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Ceata de feciori
Ceata de feciori era o asociaţie juvenilă, o mică organizaţie de tineri (bărbaţi necăsătoriţi, dar aflaţi la vârsta căsătoriei). Rolul principal al acesteia era acela de
a organiza dansurile şi petrecerile tineretului în sărbătorile de iarnă, de a colinda la Crăciun şi de a îndeplini diferite rituri şi ceremonii, majoritatea cu caracter vădit arhaic.
La origine, cetele de feciori
au fost considerate organizaţii de iniţiere a tinerilor, de
trecere a lor într-o nouă etapă, de pregătire a lor pentru
viaţă. În satul tradiţional,
ceata se constituia după o
rânduială îndătinată, bine
stabilită. Era organizaţia care
stăpânea în timpul sărbătorilor Anului Nou întreaga
viaţă a satului; ca entitate
constituită, ea reprezenta întreaga colectivitate.
Ceata de feciori era mândria satului; în concepţia populară ea trebuia să întruchipeze tot ce are mai bun satul, idealul de fecior, gradul
cel mai mare de vitalitate de
care dispunea satul tradiţional – ei erau consideraţi „feciori adevăraţi”.
În satul Boholţ, cu ocazia
sărbătorilor Crăciunului se
constituiau două cete: ceata
„zăblăilor” şi ceata feciori-

lor. În ceata „zăblăilor” intrau băieţii cu vârsta cuprinsă între 15 – 18 ani, în timp
ce în ceata feciorilor veneau
tinerii de la 18 ani în sus.
Momentele esenţiale din
constituirea cetelelor erau:
alegerea conducătorilor, găsirea „gazdei”, pregătirea
pentru colindatul de Crăciun,
„zoritul” la Anul Nou şi
Sf. Ioan, şi până la desfacerea cetei.
Prima grija a feciorilor era
găsirea gazdei la care să se
întâlnească pentru desfăşurarea petrecerilor şi a ceremoniilor din timpul sărbătorilor.
În seara dinspre Sf. Nicolae
se tocmea „gazda”. Se spunea că era o mare cinste să fii
gazda feciorilor. Plata pentru
gazdă era „un car de lemne,
adus din pădure, chiar şi
două, da’ un car era obligaţia” (Regneală Viorel, Boholţ). „Punea câte trei – patru boi la car... mergea în pădure, tăia lemne... şi venea cu
caru’, cântând frumos până la
gazdă şi lăsa lemnele acolo”
(Joantă Ioan, Boholţ).
Pregătirea cetei consta şi
în tocmirea lăutarilor. În Boholţ, se angaja un singur
„muzicant” cu „clanaretul”
(clarinetul) sau cu „dipla”
(vioara), care îi însoţea pe feciori la colindat; cânta ziua
la joc şi seara la gazdă. (Cocoradă Ion, Boholţ). Muzica

era plătită de fete... „se repartiza o sumă de bani pe
cap de fată... cum era muzicantul tocmit, dădea şi câte
20 de lei una, era mult 20 de
lei pe atunci”. (Joantă Ioan,
Boholţ). În seara de Sf. Nicolae erau numiţi din rândul
feciorilor doi „arândaşi”.
Pentru conducerea întregii
activităţi a cetei, feciorii îşi
alegeau, în Ajunul Crăciunului, conducătorii, doi, la
număr, numiţi în Boholţ
„crâjmari”. „Veneau băieţii
şi candidau: «eu vreau crâşmar!»”. „Dacă erau trei, făceau pe voturi, şi care avea
voturi mai multe ieşea «crâşmar»”. Alte funcţii nu mai
existau la ceată.
În alte sate din Ţara Oltului diviziunea sarcinilor era
mult mai precisă. Exista un
administrator al banilor (numit casier – în Drăguş, Voivodenii Mari, Viştea de Jos,
Berivoi, Recea, Dejani), un
fecior care se îngrijea de proviziile cetei – mâncarea şi
băutura, (numit „crâşmar” –
în Berivoii Mici, Viştea de
Jos, Dejani), un responsabil
cu organizarea şi ordinea jocului („pristav” – în Viştea
de Jos, „fetelar” – în Hălmeag, „armaş – în Voivodenii Mici)”; dacă ceata avea
steag, acesta putea fi purtat
de un „stegar” – în Breaza,
Dejani, Recea).

În ziua de Crăciun după
ce se ieşea de la biserică, feciorii din ceată se adunau la
gazdă. La colindat mergeau
toţi feciorii în afară de „crâjmari”. Aceştia luau cu ei o
vedriţă din lemn pe care băgau un băţ şi se duceau prin
sat pe la casele cu fete. Acolo erau poftiţi înăuntru, cinstiţi cu mâncare şi băutură.
La plecare primeau o varză
acră pe care o puneau în vederiţă şi le mulţumeau gazdelor. Din această varză se
pregătea mâncarea pentru
ceată pe timpul sărbătorilor.
Ceata feciorilor în frunte cu

„arândaşii” şi însoţiţi de lăutar, mergeau prin sat la colindat: „...toţi copchiii erau
după ei. Erau mulţi copchii
atunci, era ca furnicarul satul” (Joantă Ioan, Boholţ).
În timp ce feciorii cântau,
strigau şi jucau în uliţă,
arândaşii băteau la porţile
caselor cu un băţ cerând:
„Cinstea feciorilor!”. Gazda ieşea la poartă şi îi cinstea cu un colac, o „pecie”
de porc (bucată de carne) şi
bani. Seara, după ce erau
colindate toate casele, feciorii se adunau cu toţii la gazdă şi petreceau împreună.

A doua zi de Crăciun, după
masă, „se scotea jocul”, se
aduna tot satul şi jucau dansurile populare tradiţionale.
Feciorii din ceată mai mergeau cu colindul („zorit”)
de „Anul Nou” şi de
Sf. Ioan. Ceata de feciori
îşi încheia activitatea la
Sf. Ioan, când se făcea o
ultimă petrecere la gazdă.
„Ceata de feciori ” îşi are
originea în substratul obiceiurilor sociale şi magice
străvechi, legate de riturile
de iniţiere ale tinerilor.
continuare în pag. 7

Premii pentru olimpicii braşoveni

Investitori străini la barajul de la Mândra

Apaţa a ajuns pe linia de plutire

Membrii Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură şi culte din cadrul Consiliului Judeţean

Una dintre cele mai mari
investiţii în infrastructură
din judeţul Braşov este
construirea barajului de la

După dispariţia regretatului
primar Iuliu Boloni, viceprimarul Dorin Ganea a rămas să rezolve situaţia grea

Braşov îi vor premia pe elevii care au obţinut în acest
an rezultate deosebite la
olimpiadele şcolare. pag. 2

Mândra. Aici s-au investit
aproximativ 110 milioane
de euro până la această oră.
pag. 3

în care se găseşte comunitatea din satul Apaţa dar
sunt semne bune că situaţia se îmbunătăţeşte. pag. 5
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Premii pentru olimpicii
braşoveni şi profesorii lor
Membrii Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură şi culte din
cadrul Consiliului Judeţean Braşov îi vor premia,
într-un cadru festiv, pe elevii care au obţinut în acest
an rezultate deosebite la fazele naţionale ale olimpiadelor şcolare şi pe profesorii care se ocupă de pregătirea lor.

limba germană modernă);
Stănculescu Andrei (Colegiul Naţional „Dr. I. Meşotă”, clasa a IX-a, limba germană modernă); Tişcă Cristina-Eugenia (Colegiul Naţional „Andrei Şaguna”, clasa a XI-a, limba germană
modernă); Şerban Maria-Irina (Liceul „Andrei Mureşanu”, clasa a IV-a, ştiinţe socio-umane); Wells JulianaPetra (Liceul „Andrei Mureşanu”, clasa a IV-a, ştiinţe
socio-umane); Poparad Sergiu-Ioan (Liceul de Muzică
„Tudor Ciortea”, clasa a
VIII-a, clarinet); Majlat Edmond-Szileszter (Liceul de
Muzică „Tudor Ciortea”,
clasa a VIII-a, corn).

Cu toţii vor fi recompensaţi
cu diplome de merit şi premii în bani, sumele fiind
aprobate în cadrul ultimei şedinţe de plen a forului judeţean. Elevii câştigători ai
premiului întâi vor primi
câte 550 lei, cei care au obţinut locul al doilea vor primi
câte 400 lei, iar cei clasaţi pe
locul al treilea, câte 300 lei.
Cadrele didactice care i-au
pregătit pe elevii cu rezultate deosebite la olimpiadele
naţionale vor fi recompensaţi cu câte 650 lei.

Lista elevilor premianţi
Elevii braşoveni câştigători ai locului întâi la olimpiadele naţionale sunt: Ciucaşu Andreea-Alexandra
(Colegiul Naţional „Dr. I.
Meşotă”, clasa a XI-a, limba
engleză); Cocoraş Loredana
Andreea (Şcoala Gimnazială Ormeniş, clasa a VIII-a,
limba rromani); Dicu MariaIzabela (Liceul de Muzică
„Tudor Ciortea”, clasa a IIIa, vioară); Cristescu HelgaLeea (Liceul de Muzică „Tudor Ciortea”, clasa a IV-a,
chitară); Cazacu Mihnea (Liceul de Muzică „Tudor Ciortea”, clasa a VI-a, pian).

Profesorii merituoşi
ai Braşovului

Elevii care au obţinut premiul al doilea sunt: Hodorogea Andrei-Aurel (Seminarul Teologic, clasa a IXa, greacă veche); Vlad Alexandru (Colegiul Naţional
„Unirea”, clasa a XII-a,
greacă veche); Comşulea
Emilian (Colegiul Naţional
„Andrei Şaguna”, clasa a
VIII-a, limbi clasice – neogreaca); Catană BalakaAliz (Colegiul Naţional
„Dr. I. Meşotă”, clasa a XIa, limba germană modernă);
Militaru Andreea-Deborah
(Liceul „Johannes Honterus”, clasa a IX-a, limba
germană maternă); Prosan
Timea (Colegiul Naţional

„Aprily Lajos”, clasa a XIa, limba şi literatura maghiară); Kulcsar Rozalia
(Şcoala Gimnazială Ormeniş, clasa a VIII-a, limba
rromani); Mohan AurelianDragoş (Colegiul Naţional
„Andrei Şaguna”, clasa a
XI-a, geografie); Iurea Iasmina-Edera (Liceul de Arte
Plastice „H.M. Teutsch”,
clasa a XI-a, ceramică);
Moroşan Alexandru-Dorian
(Colegiul Tehnic „Mircea
Cristea”, clasa a XII-a, arte
vizuale ambientale); Petcu
Cristina (Liceul de Muzică
„Tudor Ciortea”, clasa a
VII-a, nai); Călin CătălinaMaria (Liceul de Muzică

„Tudor Ciortea”, clasa a
XII-a, vioară).
Elevii clasaţi pe locul al
treilea la fazele naţionale ale
olimpiadelor naţionale sunt:
Niţu Ioana-Alexandra (Liceul „Johannes Honterus”,
clasa a VII-a, limba şi literatura română); Man BiancaCris (Liceul „Johannes Honterus”, clasa a VIII-a, limbi
clasice – neogreaca); Iosifescu Remus-Andrei (Colegiul
Naţional „Unirea”, clasa a
XII-a, lingvistică); Alungulesei Diana (Colegiul Naţional „Unirea”, clasa a IX-a,
limba spaniolă); Debu Cristina (Colegiul Naţional „Andrei Şaguna”, clasa a IX-a,

Aceste rezultate deosebite ale elevilor braşoveni nar fi fost posibile fără munca şi strădaniile profesorilor
care-i pregătesc: Baciu Cristina Vasilica (Colegiul Naţional „Dr. I. Meşotă”, limba engleză); Bechi Niculina
Ancuţa (Şcoala Gimnazială
Ormeniş, limba rromani);
Boulescu Raluca (Colegiul
Tehnic „Mircea Cristea”,
arte ambientale); Chiriac
Lemoniţa (Colegiul Naţional „Andrei Şaguna”, neogreacă); Fulop Karoly (Colegiul Naţional „Aprily Lajos”, limba şi literatura maghiară); Gall Camelia (Liceul „Johannes Honterus”,
limba germană maternă);
Greif Beatrice (Colegiul Naţional „Dr. I. Meşotă”, limba germană modernă); Ibănescu Corina (Liceul de Mu-

zică „Tudor Ciortea”, pian);
Ionescu Victor (Liceul de
Muzică „Tudor Ciortea”,
nai); Lăpădătescu Elena (Liceul de Muzică „Tudor Ciortea”, vioară); Nazâru Mirela (Seminarul Teologic Braşov, greacă veche); Petrovan
Gheorghe (Liceul de Muzică „Tudor Ciortea”, chitară);
Şandor Ciprian Gabriel (Colegiul Naţional „Andrei Şaguna”, geografie); Truţiu
Nicolae Alexandru (Liceul
de Arte Plastice „H.M.
Teutsch”, ceramică).

Profesori universitari
premiaţi
Tot cu această ocazie, consilierii judeţeni au decis să
premieze, cu câte 1.000 de
lei, mai multe cadre didactice tinere, cu grad didactic, şef
de lucrări, care au publicat ca
prim autor în anul 2013 în reviste de specialitate.
Este vorba despre Ion Cătălin Petrea, Falup Pecurariu
Cristian, Andronic Luminiţa, Barote Luminiţa, Huminic Gabriela, Popescu Ovidiu, Aldea Codruţa Nicoleta, Dumitraşcu Adela Eliza
Postelnicu Cristian Cezar şi
Luca Mihai Alexandru.

„Eroi ai Comunităţii“
La propunerea Autorităţii
Teritoriale de Ordine Publică Braşov, au primit titlul de
„Erou al Comunităţii“ şi câte
2000 de lei Bâliş Radu-Marian, Cristea Marius-Daniel,
Grosu Costel, Hâncu Georgiana Ramona, Marian Vasile, Nechita Mihai, Ogarcă
Cristina, Palko Dani Gabriel
şi Pupăză Dănuţ.

Sorin Mănduc şi Viorel Grusea sunt cei mai buni primari din Regiunea Centru
Două distincţii importante au ajuns în zona Făgăraşului, prin intermediul a doi
dintre primari. Este vorba
de Sorin Mănduc (foto
stânga) şi Viorel Grusea
(foto dreapta) care au fost
răsplătiţi de Revista Română pentru Administraţie Publică Locală. Ei au primit
premii pentru cei mai buni
primari din zonă.
Aflată la a şasea ediţie,
Gala Administraţia Publică
Locală la Înălţime a avut loc
zilele trecute la Braşov. În
cadrul evenimentului au fost

decernate două premii în
zona Făgăraşului. Unul dintre premii a fost acordat
pentru cel mai bun primar
de municipiu, pe anul 2013,
din Regiunea Centru, iar
acesta i-a fost acordat primarului municipiului Făgăraş, Sorin Mănduc.
Competiţia pentru aceste
titluri a fost acerbă deoarece
este vorba de o regiune, adică de şase judeţe. Câteva
dintre criteriile de care reprezentanţii Galei Administraţiei Publice Locale au ţinut
cont când au decis cine va

primi marele premiu pe anul
2013, au fost ca primarul
câştigător să aibă cel puţin
două mandate şi să fi realizat schimbări radicale în localitatea pe care o conduce.
Astfel, Sorin Mănduc a primit titlul de cel mai bun primar de municipiu, pentru
faptul că a reuşit să atragă
foarte mulţi bani pentru reabilitarea Cetăţii şi pentru
schimbarea întregii reţele de
apă şi canalizare.
Un alt titlu de cel mai bun
primar al anului 2013, la comune, i-a fost acordat lui

Viorel Grusea. Faptul că şi
acest primar a fost confirmat
pentru a doua oară de cetăţeni, dar şi că a realizat
într-un timp scurt schimbarea radicală a comunei i-a
adus lui Viorel Grusea
această apreciere.
Ambii primari au precizat
că aceste titluri de cei mai
buni primari în anul 2013
din Regiunea Centru, nu li
se atribuie doar lor ci şi
echipelor din primării alături de care au lucrat şi au
dus proiecte importante la
bun sfârşit.
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Investitorii străini
sunt interesaţi de
Lacul de la Mândra

Lucrările hidrotehnice de la barajul de la Mândra sunt în conservare de mai mulţi ani
Una dintre cele mai mari
investiţii în infrastructură
din judeţul Braşov este
construirea barajului de la
Mândra, care va duce la
apariţia lacului artificial
Veneţia.
Aici s-au investit aproximativ 110 milioane de euro
până la această oră, raportat
la proiectul din 2004.
„Avem discuţii avansate
pentru continuarea lucrărilor
la barajul de pe Olt, cu partea de hidrocentrală la Mân-

dra. Având în vedere presiunea care există pe bugetul
naţional, soluţia a fost idenfiticarea de investitori străini. Cu sprijinul direct al
dlui. ministru Constantin
Niţă, am avut întâlniri preliminarii cu reprezentanţii mai
multor companii din China,
Cehia şi Rusia, care sunt
foarte interesate de proiectul
Consiliului Judeţean. Ne mai
trebuie la această oră cel puţin 60 de milioane de euro
pentru a finaliza acest proiect”, a declarat vicepreşe-

dintele Consiliului Judeţean
Braşov, Mihai Popa.
Proiectul barajului de la
Mândra – lacul Veneţia – va
fi unul integrat, care rezolvă mai multe probleme. Nu
este vorba doar de producerea de energie electrică, ci
şi de respectarea normelor
de mediu, aici existând o
arie protejată, asigurarea
apei necesare pentru agricultură (atât în zona Făgăraşului, cât şi la Sud de Carpaţi, existând o reţea de canale de irigaţii), rezolvarea

problemelor tehnice (va permite reglarea de debite şi intervenţii pentru decolmatarea lacurilor din aval de Făgăraş. Astăzi există 24 de
hidrocentrale – lacuri de
acumulare pe Olt, până la
Dunăre). Şi, nu în ultimul
rând, va duce la dezvoltarea
unor zone de agre-ment şi,
implicit, a unor comune
„moarte“ din punct de vedere economic.
„În funcţie de ofertele investitorilor, va fi aleasă fie
varianta iniţială, mai extinsă, gândită înainte de 1989,
fie cea prin care suprafaţa lacului este mai mică, proiectată după Revoluţie. Ce trebuie spus este faptul că acest
proiect trebuie susţinut de
către toţi cei care suntem implicaţi în acest proiect, primari de comune, conducerea Consiliului Judeţean sau
parlamentari, fiind vitală
pentru economia judeţului”,
a precizat Mihai Popa.
Defalcat pe obiective, la
această oră, se poate spune
că barajul şi lucrările aferente centralei hidroelectrice
sunt finalizate în proporţie
de 70%, puterea acesteia
fiind de 19MW. Din cele trei
diguri care trebuie executate, cel de pe malul drept este
la stadiul de 50%, unul de pe
malul stâng – 40%, iar cel
din lângă Şercaia nici măcar
nu a fost început.
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CJ Braşov vinde acţiuni
la parcurile industriale
Consiliul Judeţean Braşov a aprobat, la ultima şedinţă de plen, scoaterea la
vânzare de acţiuni de la parcurile industriale Metrom şi
Carfil.
În acest scop, consilierii
judeţeni au aprobat suma de
100.000 de lei pentru efectuarea reevaluării acţiunilor
şi a activelor de la cele două
societăţi comerciale care
administrează parcurile industriale.

Conform prevederilor legale, banii obţinuţi din parcurile industriale trebuie folosiţi tot pentru amenajarea
sau modernizarea unor parcuri industriale.
Tot în aceeaşi şedinţă s-au
aprobat şi mandatele consilierilor judeţeni care vor constitui AGA la cele două companii, precum şi indemnizaţia pe care aceştia o vor încasa şi care va fi un procent din
salariul directorului general.

CJ scoate la licitaţie
închirierea Bazei Olimpia

Consiliul Judeţean Braşov
a aprobat, la ultima şedinţă,
scoaterea la licitaţie a închirierii imobilului de la Complexul Sportiv Olimpia (de pe
strada George Coşbuc nr. 2).
De asemenea, Consiliul
Judeţean a aprobat, cu această ocazie, şi asocierea cu
Clubul Sportiv Societatea de
Patinaj Braşov, contract valabil până în data de 1 martie 2014, pentru organizarea

de evenimente şi promovarea sportului de masă.
Clubul sportiv are obligaţia de a monta patinoarul,
precum şi plata apei, energiei electrice şi a gazului pe
această perioadă. În schimb,
poate folosi spaţiul de la parter pentru a depozita şi închiria patinele.
Tot aici se vor antrena şi
sportivii de performanţă ai
secţiei de patinaj.

Parcul Industrial Metrom încheie 2013 cu rezultate bune
După ce criza a „lovit” în
plin acum câţiva ani şi în
Parcul Industrial Metrom
(PIM), societatea braşoveană are toate şansele să încheie 2013, pentru al doilea an
consecutiv, pe profit.
Dacă în 2012 acesta a fost
de aproape 200.000 de lei,
după cum afirmă directorul
general Silviu Hârşovescu
„chiar dacă acum va fi şi cu
un leu mai mare, tot creştere este. Din câte observăm la
firmele care şi-au închiriat
spaţii în parcul nostru, criza
nu s-a terminat. Aproape
toate au probleme, au de încasat, au de achitat, nu le e
uşor. Noi ne-am asigurat
profitul, de un an de când am

venit aici, prin încasarea datoriilor pe care chiriaşii le
aveau de mult timp. Le-am
creat facilităţi, i-am ajutat,
în limitele legii. N-are rost
să-i «omorâm», pentru că,
până la urmă, de la ei vin banii pe chirii. Aşa am şi reuşit să revenim pe linia de plutire şi ne-am putut achita şi
obligaţiile către Consiliul Judeţean. Acestuia, în calitate
de acţionar unic, îi revine an
de an cota de 50% din profitul obţinut. Doar că de 3 ani
încoace, din cauza crizei,
acest lucru nu s-a mai întâmplat. Din fericire, noi am plătit acum suma aferentă şi pe
anul trecut, dar şi pe ceilalţi
doi ani din urmă”.

Grad de ocupare
de 100%
Parcul Industrial Metrom
deţine 6,37 ha, din care
suprafaţa construită este de
2,7 ha. Cele 17 firme care îşi
desfăşoară activitatea în incinta sa au profile de activitate diverse, de la depozite
frigorifice, hale de producţie sau de depozitare şi până
la… un hotel. O singură societate este cu capital străin,
restul fiind autohtone. Acest
lucru este de bun augur, deoarece rolul înfiinţării parcurilor industriale este tocmai de a încuraja dezvoltarea micilor întreprinzători.
Prin lege, parcurile industriale sunt scutite de plata impo-

zitului pe teren şi pe clădiri,
acest fapt fiind benefic pentru chiriaşi, care în alte condiţii ar trebui să achite o chirie mult mai mare. Una dintre halele de 1.000 mp, ce
stătea neocupată de ceva vreme, se pare că-şi va găsi chiriaş în primele luni ale anului ce vine, solicitantul cerând pe lângă utilităţi şi câteva dotări minime.

Paşi spre… normalitate
În ultimul an, imaginea
PIM s-a schimbat radical.
Clădirea de birouri, care arăta jalnic, ca cele din anii ‘70,
a fost termoizolată şi zugrăvită, s-a amenajat o parcare
în faţa imobilului, fiind rea-

bilitată şi o hală mare, ce se
întinde pe 5.000 mp. „Am
avut mulţi solicitanţi pentru
spaţii, dar se speriau când
vedeau cum arată. Ne spuneau clar că în asemenea locuri nu-şi pot primi clienţii,
că este nevoie de condiţii civilizate, lucru care acum – în
sfârşit - s-a şi întâmplat. Din
păcate, căile de acces nu sunt
ale noastre, aşa că tot ce putem face este să încercăm să
acoperim cât putem şi cum
putem gropile din asfalt”, a
mai spus reprezentantul parcului. Recent, societatea Metrom a transmis o adresă către PIM, prin care îşi manifestă disponibilitatea de a
vinde hala de 1.000 mp, ul-

tima pe care o mai deţine în
clădirea de birouri. Silviu
Hârşovescu consideră că
„este un lucru bun că cei de
la ROMARM vând spaţii.
Tot acolo, ei au şi o staţie de
transformare, ce ne-ar fi
foarte utilă. Ar fi foarte bine
dacă am putea lua cele două
obiective”.
Conducerea PIM se gândeşte la înfiinţarea unui al
doilea parc industrial, undeva în jurul Braşovului. „Aici
în incintă ar mai fi posibil să
cumpărăm hale vechi, dar nu
se merită, pentru că sunt
într-un stadiu avansat de degradare şi s-ar cheltui enorm
pentru reabilitarea lor”, mai
spune Hârşovescu.
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Primăria Braşov extinde domeniul
schiabil spre Râşnov şi Predeal
Consiliul Local Braşov a
aprobat extinderea domeniului schiabil din Poiana
Braşov spre Râşnov şi Predeal.
Potrivit primarului George
Scripcaru, este deja pregătită documentaţia tehnică necesară în vederea accesării
de fonduri europene în exerciţiul financiar 2014 – 2020.
Edilul a precizat că, la această oră, a fost avizat Planul
Urbanistic Zonal pentru etapa a doua, respectiv extinderea domeniului schiabil spre
Râşnov.
„Încercăm să creem un
proiect regional, ca să spun
aşa, împreună cu oraşele
Râşnov şi Predeal pentru a
putea fi accesate fonduri europene. Important este să
avem documentaţiile şi studiile pregătite pentru a nu fi
în postura de a avea această
oportunitate, dar să nu avem
studiile şi documentaţiile
pregătite. Vom detalia lucrurile în perioada următoare.
În orice caz este vorba de
foarte mulţi bani pentru acest
proiect de extindere a domeniului schiabil”, a precizat
Scripcaru.
Proiectul prevede atât
construirea de pârtii, cât şi
montarea de instalaţii de
transport pe cablu. „Prin acest
proiect de urbanism, dorim
dezvoltarea domeniului schia-

bil pe partea de vest a versantului Postăvarul, conectat la
domeniul schiabil Poiana
Braşov. Sunt prevăzute cinci
linii de transport pe cablu ce
converg în două staţii principale. Propunerea include introducerea unui sistem de înzăpezire artificială. În acest
context, va fi consturit un lac
(bazin) de acumulare, la altitudinea de 885 de metri”, a
precizat pentru consilierul local Ciprian Bucur, şeful Comsiei de Urbanism şi Arhitectură a Consiliului Local.
Şi autorităţile din Râşnov
consideră importantă decizia,

având în vedere că aici se
pune accent pe dezvoltarea turismului montan şi se fac
eforturi ca Râşnovul să fie cea
mai importantă destinaţie turistică din zona de munte.
Iată cum sunt gândite pârtiile şi liniile de transport pe
cablu:
Prima staţie (Staţia de
jos) aflată la cota 870 m, este
formată din trei linii de transport pe cablu:
Prima linie – telescaun, traversează zona reglementată de
la vest la est şi face legătura
dintre zona dinspre Râşnov de
cea a cabanei Postăvarul.

A doua linie – teleschi,
pleacă de la cota 870 m şi
ajunge la cota 1090 m şi are
o lungime totală de 840 m.
A treia linie – teleschi,
pleacă de la cota 870 m şi
ajunge la cota 1120 m şi are
o lungime totală de 800 m.
În această staţie converg
patru pârtii de schi:
Prima pârtie se desprinde
din pârtia existentă – Pârtia
Lupului (Poiana Braşov) de
la cota 1150 m şi ajunge în
staţia de jos, la cota 870 m,
având o lungime totală de
cca 1470 m.
A doua pârtie are două ra-

mificaţii, care se desprind din
Pârtia Lupului de la cota
1470 m (cu o lungime de circa 1600 m), respectiv de la
cota 1625 m (lungă de circa
2000 de metri). Cele două ramificaţii se unesc la cota 900
m, în preajma staţiei de jos.
A treia pârtie este deservită de un teleschi şi porneşte
de la cota 1090 m, având posibilitatea de unire cu una
dintre ramificaţiile de mai
sus şi are o lungime totală de
cca 950 m.
A patra pârtie este deservită şi ea de un teleschi şi
porneşte de la cota 1120 m

şi ajunge la cota 860 m, în
preajma Staţiei de Jos, având
o lungime de cca 850 m.
A doua staţie (Staţia de
Sus) reprezintă punctul de
întâlnire al instalaţiilor pe cablu ce deservesc ambii versanţi ai masivului Postăvarul. Această staţie reprezintă extinderea staţiei existente de telegondolă, teleschi şi
telecabină din Poiana Braşov cu încă 3 linii de cablu:
Prima linie reprezintă linia de telescaun ce realizează legătura dintre cele două
staţii (de sus şi de jos) şi are
o lungime totală de 2330 m.
A doua linie coboară de la
cota 1680 m la cota 1310 m
şi are o lungime totală de
1000 m (lungime în plan
oblic cca. 1070 m).
A treia linie porneşte de la
cota 1680 m la cota 1350 m
şi are o lungime totală de
920 m (lungime în plan oblic
cca 970 m).
Din această staţie se propun două pârtii noi de schi:
O pârtie care coboară de
la 1680 m la cota 1300 m,
unde se uneşte cu una dintre
ramificaţiile menţionate anterior şi este deservită de un
teleschi, având o lungime de
cca 1100 m.
Cealaltă pârtie coboară de
la 1680 m la cota 1350 m şi
este deservită de un teleschi.
Aceasta are o lungime de cca
1030 m.

„Locuri, Oameni şi Datini” – expoziţie Se deschide festiv sezonul de schi la Predeal
dedicată Sărbătorilor de Iarnă

Până în data de 10 ianuarie 2014, Centrul Cultural
Reduta şi Castelul Bran, organizează expoziţia dedicată sărbătorilor de iarnă „Locuri, Oameni şi Datini”.
Vremea sărbătorii este
pentru români cea care valorifică profund şi vital curgerea ireversibilă a timpului

fluviu, fiind puntea care
chiar şi pentru câteva zile
face trecerea spre eternitate.
Prin trăirea sărbătorilor, adevărate momente de absolut,
are loc punerea omului în legătură cu transcendentul şi
ruperea barierelor spaţiotemporale care îi îngrădesc
existenţa cotidiană.

Ciclul sărbătorilor de iarnă, începând de la Sântul
Nicolae şi pînă la Bobotează abundă în momente de
absolut dedicate renovării
timpului şi spaţiului cu ajutorul practicilor şi ritualurilor cu caracter augural şi rol
purificator.
La Castelul Bran, vor fi
expuse obiecte din satele zonei etnografice Bran, iar în
zilele de sâmbătă şi duminică ansambluri din judeţul
Braşov vor prezenta colinde
şi obiceiuri.
Expoziţia cuprinde şi o
secţiune de fotografii realizate de Marco Algasovschi,
fotografii care redau frumuseţea locurilor, a oamenilor
şi a obiceiurilor din zona
Bran. Vernisajul expoziţiei a
avut loc în data de 18 decembrie 2013, la Castelul Bran.

Primăria Predeal, împreună cu Consiliul Local, îi
anunţă pe iubitorii sporturilor „anotimpului alb” că deschiderea sezonului de iarnă
2013 – 2014 va avea loc în
data de 28 decembrie 2013,
eveniment care va fi marcat
de demonstraţii sportive, concursuri de schi, un concert în

aer liber şi un spectacol deosebit cu focuri de artificii.
„Pe parcursul acestui sezon
se vor desfăşura, până în luna
martie a anului 2014, o gamă
largă de manifestări specifice,
care vor cuprinde: concursuri
de schi pentru amatori, cupa
Federaţiei Internaţionale de
schi alpin şi snowboard, pre-

cum şi un concurs internaţional de snowmobile”, a precizat Liviu Cocoş, primarul staţiunii Predeal.
Bazele de agrement (pârtiile de schi şi sanie şi patinoarele) sunt deschise tuturor categoriilor de turişti dornici de aventură, distracţie şi
voie bună.

Proiecte pentru eficientizarea energetică
În anul 2014 vor demara
mai multe proiecte care au
ca obiectiv îmbunătăţirea
eficienţei energetice a clădirilor instituţiilor publice din
judeţul Braşov.
Potrivit vicepreşedintelui
Consilului Judeţean Braşov,
Mihai Popa, „vrem să depunem proiecte pentru toate localităţile din Braşov. Este
vorba despre finanţarea lucrărilor de izolare termică a

clădirilor şi înlocuirea ferestrelor vechi cu termopane
până la montarea de sisteme
performante de încălzire”.
Mihai Popa a precizat că
aceste proiecte vor fi depuse
pentru a fi finanţate, cu sprijinul ministrului Energiei, Constantin Niţă, prin Mecanismul
intermediar pentru energie,
motiv pentru care la această
oră se fac demersuri pentru ca
toate primăriile să-şi întoc-

mească astfel de proiecte.
Vicepreşedintele Consiliului Judeţean a precizat că
deja au fost purtate discuţii
cu reprezentanţii a 15 primării din judeţ.
Un proiect în acest sens
se derulează la Colegiului
Naţional «Dr. Ioan Şenchea», deoarece distanţa
până la oraş este foarte mare
si nu putea fi legat la sistemul centralizat de încalzire.
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Apaţa a ajuns
pe linia de plutire

Braşovenii se pot distra
la patinoarul de sub Tâmpa

A fost un an foarte greu
pentru comunitatea din
Apaţa, după dispariţia regretatului primar Iuliu
Boloni.
„Iar problemele sunt cu atât
mai dificile cu cât aici există
o comunitate mare de romi,
de peste 1.800 de suflete,
dintr-un total de 3.125 de locuitori, pentru care aş vrea să
pot face mai mult”, spune viceprimarul Dorin Ganea.
„Pentru mine a fost foarte
greu să rezolv problemele curente ale comunităţii, având în
vedere că am exercitat atât
atribuţiile conferite de lege ca
viceprimar, cât şi pe acelea de
primar interimar. Dar sper că,
ajutat de această echipă extraordinară din Primărie şi Consiliul Local, anul viitor sper să
rămânem în aceeaşi formulă
şi să reuşim să facem mult mai
multe pentru comuna noastră”, precizează viceprimarul.

În acest an, Primăria comunei Apaţa a rămas cu datorii către mai multe firme.
„Neavând posibilităţi financiare, împreună cu colegii
din Primărie, am decis achitarea facturilor din urmă,
pentru a evita intrarea în insolvenţă. În cursul acestui an,
angajaţii Primăriei nu şi-au
luat salariile timp de 3-4 luni.
A fost un spirit de echipă extraordinar. Toată lumea s-a
mobilizat pentru a rezolva
această problemă. Am reuşit
cu un efort fantastic, iar în
acest moment suntem la zi cu
salariile şi cu datoriile mari
pe care le avea comuna”, a
declarat Dorin Ganea.
Viceprimarul spune că, în
acest an, s-a reuşit construirea unei şcoli noi, care este
finalizată în proporţie de
80%. Mai trebuie mobilierul
şi amenajarea curţii interioare. Şcoala pentru clasele
I-VIII va avea o capacitate

de aproximativ 500 de locuri. „Regret că nu am mai
avut puterea necesară să finalizăm amenajarea şcolii,
dar avem speranţe să obţinem aceşti bani anul viitor
cu ajutorul Consiliului Judeţean şi al Guvernului, prin
dl. ministru al Energiei,
Constantin Niţă, care doreşte să vadă finalizate cât mai
repede lucrările”, îşi spune
supărarea viceprimarul.
Tot pentru elevii din localitate, în apropierea şcolii,
conducerea Primăriei a luat
decizia amenajării unui teren de sport, care va fi destinat atât elevilor, dar şi competiţiiilor sportive care se organizează la nivelul comunei. „Vestea bună este că, la
începutul lunii decembrie,
am fost vizitaţi de către reprezentanţii Companiei Naţionale de Investiţii în vederea construirii unei săli de
sport şi sperăm că lucrările

vor începe anul viitor”, a
anunţat Ganea.
Un alt obiectiv important
este construirea unei staţii de
epurare pentru comunitate,
valoarea totală de circa 80
miliarde de lei vechi, din
care cofinanţarea Primăriei
este de 14 miliarde de lei.
Proiectul a fost început de
primarul Boloni, cu finanţare de la Fondul de Mediu.
Anul acesta s-a lucrat la
branşamente, 30% fiind executate la această oră, lucrări
pentru care s-au achitat 3 miliarde de lei din valoarea totală a lucrărilor execute de 7
miliarde.
„Lucrările trebuiau finalizate în octombrie, dar din
cauza blocării decontărilor
de către Fondul de Mediu,
am încheiat un act adiţional
pentru prelungirea contractului până în luna aprilie
2014, termen în care sperăm
să ne încadrăm, deşi un termen realist este toamna anului viitor”, mai spune viceprimarul comunei Apaţa.
„Pentru anul viitor am speranţa că vom primi finanţare pentru proiectele care au
fost începute şi nu au fost finalizate. Am avut discuţii în
acest sens atât cu conducerea Consilului Judeţean Braşov, cât şi cu ministrul Energiei, Constatin Niţă. Personal, mi-aş dori ca localitatea
Apaţa să fie la un nivel mult
mai avansat din punct de vedere al economiei şi infrastructurii”, a concluzionat viceprimarul Ganea.

Braşovenii
pot patina pe
Patinoarul din
cadrul Complexului Agrement de sub
Tâmpa. Doritorii vor putea
patina zilnic,
în serii de câte
90 de minute,
de la orele
10.00, 12.00,
14.00, 16.00,
18.00 şi 20.00. Patinoarul de
la Complexul Agrement este
deschis de luni până duminică în intervalul orar 10-

21.30. Închiriatul patinelor
costă 10 lei, iar biletul de intrare este de 10 lei pentru
adulţi şi 5 lei pentru copii.

Expoziţie cu secvenţe din
viaţa familiilor de săceleni

Peste 200 de fotografii
alb-negru de la sfârşitul secolului al XIX-lea, care prezintă secvenţe din viaţa familiilor de săceleni, pot fi
văzute la Muzeul de Etnografie din Săcele în cadrul
unei expoziţii vernisate
marţi, intitulată „Albumul de
familie în comunităţile multietnice din Săcele”.
Toate fotografiile din expoziţie au fost aduse de copiii şcolilor din Săcele. Expoziţia şi-a propus să reprezinte specificitatea culturii
locale prin imagine, cu aju-

torul fotografiilor document
recuperate din colecţiile personale ale săcelenilor.
Prin acest proiect s-a avut
în vedere implicarea activă
a muzeului în viaţa săcelenilor pentru a-şi apropia,
prin intermediul fotografiei
de familie, valorile comunitare şi identităţile proprii.
Dialogul între generaţii a
creat o legătură între valorile trecutului şi atitudinea lor
faţă de spaţiul cultural în
care ei trăiesc. Expoziţia
este deschisă până în luna
martie 2014.

Comuna Feldioara va avea un sistem performant de apă-canal
Comuna Feldioara a fost
inclusă în Proiectul „Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi canalizare în judeţul Braşov”, proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune, prin Programul Operaţional Sectorial Mediu.
Valoarea totală a investiţiilor prevăzute este de aproximativ 189 de milioane de
euro. Sursele de finanţare ale
proiectului sunt Fondul de
Coeziune (fonduri nerambursabile) în proporţie de
76,43%, bugetul de stat în
proporţie de 11,69%, bugetul local în cotă de 1,8% şi
împrumutul operatorului regional, care este de 10,08%.

Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea
infrastructurii în sectorul de
apă potabilă şi apă uzată în
judeţul Braşov în vederea
alinierii localităţilor la standardele prevăzute în Tratatul de Aderare.
Proiectul cuprinde 11
contracte de lucrări şi trei
de servicii, unul dintre contracte incluzând modernizarea infrastructurii din comuna Feldioara.
Contractul de lucrări pentru Feldioara vizează realizarea unei noi staţii de epurare, costul lucrărilor fiind
estimat la 53,76 milioane de
lei.

Primarul localităţii, Sorin
Taus, ne-a de clarat faptul
că lucrările la infrastructura
de apă-canal la Feldioara nu
se li mitează doar la staţia
de epurare, ci sunt mult mai
complexe, vizând racordări
la colectoarele din zonă, extinderi de reţele şi sisteme
de distribuţie: „O lucrare
distinctă vizează instalarea
unei noi conducte de aducţiune pe traseul Stupini-Feldioara, în lungime de 21,5
km. Implementarea proiectului presupune noi tronsoane de distribuţie: Ghimbav – Staţia de epurare Braşov – Staţia de epurare Feldioara – Codlea şi o con-

ductă nouă de aducţiune
Stupini – Feldioara, în valoare de 81,32 milioane de
lei. Implementarea pre su pune livrarea, montajul şi
punerea în funcţiune a două
colectoare, respectiv Co lectorul Staţia de epurare
Braşov – Staţia de Epurare
Feldioara în lungime totală
de aproximativ 21,9 km şi
Colectorul Codlea – Staţia
de Epurare Feldioara în lungime de 26,6 km, inclusiv
patru subtraversări de cursuri de apă pe 48,4 km, o
traversare de cale ferată şi
traversări de drumuri”.
Sursa citată a spus şi că
extinderea reţelei de canali-

zare din Feldioara presupune lucrări pe un traseu de 13
km şi construcţia a două staţii de pompare a apelor uzate menajere.
Pe de altă parte, apa uzată
de la Moieciu şi Codlea –
care vor fi racordate printr-o
reţea comună – va fi tratată
în noua staţie de epurare de
la Feldioara.
„Principalele beneficii
pentru populaţie ale implementării acestui proiect sunt
axate pe două direcţii majore: alimentarea cu apă şi colectarea şi tratarea apelor
uzate. În cazul alimentării
cu apă, beneficiile vizează
conformitatea cu standarde-

le UE referitoare la apa potabilă, îmbunătăţirea calităţii apei potabile, asigurarea
calităţii şi disponibilităţii
serviciilor de furnizare a
apei, securitatea îmbunătăţită a alimentării cu apă, precum şi reducerea pierderilor de apă. În privinţa colectării şi tratării apelor uzate, beneficiile vizează îmbunătăţirea calităţii apelor
de suprafaţă şi a mediului
înconjurător, pentru diminuarea riscurilor asupra sănătăţii umane, reducerea infiltraţiilor în sistem, precum
şi reducerea poluării râurilor”, a mai spus primarul
din Feldioara.
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Ziarele Braşovului de altădată
Braşovul s-a impus drept capitală economică, socială şi multiculturală în urmă cu mulţi ani

Ce ne oferă în acest an
Sărbătoarea Pomului de iarnă

Potrivit măsurilor iniţiate
de conducerea superioară de
partid şi de stat, cu prilejul
Anului Nou 1980, în judeţul
Braşov, ca de altfel în toată
ţara, se vor fi organizat „am-

ple acţiuni politice şi culturaleducative tradiţionale”, privind sărbătorirea „Pomului de
iarnă”, informa C. Maria.
Astfel, în întreg judeţul
Braşov, se vor fi organizat,

pentru „copiii celor ce muncesc” (hâm, copiii şomerilor
sau celor care nu puteau să
muncească, fiind invalizi, ori
ai puşcăriaşilor erau exceptaţi?! n.n.), în perioada 27 de-

cembrie 1979 – 3 ianuarie
1980, „serbări ale Pomului de
iarnă”, pentru care, pe lângă
fondurile din bugetul statului, se vor fi alocat importante sume din bugetele sindica-

telor, organizaţiilor U.T.C. şi
de femei, ale pionierilor şi
şoimilor patriei, cooperativelor de producţie, meşteşugăreşti şi de consum.
Împreună cu Inspectoratul
şcolar judeţean, Consiliul judeţean al pionierilor şi şoimilor patriei, va fi organizat
în toate grădiniţele şi şcolile din municipii, oraşe şi comune, serbări ale Pomului de
iarnă.
Organizaţiile de femei, împreună cu cele de Cruce Roşie au început să pregătească pentru copiii din leagănele şi casele de copii din Braşov, Rupea, Făgăraş şi Victoria, pachete-cadou, cu
obiecte vestimentare, rechizite, cărţi, dulciuri. Comitetul judeţean al UTC va fi organizat, între 24-26 decembrie 1979, în taberele de
odihnă pentru elevi de la Braşov, Făgăraş şi Săcele, carnavaluri ale tineretului, iar la
cluburile de vacanţă din municipii şi oraşe, vor avea loc

spectacole şi alte manifestări
„coltoral-educative”.
De asemenea, „ample acţiuni de sărbătorire a Pomului de iarnă” a organizat şi
Comitetul judeţean de cultură şi educaţie socialistă, sub
îndrumarea căruia au fost organizate momente culturalartistice cuprinzând „frumoasele obiceiuri laice” de
pe aceste meleaguri, iar Consiliul judeţean al sindicatelor a pregătit pentru cei
120.000 de copii ai membrilor de sindicat, spectacole şi
serbări ale Pomului de iarnă
în toate cluburile din întreprinderi şi instituţii, în şcolile, căminele şi grădiniţele
de pe lângă întreprinderi.
Aşadar, pentru Pomul de
iarnă, Moş Gerilă (cum se
numea în perioada comunistă Moş Crăciun!) a pregătit
numeroase surprize plăcute
şi pentru braşoveni.
„Drum Nou”
16 decembrie 1979

Înfăţişarea centrului istoric al Braşovului
În planul de sistematizare
al municipiului Braşov se
prevăzuse, pe lângă realizarea noului centru civic şi a
altor obiective, „restructurarea centrului istoric”, scria
R. Pleşa, care i-a luat un
scurt interviu tovarăşului arhitect Marian Renel, şef al

secţiei de arhitectură şi sistematizare a Consiliului popular judeţean să informeze
cetăţenii despre lucrările care
se desfăşurau atunci.
Acţiunea de restructurare a
centrului istoric începuse, de
fapt, în anul 1978, cu importanta stradă a Republicii, unde

Fotografii din colecţia personală a lui Aristotel Căncescu

s-au executat „lucrări de pavaj de epocă, restructurări de
faţade la imobilele din zonă”,
declara tov. M. Renel. Au fost,
de asemenea, finalizate, în
1979, „lucrările de consolidare şi reparaţii la turnul Casei
Sfatului, din Piaţa 23 August”.
În decembrie 1979 continuau lucrările de restructurare a faţadelor unor clădiri
din străzile cuprinse în perimetrul fostei cetăţi a Braşovului (Republicii, 7 Noiembrie, Ciucaş etc.) „dând unor
partere o destinaţie comercială, adecvată”, a continuat
Renel.
Dar, cea mai importantă
lucrare se referea la „sistematizarea Pieţei 23 August,
care va deveni (parţial) pietonală”, zicea Marian Renel.
Pavajul de atunci va fi fost

înlocuit, pentru a
se realiza „o atmosferă de epocă
îmbinată armonios cu stilul
vechi al clădirilor
ce compun fronturile pieţei”.
O intervenţie
substanţială, de
restaurare, va fi
suferit magazinul
„Turist”, căruia „i
se va reda vechea
faţadă, formată
dintr-un portic cu
arcade”, puncta şeful secţiei
de arhitectură şi sistematizare al Consiliului popular judeţean. În strada Republicii,
ca de altfel în toată zona istorică, „gangurile vor fi redate în totalitate funcţionalităţii lor iniţiale”.

Prin aceste lucrări, pentru
care au fost alocate însemnate fonduri, concluziona
Marian Renel, „vom readuce întreaga zonă istorică a
Braşovului la valoarea arhitecturală de epocă, ştirbită în
decursul anilor de interven-

ţii întâmplătoare, neadecvate”. Toate lucrările se vor fi
executat pe baza unui proiect aprobat de „forurile de
specialitate competente”.
„Drum Nou”
16 decembrie 1979
Iulian Cătălui
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Tradiţii de iarnă braşovene
Recuzita Cetelor de feciori
În funcţie de recuzita folosită în timpul colindului,
Cetele de feciori se împart
în trei categorii: Cete de feciori cu turcă (Părău, Veneţia, Comăna, Şinca Nouă,
Cuciulata), Cete de feciori
cu steag (Dumbrăviţa, Drăguş, Bucium, Şercăiţa,
Ohaba, Iaşi) şi Cete de feciori cu bâtă (Sâmbăta de
Sus, Sâmbăta de Jos, Lisa).
Turca
Acest obicei străvechi, precreştin îşi are originea în mituri şi legende de circulaţie
universală; originea ipotetică
a acestei măşti o regăsim în
reprezentarea unor divinităţi
precreştine legate de riturile
de fertilititate. Legendele spun
că acest animal fabulos nu a
primit binecuvântarea şi salvarea cu arca lui Noe. De
aceea, spune tradiţia, la vreme de solstiţiu, Turca trebuie
jucată, ostenită până la moarte, ea reprezentând sfârşitul
unui ciclu calendaristic şi renaşterea altuia, cu soare şi lumină. Pe de altă parte, ea simbolizează încleştarea dintre

necredinţă şi triumful credinţei creştine, pe care-l invocă
toate colindele rostite de Cetele de feciori, din casă în
casă.
Rolul zeiţei preistorice în
ipostaza zoomorfă este interpretat la Crăciun şi la Anul
Nou de feciorul cetei de colindători care îmbracă o mască bovină numită turcă (în alte
zone etnografice se regăseşte
ca Boură, Cerb, Capră, Brezaie). Turca se naşte simbolic la
confecţionarea măştii cu acelaşi nume, petrece şi se desfată împreună cu ceata de feciori, anturajul său divin, şi
apoi moare simbolic, lovită cu
ciomagul, împuşcată sau înecată, pentru a renaşte împreună cu timpul cu care se confundă, anul calendaristic.
Masca turcii se compune
din cap, corp şi băţ (picior)
care o sprijnă pe pământ. Capul are două coarne de bovină împodobită cu panglici,
bete, clopoţei, flori artificiale,
un bot nedefinit de animal
(lup, cal, iepure, capră) din
lemn pe care cel care îmbracă
masca îl deschide şi îl închi-

de, clămpănind ca o barză.
Corpul turcii este confecţionat dintr-o faţă de masă, cusută ca un sac, pe care sunt
prinse panglici şi basmale colorate, smocuri din piele de iepure sau fulgi de pasăre şi o
coadă în spate.
Ca personaj divin, turca îşi
respectă statutul: acţionează
independent de membrii Cetei de feciori, nu se supune ordinelor vătafului, se amuză
speriind femeile şi copii, muşcă cu ciocul asistenţii curioşi
care se apropie de colindători,
solicită plata (darul) atât cât
consideră că i se cuvine. Turcaşul, feciorul care îmbracă
masca, nu are voie să vorbească, mărind misterul care pluteşte în jurul său. Incompatibilă cu creştinismul, turca nui însoţeşte pe membrii cetei
când merg la biserică înainte
de colindat să fie binecuvântaţi sau la casa preotului cu colindatul propriu-zis. Înainte de
a muri, turca joacă solitară, în
centrul satului, un dans fără
egal, numit Jocul cel Mare.
Moartea simulată a turcii,
urmată de scenariul înmor-

mântării şi ospăţul feciorilor,
sunt urme ale sacrificiului regelui Saturnaliilor practicat în
sud-estul Europei cu 15 secole în urmă.
Steagul
Este confecţionat de feciori
dintr-un băţ de 1-2 m, înfăşurat în bete şi înfrumuseţat în
vârf cu basmale colorate şi panglici împrumutate de la fete, cu
flori artificiale, rămurele de
brad şi de iederă, clopoţei. Asemănător steagului de nuntă,
steagul este purtat de un fecior
numit stegar, care merge întotdeauna înaintea cetei şi este jucat, pe rând, de toţi feciorii, începând cu vătaful. La gazda feciorilor era ţinut în podul casei
sau la poartă într-o prăjină foarte înaltă. Cetele de feciori însoţite de masca divină – turcă, nu
au steag la colindat. Când ies
cu steagul la joc, nu este iertat
să-l ia decât vătaful mare sau
altul din ceată cu voia vătafului; nu trebuie să ajungă pe
mână străină. Dacă se fură steagul, ceata se face de râs şi trebuie să plătească foarte mult ca
să-l recupereze.

Portul feciorilor din ceată
Trăsăturile generale ale costumului din Ţara Făgăraşului, zonă în care întâlnim cu
precădere acest obicei, trădează viaţa şi firea oamenilor ce îşi duc traiul între crestele munţilor şi apa Oltului.
În creaţia artistică populară
din Ţara Făgăraşului, portul
ocupă un loc de frunte prin
structură, croi şi varietatea ornamentelor ţesute sau cusute,
care îi imprimă o notă de originalitate. Costumul pentru feciori cuprinde acelaşi piese ca
şi la bărbaţii maturi, cu deosebirea că sunt mai ornamentate: cămaşa cu cusături pe poale cu mătase albă şi dantelă,
cioareci, pieptar brodat cu
lână, şerpar cu ţesătură, zechea sau cojocul, căciula.
Un aspect important al Cetei de feciori ţine de costumul de ceremonial al colindătorilor şi de accesoriile necesare colindului. Costumul
colindărilor este peste tot cel
de sărbătoare. Feciorii purtau pe cap căciulă neagră din
blană de miel, care avea în
partea dreaptă o vâstră cu

flori (simbol ce indică apartenenţa la ceată).
Cămaşa, din pânză ţesută
în război, era fie cu o mânecă largă, fie terminată cu o
bantă. Se purta după o anumită rânduială aşa cum îşi
amintesc bătrânii; în prima
zi de Crăciun, se lua cămaşa
cu mânecă largă, terminată
cu dantelă numită giure şi cu
pui cusuţi în jurul gâtului; a
doua zi se lua cămaşa cu cruce în piept (se cosea pe piept
un fir de pui sub formă de
cruce) care avea mâneca tot
largă, iar a treia zi se lua cămaşa cu bantă, terminată
printr-o bentiţă mai largă pe
care sunt cusute două, trei
rânduri de pui. Pe mânecă se
trăgeau mânecari tricotaţi
din lână de diferite culori,
lungi de 12-15 centimetri.
Peste mijloc se încingeau cu
un şerpar din piele. În trecut,
din jos de şerpar, feciorii se
încingeau cu aşa numitele aţe
târcete împletite din mai multe sforicele de diferite culori.
Pe aceste aţe înşirau inele luate de la fete prin şiretenie. Aţa
târceată era mândria feciori-

lor, mai cu seamă dacă
aveau mai multe inele.
Despre aceste aţe târcete unii batrâni îşi amintesc că au văzut în tinereţe, iar alţii au auzit
doar vorbindu-se despre
ele, dar nu le-au văzut
niciodată.
Tot sub şerpar se purtau batiste din giolgi cu
flori şi cu colţişori pe
din lături. Batista era
mare, albă, pătrată.
Acestea au fost înlocuite în timp cu batiste croşetate ce aveau pe margini ciucurei şi au început a fi purtate la buzunarele lăibăricii.
Feciorii purtau cioareci din lână albă, bătută
la piuă. Mai demult, aşa
cum se relatează în satul
Boholţ „...cioarecii erau
întorşi, râsfrânţi în partea de
jos şi cu barson negru (catifea) pe margine. Pe urmă s-a
pierdut portu’ ăsta cu barson,
o tăiat jos şi o lăsat cioarecii
numa’ până aici, la bocanci.
Şi... o venit portu’ cu tureci,
tot ca cizmele aşa, şi o lăsat şi

o luat cizmele. Uite aşa, din
generaţie în generaţie...”
Peste cămaşă se lua pieptarul din piele de miel argăsită.
La început se purta pieptarul
înfundat, iar apoi, după al doilea război mondial, a apărut
cel crăpat, numit şi lăibărică.

Feciorii purtau şi recal din pănură neagră, lung până la genunchi, pe care îl luau doar pe
umeri.
Portul tradiţional al cetelor
de feciorilor din comuna Buneşti, este format din: cămaşă
de in, cioareci, cheptar, zeche,

căciulă neagră de miel, cizme
negre. Cei doi vătafi (sau juzi
cum se mai numesc în zonă)
poartă, ca semn dinstinctiv,
vrâsta, făcută de mamele sau
iubitele lor, din flori artificiale, oglinzi, iederă şi panglici
colorate.
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Strada Baiulescu

Strada Baiulescu s-a numit mai demult ,,C. Parhon” şi apoi strada ,,Bicazului”
continuare din numărul trecut

Cel mai important monument istoric şi arhitectonic
de pe această stradă este Biserica Sf. Paraschiva.Teritoriul în care s-a plămădit acest
lăcaş de cult are o valoare istorică deosebită, fiind cunoscută drept zona „Ciocrac”.
Biserica este ridicată prin
strădania protopopului Bartolomeu Baiulescu mai întâi
drept capelă de cimitir, căci
după ce românii au fost alungaţi din biserica „Sf. Treime” – Bariţiu, şi-au construit
biserica „Sf. Adormire” din
Cetate, dar fără cimitir. Pentru aceasta se cumpără de la
protopopul şcheian Ioan Petric, în 1872, un loc de 695
stânjeni pătraţi în colţul dintre străzile Ciocrac (devenită „Alexadru Bogdan” şi astăzi „Constantin Lacea”) şi
„Dr. Gheorghe Baiulescu”
(fostă „Bicazului”) pentru a
fi transformat în cimitir.
Terenul consta dintr-o grădină, o casă de piatră din
1866 şi o casă de lemn cunoscută drept „Casa Călugărului”, toate evaluate la
3.150 fl. Nu întâmplător se
cumpără acest teren, pentru
că aici cu siguranţă a fost
înainte un schit, al cărui ultim descendent era un călugăr Gherasim şi a cărui piatră de mormânt încă se mai
găseşte în cimitirul bisericii,
având menţiunea „Dăruitorul acestui loc”.
Originar din Covasna, a
umblat mult timp prin Principate, apoi s-a stabilit în
„schitul” de pe locul unde se
afla azilul „Suzanei Andrei
Mureşianu” şi al „Reuniunii
Femeilor Române pentru
ajutorarea văduvelor sărace”. Acest călugăr l-a dat la
şcoală pe cunoscutul episcop
al armatei Iustinian Teculescu. Baiulescu precizează că

s-a cumpărat de la protopopul Ioan Petric atât grădina,
cât şi „casa călugărului”, fapt
ce convinge încă o dată că
ridicarea bisericii s-a făcut
pe un loc deja sfinţit, întrucât din vremuri imemoriale
exista aici un schit.
Totuşi aprobarea survine
abia în 1874, după ce i se ceruse protopopului Baiulescu
un prospect privind ridicarea „casei reci” de aici, în
formă de paraclis. Lucrările
sunt tergiversate de Magistrat prin pretenţia de a astupa şi de a seca fântâna din
grădină, iar cimitirul să fie
îngrădit cu zid de şase picioare înălţime şi să se facă
şi o poartă corespunzătoare.
Ba mai mult, trebuiau tăiaţi şi cei două sute de pomi
şi locul să fie nivelat. Abia
în 1875 consiliul parohial
discută planul arhitectului,
dar neavând banii necesari,
face eforturi de a mai strânge 4.450 fl. Ca urmare capela este terminată abia în
1876, costând 9.200 fl.
Cu aprobarea magistratului se ridică mai întâi o capelă mortuară, prin grija
preotului Bartolomeu Baiulescu, pentru ca la 1876, sprijiniţi şi de protopopul Ioan
Popazu, să înceapă a se ridica actuala biserică înzestrată cu vechea tâmplă, un po-

licandru şi câteva icoane de
la 1838, aduse de la biserica
„Adormirea Maicii Domnului” din Cetate.
În 25 februarie 1898, cu binecuvântarea Mitropolitului
Miron Romanul se face intrarea în biserică
(sfinţirea apei,
punerea antemisului) pentru a
se putea sluji
aici pentru toţi
românii din Cetate, care au fost
izgoniţi de la biserica „Sf. Treime-Grecească”,
în condiţiile în
care biserica
„Adormirea
Maicii Domnului” nu era încă
ridicată.
Piatra fundamentală a fost
pusă la 1895,
prin participarea
Mitropolitului Miron Romanul. Se cheltuise pentru construcţie 9.200 fl. Construită
după modelul bisericii ortodoxe din Viena, în formă de
cruce, cu sinuri semicirculare în exterior, cu elemente
orientale şi mozaic, având
lungimea de 18 m, 6 m lăţime şi 12 m înălţime. Tavanul este boltit, având cupola
centrală dotată cu 16 feres-

tre, iar zidurile laterale prevăzute cu
alte 3 ferestre mari
cu vitralii. Acoperişul este prevăzut cu
10 turnuleţe şi o clopotniţă cu 2 clopote. Iorga, impresionat de frumuseţea
ei, o compara cu biserica „Domniţa Bălaşa” din Bucureşti.
Cu excepţia anilor
1919 – 1946, când
biserica, slujită de
preotul militar Saftu Eugen, a fost destinată
serviciilor religioase ale Garnizoanei militare, biserica
„Sf. Paraschiva” funcţionează exclusiv în calitate de capelă mortuară, până în anul
1954 (motiv pentru care zo-

nei i se spune Groaveri, de
la germanicul „Graben” –
mormânt).
Prin ordinul 5.942 din
1954 al Mitropolitului
dr.Nicolae Bălan, capela este
declarată biserică parohială
cu hramul „Sfânta Cuvioasa
Paraschiva” şi primul preot
a fost Laurenţiu Victor. După
doi ani, cu concursul pictorului Iosif Vasu se realizează pictura în frescă din interiorul bisericii, iar pictorul
Vasile Niculescu realizează
pictura din altar şi noua tâmplă, pentru ca pictorul Nicolae Dobrescu să realizeze
icoanele de la cafas.
În 1925 este adus aici de
la biserica „Sf. Treime-Tocile”, şi reînhumat marele
poet Andrei Mureşianu.
Anual elevii şagunişti şi Junii Braşoveni, poposesc în
procesiunile lor la acest mormânt aducând omagiu cuvenit marelui înaintaş. Ultima
restaurare a avut loc între
anii 1969 – 1973, biserica fi-

ind resfinţită în anul 1973 de
Mitropolitul dr. Nicolae
Mladin, însoţit de vicarul
metropolitan Emilian Răşinăreanul şi un sobor de
preoţi, în frunte cu prot. prof.
dr. Isidor Todoran.
Cimitirul care înconjoară
biserica a devenit o adevărată necropolă a Braşovului,
aici dormindu-şi somnul de
veci cei mai mari cărturari:
– Protopopul Bartolomeu
Baiulescu, ctitor al celor
două biserici braşovene (Adormirea Maicii Domnului şi Sf.
Paraschiva), autorul primei reviste
muncitoreşti („Meseriaşul Român”),
întemeietorul şcolilor de meseriaşi pentru români, la Braşov.
– I.A. Lapedatu (1844 –
1878), doctor în litere şi filozofie. Cei doi fii ai săi (gemeni) Ion Alexandru Lapedatu şi Ion I. Lapedatu
îi continuă opera, pe plan naţional şi internaţional.
– Andrei Bârseanu (1858 –
1922), mare lingvist, preşedinte al despărţământului
Astra, profesor şagunist,
mare folclorist.
– Virgil Oniţiu (1864 –
1915), cel ce avea să devină
unul din marii dascăli şi cărturari ai Braşovului, slujind
cu dăruire învăţământul braşovean, nu numai ca profesor şi director al primului
gimnaziu românesc braşovean, dar şi ca scriitor, publicist şi autor de manuale.
– Sextil Puşcariu (1877 –
1948), apreciat în mod deosebit pentru valoroasele contribuţii lingvistice şi
istoriografice,
este ales
membru
al Academiei de ştiinţe din Berlin
şi al Comitetului
internaţional permanent al
lingviştilor din Paris.
– Pictorul paşoptist Mişu
Popp (1827 – 1892): „Operele sale sunt răspândite în
tot cuprinsul pământului românesc, întocmai ca şi doinele, poveştile şi credinţele

noastre… înseninând şi înălţând sufletele posomorâte,
întărind nădejdi zdrobite şi
potolind chiar furtuni de răzvrătire la toţi cei care au avut
norocul să le aibă în faţă...”.
– Muzicianul Iacob Mureşianu (1812 – 1887), profesor şi director la şcolile latineşti din Braşov, mare compozitor.
– Poetul Andrei Mureşianu (1816 – 1863). Înmormântat mai întâi în
cimitirul bisericii „Sf. Treime–Pe Tocile” şi din
1925 adus
în cimitirul
bisericii
„Sf. Paraschiva”
din
Groaveri, unde,
păstrând tradiţia Junii Braşovului şi eleviii şagunişti obişnuiesc anual să
facă procesiuni la mormântul său.
– Gavriil Munteanu
(1812 – 1869), apreciatul
profesor şagunist, prim director al acestui institut,
membru al Academiei Române (din 1867), organizator al seminarelor din Buzău
şi Râmnicu Vâlcea şi al gimnaziului din Brad (cu sprijinul mitropolitului Andrei Şaguna), membru al comisiei
Filologice sibiene – ca să
menţionăm doar câteva din
marile sale merite.
– Constantin Lacea (1875 –
1950), cel mai mare lingvist
şi filolog braşovean.
– Ion Colan (1902 – 1969),
întemeietorul muzeului primei şcoli româneşti din
Şcheii Braşovului.
– Protopopul Sterie
Stinghe (1874 –
1957), istoric, autor
al marilor culegeri
de documente istorice din Şcheii Braşovului.
– Dr. Emil Micu, directorul muzeului primei şcoli româneşti din
Şcheii Braşovului.
Aceştia sunt doar câţiva
din mulţii cărturari care îşi
adăpostesc veşnicia existenţei în acest patrimoniu al cărturarilor braşoveni.
Pr. prof.dr. Vasile Oltean

Aşteptăm sugestiile Dumneavoastră la sediul
Agenţiei de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov,
str. Apullum nr. 3, tel. 0268/470.505, fax: 0268/470.504
sau la adresa de e_mail: contact@addjb.ro

