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MOSNA
,
UN PRIMAR PENTRU
PREZENT ~I VIITOR

Viaþa unei comune depinde, într-o
bunã mãsurã, de primãrie care este sau
nu înnobilatã de aleºii locali conduºi de
primar care, are rolul de a rezolva
problemele pe care le cere comunitatea
la un moment dat.
Pentru fiecare perioadã istoricã în
dezvoltarea unei aºezãri existã un
anumit profil de primar, un anumit gen
de om politic care sã poatã prelua
provocãrile timpului în care trãieºte,
provocãri care sunt cu atât mai mari cu
cât te afli într-un moment de trecere de
la societatea socialistã la una capitalistã,
când de multe ori soluþiile de rezolvare
nu sunt cele clasice.
(continuare în pagina 2)

O GR{DINI|{ FRUMOAS{,
PRIETENOAS{,
DESCHIS{ TUTUROR
Primele mãrturii despre intenþia de a
face o grãdiniþã la Moºna apar în presa anului
1846 când Stephan Ludwig Roth propune
înfiinþarea unor grãdiniþe în mai multe
localitãþi printre care ºi Moºna. La 9 aprilie
1848 Consistoriul bisericii evanghelice din
Moºna a hotãrât la propunerea lui St.L.Roth
înfiinþarea unei astfel de instituþii preºcolare –

BALADA VERZEI
Din vremuri ce-au apus de mult,
ªtim toþi cã varza a avut
Un loc de cinste-ntre bucate
ªi în bordeie ºi-n palate.
De-a lungul anilor sã ºtii,
A distrus boli ºi-n bãtãlii,
Când foametea a atacat,
Pe mulþi doar varza i-a salvat.
Iar când mahmuri cãdeau pe spate,
Tot varza din necaz îi scoate.
ªi-i drege un pahar de moare
- Oh! Ce reginã de licoare!
A stat pe mese-mpãrãteºti
ªi-a depãnat mii de poveºti.
A scris, cu sarea în bucate,
Reþetele nenumãrate.
De este timp urât pe-acasã
Moºnenii fierb ciorbã de varzã
ªi când se-adunã la taclale
Pun iute oala cu sarmale!
Iar moarea cea fãr‘ de pereche
Lâng-un ciolan sau o ureche
De porcuºor, face o zeamã
De þi-i scoate pe mulþi din boalã!
Multe foi ai, varzã – minune!
ªi tot atâtea sunt pe lume
Bucatele nenumãrate!

Sã tot mãnânci pe sãturate!
De un’ se-agaþã harta-n cui
ªi pân’ la vama Giurgiului
Mai bunã varzã ca-n Moºna
N-ai sã gãseºti cât ai umbla!
Deci de vreþi o bute mare,
ªi cu varzã ºi cu moare
Scoateþi banu‘ din ciorap,
Vã sculaþi cu noaptea-n cap,
ªi veniþi cu mic cu mare
La Moºna la sãrbãtoare
(Cã-i lichiu ºi sunt sarmale!)
Prof. Felicia Suciu

Festivalul Verzei Mo`na –
edi\ia a IV-a

Cyan Magenta Yellow Black

aceasta urmând sã funcþioneze din aprilie ºi
pânã în septembrie. Din cauza miºcãrilor
revoluþionare locale aceastã hotãrâre a fost
parþial aplicatã ºi apoi întreruptã. Poate fi
consideratã totuºi una din primele iniþiative
de acest fel din România.
(continuare în pagina 4)

Consiliul Local ºi Primãria Comunei Moºna anunþã programul manifestãrilor:
Vineri – 15 octombrie 2010
Ora 13,00 – Deschiderea oficialã a „Festivalului
Ora 20,00 - film documentar în cãminul cultural Verzei” – ediþia a IV-a. Program folcloric. Târg
Sâmbãtã – 16 octombrie 2010
ºi expoziþii culinare cu vânzare.
Ora 10,00 - Parada cãruþelor
Ora 20,00 – Balul Tineretului
Ora 10,30 - Inaugurarea grãdiniþei „St. L. Roth”
Duminicã – 17 octombrie 2010
- Simpozion „Anul Meseriaºului în Târg de produse tradiþionale. Excursii în
Moºna”
localitate la Biserica Evanghelicã ºi biserica
- Conferinþã de presã cu tema Ortodoxã ºi pe circuitul ecomuzeului; plimbãri
„Extinderea reþelei de apã în localitatea cu cãruþa la Alma Vii ºi Nemºa.
Moºna”
Manifestãrile sunt incluse în Agenda Cultural – Sportivã a Consiliului Judeþean Sibiu.
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(continuare dn pagina 1)
Localitatea Moºna a început sã se miºte
cu adevãrat numai dupã anul 2000, momentul
în care primar al localitãtii a fost ales Roba
Eugen. Având un bun Consiliu Local ºi o bunã
colaborare cu ºcoala primarul ºi-a dat seama
cã timpul prin care trecem acum la început de
perioadã capitalistã impune o anumitã
tipologie de conducãtor care, pe lângã
ataºament ºi respect pentru toþi locuitorii
comunei, trebuie sã se adapteze perfect la tot
ceea ce cere momentul.
Primarul a înþeles cã trebuie sã fie inspirat
de trecut, de vremurile glorioase, de vremurile
pe care le-a avut aceastã localitate ºi, în acelaºi
timp, cã nu trebuie sã trãiascã din amintiri ºi
sã acþioneze bine încercând sã dea deoparte
prejudecãþile, sã scoatã în evidenþã puterea
creatoare din aceste locuri. A înþeles cã forþa
unei localitãþi trebuie sã fie pusã din nou în
miºcare în noua hainã demograficã cãpãtatã
dupã plecarea saºilor în anul 1990. A înþeles cã
în aceastã perioadã se poate moderniza
localitatea cu ajutorul fondurilor europene dar,
în acelaºi timp, este necesar sã se menþinã
construcþiile tradiþionale pentru a nu strica
parfumul localitãþii dat de culoare, de peisaj,
de aranjarea strãzilor.
Având o viziune sãnãtoasã ºi înþelegând
misiunea pe care o are, dupã 12 ani de primãrie
putem spune cã ne aflãm într-una din
perioadele cele mai prospere de dezvoltare pe
care le are localitatea dacã ne comparãm cu
perioadele trecute. Aceastã afirmaþie se poate
ilustra prin realizãrile edilitare, culturale ºi
parteneriale din perioada 2000 – 2010 expuse
în tabelele de mai jos.
REALIZARI EDILITARE 2000 – 2010
1. Reabilitarea parcului din faþa cetãþii 1999/
2000
2. Lucrãri de reabilitare la cetatea þãrãneascã
2000 -2010 (Banca Mondialã, Ministerul
Culturii)
3. Inaugurarea CDI 2001
4. Schimbarea conductelor metalice pentru
gaz cu conducte din polietilenã 2002/2003
5. Schimbarea cablajului Romtelecom 2003/
2004
6. Instalarea primei centrale telefonice digitale
la Moºna, Instalare internet 2003
7. Terminarea dormitorului la grãdiniþa 2003
(Manfred Brand)
8. Retrocedarea unui numãr de 417 ha de pãdure

cãtre primãrie 2003/2004, Retrocedare 791 ha
2009/2010
9. Reabilitarea cãminelor culturale 2004 -2006,
2005 -2008
10. Introducerea televiziunii prin cablu 20042005
11. Sala de fitness, 2004 (Manfred Brand)
12. Telefonia mobile – Orange, Cosmote,
Vodafone 2005/2006
13. Înfiinþarea magazinelor Stadion, Larie,
Gazman, Vecerzan, Rus, Aprov SA 2005- 2010
14. Ferma ecologicã Schuster Willi 2005
15. Introducerea încãlzirii centrale la ªcolile
Moºna c.I, c.II ºi Nemºa 2005
16. Internat- grupuri sanitare reabilitate 2005
(Manfred Brand)
17. Reabilitarea ºcolii de la ciclul I – grup sanitar,
cancelarie 2006/2007
18. Cabinet cu 12 calculatoare - ciclul II 2006
19. Fundaþia M.Eminescu hotãrãºte refacerea
faþadelor mai multor clãdiri din localitatea
Moºna ºi Alma Vii 2007
20. Asfaltarea strãzilor – 4,5 km din localitatea
Moºna 2007
21. Realizarea terenului de sport la ciclul I 20072008
22. Inceperea construirii Bisericii Ortodoxe
române de la Moºna 2007- 2010
23. Apariþia unui numãr important de case pe
teritoriul localitãþii
24. Cabinet cu 9 calculatoare la Moºna ºi 7 la
Nemºa 2008
25. Construirea unei noi grãdiniþe 2008- 2010
26. Reabilitarea clãdirii destinate GAL-ului
(fostul dormitor) 2008 (Fundatia M. Eminescu)
27. Refacerea podurilor de lemn de la Alma Vii
2008 (Fundatia M. Eminescu)
28. Asfaltarea drumurilor din Alma Vii ºi
Nemsa 2008
29. Lucrãri de introducere a apei potabile în
Moºna 2009-2010
30. Realizarea planului de canalizare 2009
31. Decolmatarea vãilor din Moºna, Nemºa,
Alma Vii 2009-2010
32. Refacerea trotuarelor din Moºna 2 0 0 9 /
2010
33. Inaugurarea reþelei de apã 15 oct. 2010
34. Inaugurarea Grãdiniþei St.L.Roth Moºna
16 oct. 2010
REALIZÃRI CULTURALE
1. ªantier arheologic la Biserica cetate din
Moºna 1999 - 2001
2. Inaugurarea muzeului comunal 2000

3. Apariþia monografiei localitãþii 2001
4. Tabãra internaþionalã de arheologie 2003 2006
5. Tabãrã naþionalã de sculpturã 2003 - 2006
6. Universitatea de vara – în colaborare cu
Ambasada Franþei 2005 - 2008
7. Prima întâlnire a saºilor la Nemºa 2006
8. A patra întâlnire a saºilor la Moºna 2007
9. Ecomuzeul regional 2007 – 2010
10. Tabãra internaþionalã a cercetaºilor 2006
- 2007
11. Festivalul Verzei 2007 - 2010
12. Parteneriate – Franþa, Austria, Germania
2007 - 2010
13. Dezvelirea unei plãci comemorative cu
prilejul împlinirii a 725 de ani de la prima
atestare documentarã a Moºnei 2009
14. Dezvelirea unei plãci comemorative cu
prilejul împlinirii a 10 ani de la vizita Prinþului
Charles 2009
15. Sãrbãtorirea a 20 de ani de înfrãþire cu
localitatea Le Manoir sur Seine 2010
16. Sãrbãtorirea a 20 de ani de înfrãþire cu
localitatea Eichgraben -Austria 2010
17. Dezvelirea unui bust a lui St.L.Roth la
Nemºa 2010
18. Dezvelirea unei plãci comemorative în
amintirea saºilor plecaþi din Nemºa 2010
19. Parteneriat primãrie – Fundaþia M.
Eminescu 2007 - 2010
20. Parteneriat GAL 2007 -2010
21. Dezvelirea unei plãci comemorative
dedicatã primei grãdiniþe din Transilvania – 9
aprilie 1848 2010
Datele expuse sintetic aratã marile
frãmântãri, lupta pentru nou, lupta pentru
modern, disponibilitatea ºi marea forþã a localitãþii
în aceste momente de profunde transformãri. În
realizarea acestor lucrãri un rol decisiv în
administraþie l-a avut primarul dar ºi oamenii
care au stat pe lângã el, atât cei aleºi dar ºi alþi
locuitori care au pus pe primul plan interesele
satului. Au stat pe primul plan bunele legãturi
între primãrie, ºcoalã, bisericã, dispensar, poliþie,
societãþi private ºi fundaþii precum Fundaþia
Mihai Eminescu tot mai prezentã în viaþa
localitãþilor Moºna ºi Alma Vii.
Suntem optimiºti ºi credem în viitorul
comunei Moºna bazându-ne pe valoarea
locuitorilor, pe ambiþia ºi capacitatea celor care
conduc dar ºi pe dorinþa instituþiilor locale de a
fi în pas cu mileniul III.
prof. ªotropa Ionel
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Arhitectura
vernacular[
din sudul
Transilvaniei
Merghindeal ºi Dealu Frumos –
vedete
Vernacular, ca neologism, se
autodefineºte prin sintagma “Care este
propriu unei þãri”., dicþionarul MerriamWebster definind vernacularul ca un limbaj
propriu unei comunitãþi indigene, adicã
polul opus limbii culte.
Arhitectura vernacularã denumeºte
arhitectura fãrã arhitect, o arhitecturã fãrã
un proiect desenat, fãcutã direct de
utilizatori, eventual cu mâna de lucru
specializatã a unor meºteri, în aceastã
categorie intrând toate casele ºi-n general
gospodãriile pe care încã le gãsim în
spaþiul rural (dar ºi urban) aºa cum le-au
fãcut înaintaºii. Specialiºtii considerã cã
aceste construcþii fiind fãcute chiar de cei
care le locuiesc, arhitectura vernacularã
reprezintã totdeauna transpunerea directã
în forme a nevoilor practice ºi spirituale
ale membrilor comunitãþii, rezultate din
modul de viaþã specific ºi din sistemul de
valori pe care comunitãþile respective îl
împãrtãºesc. Astfel, de aici rezultã atât
armonia dintre individ, comunitate ºi
mediu construit, cât ºi marea unitate
formalã a arhitecturii unei arii culturale.
În arhitectura vernacularã existã o
remarcabilã simbiozã între fondul
construit ºi mediul natural, integrarea
spaþiilor construite nefiind forþatã sau
artificialã.
Centrul de Studii de Arhitectura
Vernaculara din Dealu Frumos, comuna
Merghindeal, este deja cunoscut,
Universitatea de Arhitecturã Urbanism
Ion Mincu Bucureºti (UAUIM), înþelegând
sã susþinã acest centru universitar ca un
teatru de evenimente cu tema „Arhitectura
Vernacularã”.
Astfel UAUIM este
principalul beneficiar ºi conduce prin
directorul Centrului, conf.dr.arh. ºef de
catedrã Sergiu Nistor, proiectul
„Patrimoniu vernacular rural ºi identitate
localã” – un proiect pilot, care a reuºit sã
fie finanþat din fondurile Administraþiei
Fondului Cultural Naþional (AFCN).
Partenerii proiectului sunt ICOMOS
România (reprezentat prin secretar Irina
Iamandescu), ICOM (reprezentat prin
preºedinte Virgil Niþulescu, director
general al Muzeului Þãranului Român,
Bucureºti),
Muzeul Judeþean de
Etnografie Braºov (reprezentat prin
director, Ligia Fulga) ºi Asociaþia
Ecomuzeul Regional Sibiu (reprezentat
prin preºedinte Marius Halmaghi ºi dr.
Vasile Criºan, specialist ºi preºedinte de
onoare al Asociaþiei)
Proiectul, ce se va finaliza în
noiembrie, are ca principal obiectiv
elaborarea ºi testarea (pentru prima datã
în România) a unei metode de identificare
ºi catalogare integratã a valorilor
patrimoniului vernacular rural (mobil ºi
imobil). Dezbaterile de la Braºov,
Bucureºti, Rupea ºi Dealu-Frumos au
angrenat specialiºti din instituþiile
subordonate direct Ministerului Culturii
ºi Patrimoniului Cultural Naþional, dar ºi
din judeþul Sibiu, la lucrãri participând
consilierii Direcþiei de Culturã (DJCCPCN
Sibiu) istoricii Ovidiu Calborean ºi Carol
Lucian Szatmari.
(vom reveni în numãrul urmãtor ºi în
Gazeta de Merghindeal nr. 2)
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Descoperi\i Mo`na prin
circuitul ecomuzeu
În acest num[r – Casa Diac

Familia Diac Romulus ºi Eugenia locuieºte
în Moºna la nr. 206 – una din casele circuitului
ecomuzeu Moºna.
Diac Romulus s-a nãscut la 1 decembrie
1957, în localitatea Moºna, pãrinþii fiind
Romulus (din Moºna) ºi Elisabeta (din Peliºor
– fostul Mãgãrei). ªcoala primarã o face în
Moºna, ulterior urmând ºcoala profesionalã,
liceul teoretic ºi ºcoala de maiºtri, profil
mecanic, în Mediaº. În 1994 este absolvent al
cursului de specializare în staþii mobile terestre
la Cluj IGR, în prezent fiind angajat al Primãriei
Moºna, fiind director de cãmin cultural.
Soþia, Eugenia, este nãscutã la 21
septembrie 1957, în Dumbrãveni, fiind
absolventã a Liceului Teoretic din Mediaº ºi
activând la ªcoala cu clasele I-VIII Moºna, în
funcþia de secretarã.
Copii, Diac Aniela, cãsãtoritã Ciora (n.
19.03. 1980) este educatoare la grãdiniþa din
Moºna, iar Diac Alina (n. la 18.04.1983) este

cãsãtoritã Urdã ºi este învãþãtoare în Mediaº.
Familia Diac locuieºte într-o frumoasã
gospodãrie în Moºna nr. 206, din 1979,
cumpãrând casa de la familia Schneider Hans.
Casa este datatã 1724, dupã inscripþia de pe
grinda din pivniþa casei, unde este imprimat ºi
numele „Michael Lehrer”.
În grãdina casei se cultivã cartofi, varzã,
roºii, ardei, ceapã, vinete, lângã grãdina de
zarzavaturi existând ºi o micã livadã cu pomi
fructiferi ce produc anual (meri, peri, pruni,
viºini, gutui). Trebuie menþionat cã, în casã,
familia produce o serie de produse tradiþionale
toþi oaspeþii apreciind clãtitele, ciorba ºi tocana
tradiþionalã, dar ºi vinul ºi rachiul de casã.
În afara grãdinii de pe lângã casã, familia
mai cultivã ºi 30 de ari (în 2010 cu porumb) în
locul numit „lângã podul Nemºei”. Familia nu
mai deþine alte terenuri, fiind interesatã, în
perspectivã, de turism.

Pia\a `i oferta
Iniþiativa de înfiinþare a Asociaþiei „Grupul
de Acþiune Localã Podiºul Mediaºului” a
aparþinut Primãriei Comunei Moºna, Fundaþiei
„Mihai Eminescu Trust” ºi SC Geomed Impex
2002 SRL, asociaþia funcþionând, în mod
informal, încã din 15 iunie 2007. Legalizarea
Asociaþiei a avut loc în data de 15 noiembrie
2007, membrii fondatori fiind în numãr de 33,
din care 10 Consilii Locale, 8 societãþi
comerciale, 5 asociaþii/ fundaþii, 7 persoane
fizice ºi 3 ºcoli.
Trebuie subliniat cã în data de 15 iunie
2007, la Nemºa – Moºna, a avut loc prima
Adunare Generalã informalã la care au
participat 75 de invitaþi, cu acea ocazie
organizându-se ºi o expoziþie cu produse locale
– obiecte de artizanat, meºteºugãreºti ºi
produse alimentare tradiþionale, stabilindu-se
contacte cu Py hajarvi Lake District
Development Association LAG, un G.A.L.
din Finlanda.
În 20 septembrie 2007 o delegaþie formatã
din membrii asociaþiei a participat la
Luxemburg la o întâlnire de lucru asupra
Programului LEADER.
Prima Adunare Generalã a avut loc în 3
decembrie 2007, când a fost ales consiliul
director, animatorul, managerul ºi un contabil.
Misiunea asociaþiei
Asociaþia a fost înfiinþatã ca organizaþie
de cooperare public – privatã reprezentând
teritoriul a 12 comune din judeþul Sibiu, pentru
a participa la programele de dezvoltare durabilã
ºi pentru a conecta autoritãþile publice cu
reprezentanþii societãþii civile, ai sectorului
economic privat ºi ai comunitãþilor locale.
Scopul asociaþiei
Dezvoltarea durabilã, integratã ºi
echilibratã a teritoriului denumit „Podiºul
Mediaºului”
Teritoriul GAL Podiºul Mediaºului
Populaþia 37354 locuitori (reprezentând
8,8% din populaþia judeþului Sibiu)
Suprafaþa este de 59.005 ha având un relief
de deal ºi podiº.
În teritoriul GAL sunt incluse 12 localitãþi,
din care una urbanã ºi celelalte 11 rurale, pe
acest teritoriu funcþionând un numãr de 303
societãþi comerciale înregistrate.
Localitãþile componente ale microregiunii
sunt:
- Dumbrãveni (oraºul ºi satele componente
Ernea ºi ªaroº pe Târnave)
- Alma cu satele componente Alma, Giacãº
ºi ªmig
- Aþel cu satele componente Aþel ºi Dupuº
- Bazna cu satele componente Bazna,
Boian ºi Velþ
- Blãjel cu satele Blãjel, Pãucea ºi
Româneºti
- Brateiu cu satele Brateiu ºi Buzd

- Hoghilag cu satele Hoghilag, Prod ºi
Valchid
- Micãsasa cu satele Micãsasa, Chesler,
Þapu ºi Vãleni
- Moºna cu satele Moºna, Alma Vii ºi
Nemºa,
- ªeica Micã cu satele ªeica Micã ºi
Soroºtin
- Târnava cu satele Târnava ºi Colonia
Târnava
- Valea Viilor cu satele Valea Viilor ºi Motiº
Date de contact:
Sediu social al Asociaþiei este comuna
Moºna nr. 76
Persoanã de contact: Drãguºanu Ovidiu
Tel: 0752108092,
e-mail: dragusanuovidiu@yahoo.com
www.galpm.org
Prioritãþile GAL:
- Susþinerea dezvoltãrii afecerilor din
sectoarele non-agricole ºi facilitarea tranziþiei
forþei de muncã din domeniul agricol cãtre
sectoare economice din domeniul turismului
ºi serviciilor pentru populaþie
- Facilitarea transformãrii ºi modernizãrii
agriculturii, precum ºi a industriilor
procesatoare aferente, pentru a le face mai
competitive ºi pentru a contribui la creºterea
economicã a teritoriului;
- Menþinerea ºi valorificarea patrimoniului
cultural ºi natural al teritoriului în scopul
creºterii atractivitãþii ºi potenþialului economic
local.
Obiective operaþionale
- Dezvoltarea agroturismului
- Creºterea atractivitãþii teritoriului pentru
potenþiali investitori
- Încurajarea micilor întreprinzãtori ºi
diversificarea activitãþilor non-agricole
- Dezvoltarea capacitãþii de comercializare
a produselor agricole
- Modernizarea procesãrii produselor
animaliere, cu precãdere a celor tradiþionale
- Creºterea numãrului de obiective de
patrimoniu puse în valoare ºi introduse în
circuitul turistic
- Valorificarea ariilor naturale protejate
Mãsuri:
1. Încurajarea activitãþilor turistice
2. Sprijin pentru dezvoltarea sectorului nonagricol
3. Creºterea valorii adãugate a produselor
agricole ºi forestiere
4. Valorificarea obiectivelor de patrimoniu
cultural mobil ºi imobil
5. Protecþia ºi conservarea cadrului natural
Surse:
- Broºura de promovare a teritoriului
LEADER GAL PODIªUL MEDIAªULUI 2010
- Prioritãþi ºi mãsuri de dezvoltare Grup
de Acþiune Localã Podiºul Mediaºului, 2010

În urmã cu patru ani se inaugura
„Festivalul verzii” în comuna Moºna la
iniþiativa ºi sub coordonarea directã a
domnului primar Roba Eugen.
Astãzi la a patra ediþie ne mândrim
cu acest festival care adunã în zilele de
15, 16, 17 octombrie, personalitãþi de
prestigiu din judeþul Sibiu cât ºi o mulþime
de oameni din Moºna, Nemºa, Alma Vii
ºi împrejurimi, care pot admira ºi cumpãra
produsele din domeniul agrar ºi mai ales
„varza de Moºna”.
Aceasta se cultivã pe raza comunei de
sute de ani, iar cei care au fãcut-o
performerã – cu calitãþi organoleptice
deosebite au fost saºii care în grãdinile
lor bine îngrijite foloseau îngrãºãminte,
numai naturale, dându-i verzii acea
frãgezime specificã, de un imaculat
propriu inconfundabil.
Suntem convinºi cã pe plan
internaþional va putea fi cunoscutã în
curând ºi cumpãratã pe pieþele din
Uniunea Europeanã ºi mai ales în Þãrile
de Jos (vezi Belgia) la concurenþã cu
„Varza de Bruxeles”
La acest festival vom îmbina ºi de data
aceasta „utilul cu frumosul”, în acest sens
vom oferii celor care ne viziteazã comuna
ºi celor care participã la acest eveniment,
o serie de facilitãþi pentru ca oamenii sã
se simtã bine, cum ar fi:
a) spectacole folclorice, dansuri
populare;
b) obiceiuri din strãbuni ºi anume
„parada cãruþaºilor”, „paparuda”, stiluri
inedite de vânzare a produselor prin
licitaþie, etc.
c) nu va lipsi muzica de petrecere,
mici la grãtar, bere, vin, must proaspãt din
struguri ºi mere ºi altele.
Câteva cuvinte despre unele dintre
cele mai cãutate feluri de mâncare, având
la bazã varza:
1. „Sãrmãluþe cu mãmãliguþã”,
pregãtite într-un mod specific ardelenesc,
de femeile din comunã, cum ar fi: Toma
Maria, Plotuna Liliana, Roman Aniºoara,
Deacu Maria, Banea Rodica, Cîmbutan
Mariana ºi altele, au un aspect organoleptic
apetisant care te îmbie la visare;
2. „Ciolan cu costiþã afumatã”, aici
pãstrând tradiþia sãseascã specificã zonei
Tîrnavelor combinatã cu vinul de Moºna
sau de Nemºa;
3. ªi nu în ultimul rând „raþã pe
varzã”, mâncare care eu aº încadra-o la

delicatese, dacã ai ºtiinþa de a o prepara
dupã reþeta chinezeascã care e „number
one” în domeniu;
Mai sunt ºi alte feluri de mâncãri
bazate pe aceastã legumã delicioasã
numitã varzã, dar mã limitez aici sperând
cã v-am deschis apetitul suficient.
Dimensiunea culturalã dintre
cultivatorii de varzã ºi cei care au pãstrat
ºi ne-au redat obiceiurile vechi, arhaice,
au stat la baza sãmânþei care a germinat
la apariþia „festivalului verzei” care-l vrem
sã fie un real succes cultural, material ºi,
mai ales, spiritual.
Cu aceastã ocazie a „Festivalului
verzei”, dl primar Roba Eugen va informa
oamenii din comunã, ºi nu numai, despre
cele mai importante realizãri pe plan
economic în agriculturã, reabilitarea
drumurilor, înfiinþarea reþelelor de
alimentare cu apã ºi canalizare, iar pe plan
cultural la participarea comunei la festivalul
„Lada de zestre”, desfãºurat la data de 6
iunie 2010, în comuna Laslea.
Dintre cei care continuã tradiþia de
cultivare a verzei în comuna Moºna
amintim gospodarii: Banea Ionaº, Opriº
Victoria, Diacu Romulus, Lenghel Nicolae,
Gãbudan Cornel ºi mulþi alþii, îndrumaþi
ºi sfãtuiþi de ing. Almãºan Romulus ºi
agent agricol Logean Vasile, de la Primãria
Moºna.
În încheiere vã doresc un sejur plãcut
ºi multã sãnãtate în cele trei zile petrecute
la „Festivalul Verzei” din comuna Moºna.
Cu respect ºi multã stimã,
Consilier cu probleme culturale la
Primãria Moºna
Nae Roman
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Exist[ produc[tori locali în Mo`na
Vizita\i Mo`na – casa Banea Iona`, la nr. 254
Familia Banea Ionaº ºi Rodica este cunoscutã în Moºna pentru calitatea murãturilor ºi-n general dupã bucãtãria
aleasã practicatã.
Banea Ionaº este nãscut în Moºna în 1950, ºi este de meserie brutar ºi a fost ales consilier local.
Banea Rodica, este nãscutã în 1951 (în Motiº) ºi este în echipa de bucãtãrese a cãminului cultural din Moºna.
Cei doi sunt cãsãtoriþi din 1969 ºi sunt stabiliþi în aceastã gospodãrie din 1972.
Familia cultivã în gospodãrie cartofi, porumb, varzã, ceapã, morcovi, vinete, roºii, ardei, etc, grãdina totalã fiind
de un hectar (fiind situatã în intravilan, chiar la marginea satului).
Ferma de animale din gospodãrie include 4 porci
(anual), cca. 26 de oi, o iapã cu un mânz ºi 15 gãini.
În standul de la „Festivalul Verzei” familia Banea va
expune spre vânzare sarmale, lichiu cu varzã (ºi cu mere)
zarzavaturi ºi diverse murãturi gogoºari, castraveþi, etc.
Familia Banea Ionaº ºi-a declarat disponibilitatea
producerii spre vânzare a mai multor produse tradiþionale
fãcute în gospodãria proprie.
Cercetaþi standul familiei Banea Ionaº ºi
încurajaþi producþia localã a moºnenilor!
Este singura ºansã pentru agricultura ecologicã
tradiþionalã!

Cyan Magenta Yellow Black

O GR{DINI|{ FRUMOAS{,
PRIETENOAS{,
DESCHIS{ TUTUROR

(continuare din pagina 1)
Grãdiniþa începe sã fie prezentã
cu adevãrat în Moºna din 4 mai 1891
când la iniþiativa Asociaþiilor de Femei
ºi-a deschis porþile având un numãr de
90 de copii. Tot atunci s-a hotãrât ca
aceastã grãdiniþã sã funcþioneze doar
pe timpul lunilor de varã când pãrinþii
erau la câmp ºi trebuia sã fie
frecventatã de toþi copiii din sat care
aveau vârsta de 3 ani.
În anul 1948, în urma noii legi a
învãþãmântului, grãdiniþa germanã
va intra sub directa coordonare a
statului român ºi va funcþiona pe Uliþa
Morarului la nr. 65.
Grãdiniþa româneascã a
cunoscut suiºuri ºi coborâºuri în
perioada interbelicã iar dupã anul
1948 va fi localizatã în fostele clãdiri
care au aparþinut Bisericii grecocatolice ºi ortodoxe de pe Strada
Principalã nr. 470.
Fiecare grãdiniþã a funcþionat
cu câte douã sau trei grupe dupã
programul iniþiat în 1891 ºi pãstrat
cu multã grijã pânã în anul 2007. În
paralel cu cele douã grãdiniþe românã ºi germanã tot sub
coordonarea ºcolii a mai existat o
grãdiniþã a IAS-ului între anii 1955 –
1984 în care erau instruiþi copiii
angajaþilor IAS-ului. În general
programul de masã a fost susþinut
în cele 3 grãdiniþe de I.A.S. ºi C.A.P.
instituþii economice importante în
lumea satului. Grãdiniþa germanã sa desfiinþat în anul 1990 când s-a
produs marea plecare a saºilor din
localitate ºi când doamna Anthoni
Ecaterina ºi Mantsch Ana, ultimele
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educatoare, au plecat ºi ele,
închizând un capitol important al
educaþiei germane în aceste locuri.
Grãdiniþa rãmasã cu 3 grupe a
continuat sã funcþioneze într-o casã
de la nr.98. A suferit multe intervenþii
dupã 1990 pentru îmbunãtãþirea
condiþiilor de educaþie ºi confort,
toate cu ajutorul domnului Manfred
Brand din Germania.
Grãdiniþa aratã din ce în ce mai
bine însã era greu sã transformi întro grãdiniþã adevãratã un spaþiu cu
destinaþia iniþialã de casã pentru
locuit. În anul 2007 au început
demersurile pentru o construcþie
nouã ºi modernã care, pânã la urmã,
s-au soldat, spre bucuria comunitãþii
locale, cu aprobarea construcþiei
unei noi grãdiniþe.
În septembrie 2008 a început
refacerea grãdiniþei dupã un proiect

realizat de inginerul Nicoarã Ioan,
în valoare de 800 000 lei. Lucrarea a
fost condusã de cãtre dirigintele de
ºantier doamna Guneº Rozalia iar
executarea propriu zisã a fost fãcutã
cu multã pricepere ºi pasiune de
cãtre doamna Pintecan Firuþa ºi
Zeries Gheorghe, reprezentanþii
firmei Rapid SRL.
În perioada septembrie 2008 –
octombrie 2010 grãdiniþa a fost
terminatã în ciuda problemelor
ridicate de crizã.
S-a reuºit aceastã performanþã
datoritã finanþãrii acordate de
Ministerul Educaþiei, Cercetãrii,
Tineretului ºi Sportului, datoritã
Inspectoratului ªcolar Judeþean Sibiu
prin cei doi inspectori generali
Christine Manta Klemens ºi Gorun
Constantin, dar ºi prin acordarea
permanentã de asistenþã tehnicã
venitã de la domnii Buta I , Stoica V.
ºi Blaga Marius.
S-a reuºit datoritã primarului
Roba Eugen ºi Consiliului Local care
au acordat o atenþie constantã
terminãrii obiectivului.
ªcoala prin directorul sãu
ªotropa Ionel, le mulþumeºte tuturor
pentru acest frumos cadou care
leagã foarte bine timpul trecut,
prezent ºi viitor, Este de fapt mesajul
pe care îl transmite placa comemorativã ce se va dezveli în ziua de
16 octombrie 2010. “Prima grãdiniþã
din Transilvania iniþiatã de St.L.Roth
în 9 aprilie 1848. Grãdiniþa a fost
reconstruitã în forma actualã în
perioada 1 sept. 2008 – 16 oct. 2010”.

Niciodatã omenirea nu a cunoscut ritmuri de concentrare a populaþiei ºi
clãdirilor în aglomerãri de dimensiuni impresionante, formaþiuni teritoriale care
prin mirajul lor, atrag astãzi populaþii numeroase ce sperã într-o viaþã mai bunã.
Asistãm ºi participãm la un proces amplu de difuzare a urbanismului în teritorii
vaste, cadrul, condiþiile geografice devin astfel componente incontestabile ale
urbanizãrii. (…) Presiunea marilor oraºe genereazã o urbanizare activã-intensivã,
extensivã, difuzã sau structuralã, cu un înþeles mult mai larg asupra raporturilor
între mediile rural ºi urban.
Procesele de intensã concentrare, generatoare de aglomeraþii cu structuri
dominante de centre supradimensionate din punct de vedere funcþional. Se
desfãºoarã astfel un proces activ de urbanizare intensivã, centripetã specificã, mai
ales, þãrilor dezvoltate. Se modificã radical componentele cadrului geografic,
formele de relief fiind „absorbite” de siluetele urbane. Astfel vegetaþia rezistã
doar insular sau în parcuri ocrotite iar apele sunt supuse presiunii reziduurilor
menajere ºi industriale.
Prin complexitatea funcþiilor terþiare se pot diferenþia municipiile, oraºele
reºedinþã de judeþ, oraºele mici cu funcþii dominante de servicii ºi oraºele staþiuni
balneoclimaterice. O ierarhizare social - economicã complexã distinge urmãtoarele
tipuri ierarhice principale:
1. Poli de creºtere (cu o populaþie între 200.000 ºi 300.000 locuitori)
2. Oraºele de echilibru (centrele cu o populaþie de 100.000 locuitori sau
care tind spre 100.000 locuitori) – poli de creºtere de rangul al doilea;
3. Centrele de influenþã zonalã cu trei subgrupe:
a) oraºe cu profil specializat dezvoltate relativ multilateral
b) oraºe cu funcþii la nivel judeþean sau interjudeþean
c) oraºele-staþiuni balneo - climaterice ºi turistice
4. Centrele de influenþã localã sau complementare (dotarea urbanã le
va crea largi perspective de coordonare a satelor apropiate)
5. Comune cu profil urban – centre „polarizatoare” prin crearea ºi
„recunoaºterea” unor astfel de centre, distanþa medie între centrele cu profil
urban ºi oraºele propriu-zise se reduce la 20-22 km. (va continua)
Sursa: Prof. univ. dr. Vasile Cucu – Geografie ºi urbanizare, Editura Junimea, Iaºi, 1976

Informa\ii utile:

În autogara Mediaº aveþi la dispoziþie zilnic cursele de autobuze
Mediaº – Moºna – Alma Vii
5,20
- 5,50
- 5,45
6, 35
- 7,00
Acest numãr a apãrut
7,20
- 7,55
cu sprijinul conducerii
12,10
- 12,40
Primãriei Comunei
13,30
- 14,05 - 14,00
Moºna – d-lui primar
15,45
- 16,20
19,30
- 22,05
Eugen Roba
23,20
- 23,55
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