul în Germania
Comitetul de redacþie ureazã tuturor
oaspeþilor în Nemºa un sejur cât mai plãcut
ACASÃ ºi sã revinã profitând de orice
ocazie. Felicitãri comitetului de organizare
ºi multe mulþumiri doamnei BrenndörferJiga care a avut amabilitatea sã ne
primeascã ºi sã ne dezvãluie câte ceva din
culisele acestei întâlniri. (a se vedea foto)
Sã ne reîntâlnim sãnãtoºi!

UNIUNEA EUROPEANÃ

Consiliul Local Moºna
Primãria Comunei Moºna
Proiect finanþat prin Phare

GUVERNUL
ROMÂNIEI

ANUNÞ DE PRESÃ
Proiect finanþat prin Phare:
Extinderea reþelei publice de alimentare cu apã în localitatea Moºna,
comuna Moºna, judeþul Sibiu

Proiectul implementat de Consiliul Local Moºna cu sprijinul Uniunii
Europene îºi propune extinderea sistemului public de alimentare cu apã în
localitatea Moºna, comuna Moºna, judeþul Sibiu ºi se va finaliza în 2010.
Implementarea proiectului ca conduce la creºterea calitãþii vieþii, la dezvoltarea
economicã ºi turisticã a întregii comune.
Pentru mai multe informaþii despre relaþiile dintre România ºi Uniunea
Europeanã, viziteazã:
http://ec.europa.eu/romania/index_ro.htm.ro, www.mdrl.ro
Acest numãr a
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sprijinul
conducerii
Primãriei
Comunei Moºna
– d-lui primar
Eugen Roba
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