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MOSNA
,
REMEMBER,
600 de ani de înv[\[mânt la Mo`na
Un secol de la construirea `colii St. L. Roth
1910- 2010
În viaþa unei ºcoli 600 de ani, reprezintã o
perioadã foarte lungã, reprezintã pentru ºcoalã
ºi dascãlii ei tot atâtea generaþii de copiii
educate ºi formate pentru viaþã.
Este o mare onoare pentru noi sã fim
generaþia care organizeazã ºi comemoreazã
600 de ani de învãþãmânt ºi 100 de ani de la
terminarea acestei construcþii ºcolare.
În aceste momente îþi trec prin faþã
generaþiile ºi generaþiile de elevi, generaþiile
ºi generaþiile de profesori, învãþãtori, educatori,
toþi având ca scop comun educaþia, indiferent
de perioada în care au trãit .
Iþi trec prin minte emoþiile începuturilor
de an ºcolar când însoþit de soarele auriu de
toamnã cãlcam sfioºi peste covorul ruginiu de
frunze, când ne îndreptam cu mult optimism ºi
cu mare bucurie înspre ºcoalã. Drumul era
vechi pentru noi, dar glasul copiilor, tinereþea
lor erau cãlãuze dârze ºi curajoase care ne
conduceau ºi ne îmbãrbãtau sã mergem
înainte.
Iþi trec prin minte emoþiile începuturilor
de clasa I, dar ºi bucuriile generate de vacanþele
de iarnã sau de varã sau de sfârºitul clasei a
VII-a sau a VIII-a.
Câte amintiri minunate sunt legate de
glasul clopoþelului care de atâtea ori a chemat
profesorii ºi elevii în recreaþii sau la ore, câte
amintiri minunate legate de catedrã, de bãnci,
de tabla cea neagrã, de coridoare, de clasele
de curs, de cabinete, toate având aici un miros
cu ingrediente speciale pe care le-au impregnat
în ziduri generaþii de dascãli ºi de elevi.

Îmi imaginez anul 1910 cum plini de
bucurie, dupã o muncã de doi ani comunitatea
îndrumatã de constructorul Johann Grosser
din Mediaº, pe un proiect fãcut de arhitectul
Heinrich Eder participa mulþumitã la
inaugurarea noului lãcaº de ºcoalã, una dintre
cele mai moderne ºcoli ale timpului existente
în zona Mediaºului. Era o mândrie sã fii
profesor la aceastã ºcoalã.
Bucuria a fost de scurtã duratã pentru cã
anii primului rãzboi mondial au tulburat profund
liniºtea comunitãþii.
Anul 1918 aduce dupã marea unire
modificãri în legislaþia ºcolarã astfel încât
ºcolile româneºti confesionale trec la stat iar
ºcoala germanã din care fãcea parte ºi aceastã
clãdire, rãmâne confesionalã pânã în 1948.
Dupã al doilea rãzboi mondial dascãlii
rãmân în primele tranºee de luptã ale societãþii
trebuind sã se adapteze la cerinþele noii
orânduiri socialiste participând la toate
activitãþile cerute de lumea satului de la
cursurile de alfabetizare, la brigãzile artistice
sau practica agricolã.
În anul 1960 are loc unificarea ºcolii
germane cu cea românã aceastã clãdire
sãrbãtoritã astãzi, devenind locul pentru
activitãþile ºcolare ale ciclului II .
Umãr la umãr dascãlii români ºi saºi au
trecut cu bine de perioada socialistã când
cuvântul de ordine era formarea omului nou,
formarea unui om devotat ideilor socialiste
pentru cã se ºtia cã ºcoala capãtã valoare ºi
(continuare în pagina 3)

Sistemul de alimentare cu ap[
din Mo`na
(pagina 4)

La final `i început de an
Luna decembrie e vremea colindelor ºi vremea bucuriei, când minunea naºterii Mântuitorului
cuprinde sufletele ºi le înnobileazã.
Anul 2010 se încheie ºi este momentul ca fiecare dintre noi sã facã bilanþul ºi sã pregãteascã
Noul An. Sã-l pregãteascã în liniºte ºi pace sufleteascã alãturi de cei dragi astfel încât 2011 sã
aducã mai multã fericire, sãnãtate ºi bunãstare în fiecare gospodãrie din Moºna, Nemºa, Alma
Vii, ºi nu numai.
Magia Sãrbãtorilor de iarnã, cu zvonul de cântece ºi clopoþei, sã pãtrundã în fiecare cãmin
ºi Moºul sã vã gãseascã cu masa bogatã ºi sufletul curat!
În numele Primãriei Comunei Moºna ºi al meu personal vã urãm:
„Un Crãciun plin de iubire,
Sãnãtate, fericire,
Mult noroc ºi împliniri
ªi ani plini de bucurii.”

FESTIVALUL VERZEI
MO~NA 2010
(ediþia a IV-a)
16 -17 octombrie 2010
Festivalul s-a încheiat demult. Ecourile
chiar dacã au fost puþine, încã mai vibreazã
în sufletul celor care au participat efectiv.
Inaugurarea grãdiniþei a fost un prilej pentru
copii de vârstã preºcolarã sã arate invitaþiilor
ce au învãþat ºi cã ºtiu sã preþuiascã portul
strãmoºesc.

Simpozionul „Anul Meseriaºului în Moºna”
a fost un moment în care moderatorul Marius
Halmaghi, preºedintele Asociaþiei Ecomuzeul
Regional Sibiu, a punctat împreunã cu cei
prezenþi, valorile satului, modul cum satele se
(continuiare în pagina 2)

CRACIUN FERICIT ºi LA MULÞI ANI!
Primar Comuna Moºna
Eugen Roba

LA ANIVERSARE …..
“O `coal[ pentru
comunitate, o comunitate
pentru `coal[”
În aceste momente de sãrbãtoare pentru
ªcoala din Moºna adresez cele mai calde
mulþumiri cadrelor prezente ºi trecute care au
slujit de-a lungul anilor, cu mult devotament
ºcolile din comuna Moºna.
ªcoala a avut ºi are un rol deosebit de
important în viaþa comunei Moºna ºi de aceea
principala mea preocupare în cei 12 ani de când
sunt primar a fost ca ºcoala ºi dascãlii ei sã-ºi
desfãºoare activitatea în cele mai bune condiþii.
Am acordat tot respectul cadrelor didactice ºi
le acord în continuare pentru cã într-o perioadã
grea a învãþãmântului românesc nu a scãzut
calitatea actului educaþional. Am deplinã
încredere în toate cadrele ºi directorii acestei
instituþii ºi le urez cu prilejul celor 600 de ani
de învãþãmânt, multã sãnãtate ºi putere de
muncã pentru a pãstra în continuare spiritul
naþional ºi pentru a asigura o instruire
europeanã pentru toþi tinerii comunei.
Primar,
Roba Eugen

Cyan Magenta Yellow Black

Pa`i…..



Mã poartã paºii deseori
Spre satu-n care m-am nãscut
Pãºesc sfios în curtea ºcolii
ªi timpul curge în trecut
Mã vãd deodatã-n clasa-ntâi
Alãturi de colegi de-o ºchioapã
ªi literele-ncep sã zboare
ªi în cuvinte sã se-ntreacã
Ca gândul anii au fugit
ªi-n clasa opta sunt ºi eu.
Apoi, nici nu-mi
dau seama când
Iatã-m-ajuns ºi la liceu.
O, ºcoalã dragã, m-ai clãdit
Din sfântã-nvãþãtura ta.
Nici ºcoala, nici dascãlii dragi
N-o sã las timpul sã mi-i ia!
Mã dor toþi anii ce-au trecut
ªi-au nins peste dascãlii mei,
De-ar fi s-o iau de la-nceput,
Eu i-aº alege tot pe ei!
Prof. Felicia Suciu
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UNIVERSUL CIVILIZA|IEI RURALE
2010 – ANUL MESERIA~ULUI ÎN ECOMUZEU
„Exploraþi satele ºi descoperiþi secole de arhitecturã
vernacularã ºi modul tradiþional de viaþã”
Asociaþia Ecomuzeul Regional Sibiu invitã toþi meseriaºii sã se înscrie gratuit în CATALOGUL
MESERIAªILOR DIN JUDEÞUL SIBIU (ediþia I-a).
În 2010, la toate evenimentele din localitãþile fondatoare ale Ecomuzeului au fost organizate
dezbateri publice privind rolul meseriaºilor în viaþa comunitãþilor rurale. Abandonul treptat al
meseriilor tradiþionale se datoreazã:
- tendinþei evidente de modernizare ºi de „orãºenizare” a satelor noastre ceea ce conduce la
schimbãri în selecþia materialelor de construcþii ºi a stilului arhitectonic, fiind demolate
construcþiile fãrã funcþionalitãþi (ºuri, anexe, etc);
- abandonului ocupaþiilor tradiþionale (cultivarea pãmântului ºi creºterea animalelor) generaþia
tânãrã fiind îndrumatã spre meseriile noi ºi spre o piaþã a muncii care sã-i asigure prosperitatea
mai rapid ºi fãrã eforturi fizice deosebite; depopularea ºi fenomenul de îmbãtrânire a populaþiei
satelor este un subiect de dezbatere public, nici o mãsurã administrativã neputând opri exodul
resurselor de muncã;
Momentul de rãscruce al destinului satului tradiþional, în care agricultura era principalul
domeniu de activitate al locuitorilor este, pentru multe sate, depãºit. Activitãþile rurale non
agricole au pãtruns în sate, printre acestea un loc important având activitãþile turistice.
În contextul tranziþiei ºi a transformãrilor cu care se confruntã lumea ruralã este evident cã
este nevoie de o politicã coerentã de dezvoltare durabilã a spaþiului rural românesc, politicã în
care meseriile tradiþionale nu ar trebui neglijate sau abandonate.
Fenomenele remarcate în lumea ruralã româneascã, în ultimele douã decenii sunt similare
transformãrilor din Europa de Vest, din anii 1970. În sintezã acestea pot fi clasificate astfel:
A. 1. Muzeele din spaþiul mic urban ºi rural sunt colecþii de obiecte organizate dupã un
principiu de expunere care, din varii motive, nu mai sunt cercetate de comunitate (dupã 3-4
decenii de la înfiinþare); remarcându-se faptul cã aceste colecþii sunt, relativ, puþin conservate ºi
restaurate, efortul financiar consistent ºi lipsa specialiºtilor fiind cel mai des invocate pentru
abandonul treptat al acestor spaþii publice culturale. În acest context se observã lipsa totalã de
animaþie în spaþiul acestor muzee, marea majoritate devenind simple colecþii de obiecte, depozite
deschise la cererea grupurilor de turiºti interesaþi, spaþii ce pot fi numite, fãrã nici o reþinere ca
muzee moarte. Prin comparaþie un muzeu viu, ca ºi concept, este un spaþiu autentic, înzestrat cu
obiecte de patrimoniu mobil, în care proprietarul desfãºoarã activitãþi cotidiene, conservând
spaþiul ºi obiectele tocmai prin practicarea ocupaþiilor ºi tradiþiilor satului cãreia îi aparþine
gospodãria. Vizitatorul unui muzeu viu, are ºansa sã cunoascã – prin prezentarea fãcutã de
gospodar – povestea ºi legendele casei, a locului, a obiectelor din gospodãrie, patrimoniul casei
fiind, astfel, valorificat în beneficiul conservãrii ºi pãstrãrii gospodãriei autentice ºi al promovãrii
valorilor lumii ºi civilizaþiei tradiþionale rurale;
2. Patrimoniul sãtesc a fost vãduvit în ultimele decenii atât de valori ale patrimoniului
material imobil (case ºi troiþe monument istoric) dar ºi de multe valori ale patrimoniului material
mobil (instalaþii, obiecte, unelte, mobilier tradiþional, etc.) valori ale spaþiului rural care ar fi putut
reprezenta pentru satul de provenienþã adevãrate obiective turistice; în aceste locuri turiºtii
puteau cunoaºte ºi înþelege modul de viaþã ºi ocupaþiile tradiþionale, în actualul context în care
populaþia din spaþiul rural se orienteazã spre turism pentru obþinerea unor venituri decente.
„Beneficiarii” transferurilor (donaþii, achiziþii, etc) de patrimoniu au fost ºi sunt muzeele clasice
(muzeele în aer liber, muzeele judeþene, etc) care au fost considerate, mult timp, ca singura
soluþie de salvare a valorilor patrimoniale din spaþiul rural. Aceasta în condiþiile în care factorii
interesaþi în conservarea ºi valorificarea patrimoniului cultural naþional nu au organizat dezbateri
ºi nu au sensibilizat opinia publicã localã sau zonalã cu privire la consecinþele imediate ale
acestor transferuri de proprietate; punctele de vedere controversate legate de acest subiect sunt
cunoscute ºi nu rezolvã adevãrata problemã a spaþiului rural: sãrãcirea treptatã a patrimoniului
autentic sãtesc. Fenomenul este extrem de vizibil în multe sate, în ultimul timp depopularea
satelor creând o adevãratã inflaþie de bunuri din domeniul patrimoniului mobil, oferta depãºind
cererea ºi determinând muzeele sã–ºi revizuiascã „strategiile” de achiziþii ºi organizarea de
colecþii.
B. Clãdirile din spaþiul rural, încã mai pãstreazã – în sudul Transilvaniei – amprenta
caracteristicã arhitecturii specifice civilizaþiei acestor meleaguri. 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, în domeniu, 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.
În aceste spaþii autentice, asistãm, dupã 1990, la modificãri graduale datorate în principal
urmãtorilor factori:
a)lipsa de culturã în domeniul arhitecturii vernaculare a proprietarilor gospodãriilor a
condus la abordarea reabilitãrilor ºi/sau construcþiilor de clãdiri ºi anexe în spaþiul rural care nu
se încadreazã în peisajul cultural zonal;
b)invaziei materialelor noi, de import, ce beneficiazã de o publicitate agresivã ºi
atrãgãtoare; aceste materiale ºi ansamble / subansamble (geamuri ºi în general tâmplãria
neconvenþionalã) a condus la o degradare accentuatã a faþadelor imobilelor;
c)un abandon treptat al ocupaþiilor tradiþionale, proprietarii executând demolãri voluntare
de anexe, ºuri ºi grajduri din gospodãrie, valorificând materialele dupã posibilitãþi, ºi amenajând
spaþiile libere cu construcþii noi cu alte funcþionalitãþi;
d)lipsa specialiºtilor în arhitectura vernacularã, puþini arhitecþi specializându-se în acest
domeniu, cunoscut fiind faptul cã proiectele de arhitecturã în spaþiul rural nu sunt atractive din
punct de vedere pecuniar, rezervele financiare ale beneficiarilor permiþând cel mai adesea
lucrãri de modernizare/reabilitare ºi mai puþin de reconstrucþie, respectiv de construcþii noi;
e)apariþia unui comerþ de bunuri patrimoniale (ce includ valorile patrimoniale mobile
dar ºi elemente de patrimoniu imobil: structurile de lemn ale ºurilor folosite pentru execuþia de
mobilier “antichizat”) a generat o serie de demolãri “voluntare” generând ºi un adevãrat “flux de

export de bunuri”, o competiþie în care
proprietarul abandoneazã patrimoniul mobil
caracteristic gospodãriei þãrãneºti, în favoarea
dotãrilor moderne, depersonalizate ºi, de multe
ori, de funcþionalitate îndoielnicã.
În consecinþã peisajul cultural al satului
se modificã continuu, factorii de decizie în
domeniu asistând, de multe ori pasivi la acest fenomen distructiv, a cãror consecinþe sunt
iremediabile pentru destinul satului dar ºi pentru viitorul comunitãþii prezente ºi viitoare.
Au apus vremurile când în sat destinul oricãrui tânãr era atent îndrumat ºi supravegheat de
triada bisericã-ºcoalã-familie, falsele valori fãcându-ºi loc ºi în viaþa satului contemporan.
Cu atât mai important este rolul meseriaºului în societatea ruralã contemporanã.
Cum poate supravieþui fondul locativ tradiþional fãrã intervenþia de specialitate a
meseriaºului?
Iar adevãraþii meseriaºi, pãstrãtori ai tehnicilor de construcþie clasice sunt rari sau foarte
ocupaþi.
Toate acestea ne îndreptãþesc sã credem cã demersul nostru este oportun ºi necesar. Puþinii
meseriaºi care mai existã în satele din sudul Transilvaniei trebuie cunoscuþi, iar activitatea lor
trebuie promovatã ºi apreciatã.
Toþi meseriaºii care doresc sã aparã în CATALOG îi invitãm sã completeze urmãtorul
chestionar.
1. Meseria/ meºteºugul:..…………………......
2. Nume ……………………….Prenume ………………Porecla ………………….An naºtere.............
3.Adresa: oraºul/comuna ………………..localitate/sat ……………… Strada …………………
nr…………
4. ªcoala absolvitã: ………………………………specialitatea:………………………………………..
5. Dacã mai practicã meºteºugul (DA/NU) ……motivul întreruperii ……………………………….
6. Unde lucreazã: 6.1. Atelierul este la domiciliu : ………………adresa: …………………………….
6.2. Atelierul este în afara domiciliului: …… adresa:………………………………
6.3. Atelierul este afara localitãþii: ……………adresa…………………………….....
7. Dacã atelierul este vizitabil (DA/NU) …………...permanent/sezonier; program vizitare:………
8. Dacã vinde produse la domiciliu (DA/NU)? ………. Ce produse? ..................................................
9. Produsele meºteºugului au 1.valoare artisticã? ……………………………………………………..
2. valoare utilitarã? …………………………………………………….
10. Cu ce probleme se confruntã (vã rugãm sã daþi exemple):
10.1. Procurare materiale …………………………………………………………………..
10.2.Desfacere produse: …………………………………………………………………….
10.3.Participare la manifestãri naþionale ºi internaþionale: ……………………………………
10.4.Transmitere meºteºug: ……………………………………………………………………....
11. A participat la manifestãri naþionale sau internaþionale? DA /NU ………………………....
12. Din ce asociaþii face parte? ......…………………………………………………………………
13. Munca este autorizatã juridic? Persoanã fizicã autorizatã - asociaþie familiala –
intreprindere individualã, sau altele: .......................................... (subliniaþi sau completaþi)
Rugãm completaþi ºi expediaþi pe adresa,:
ASOCIAÞIA ECOMUZEUL REGIONAL SIBIU - Sibiu, str. Tribunei nr. 6
(cu specificarea pentru „Catalogul Meseriaºilor din judeþul Sibiu”)
ATENÞIE CHESTIONARUL ESTE VALABIL PÂNÃ LA DATA DE 30 IANUARIE 2011!

FESTIVALUL VERZEI
(continuare din pagina 1)
transformã ºi necesitatea conservãrii unor
tradiþii, obiceiuri, dar ºi ocupaþii locale. Sala de
sport a grãdiniþei, mobilatã corespunzãtor a fost
un amfiteatru al dezbaterilor, punctele de
vedere, de multe ori divergente fiind susþinute
deschis ºi transparent. Era firesc sã fie aºa,
deoarece dezvoltarea durabilã se face cu
comunitatea ºi pentru ea, iar fiecare membru
al comunitãþii trebuie sã se implice ºi sã-ºi
defineascã poziþia. Iar când în comunitate se
integreazã oameni de culturã, investitori
strategici în agriculturã, dezbaterile capãtã
culoare ºi un viu interes. Moºna a reuºit, cu
aceastã ocazie, sã-l recunoascã pe actorul
Florin Cãlinescu, care a þinut sã fie prezent pe
toatã durata manifestãrilor (la simpozion, la
deschiderea festivã, etc.) Domnia sa ºi-a fãcut
cunoscute opiniile privind dezvoltarea satelor,
a recitat o poezie vibrantã „balada verzei” a
prof. Felicia Suciu, dar a venit ºi cu ideea sã
organizãm un festival al viei ºi vinului, Moºna
putând fi o gazdã minunatã. A fost felicitat de
organizatori pentru curajul de a investi în
viticulturã, în aceste vremuri de crizã,
indiferent de motivaþiile personale, domnia sa
susþinând cã a ajuns aici sfãtuit de prietenii
„buni prieteni ai lui Bachus, pentru care
zeama de varzã este o reginã de licoare”.
Mult succes d-lui Cãlinescu în afaceri ºi vã
aºteptãm ºi la alte manifestãri ale Ecomuzeului;

MO~NA

2010

poate aºa vom reuºi sã vã convingem cã sudul
Transilvaniei meritã sã-ºi conserve
biodiversitatea ºi sã pãstreze conservând ºi
restaurând arhitectura tradiþionalã, unicã în
Europa.
Programul artistic din centrul Moºnei a
animat atmosfera, invitaþii din 2010, Mariana
Anghel, Cristian Pomohaci ºi Robert
Târnãveanu, reuºind sã umple centrul istoric
al localitãþii.
Varza s-a vândut toatã iar organizatorii
sperã sã convingã mai mulþi localnici de
oportunitatea de a cultiva varzã. Deja brandul
localitãþii a ajuns sã fie cunoscut, varza ºi
Moºna fiind asociate, tot aºa cum, pentru
sibieni „varza de Caºolþ” ºi „crastaveþii de
Ludoº” nici nu mai trebuie prezentaþi.
Sã ne-ntâlnim, sãnãtoºi, la Festivalul Verzei
2011, 14-16 octombrie!

2010
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REMEMBER,
600 de ani de înv[\[mânt la Mo`na

Sunt o fost[ elev[
a acestei `coli …..

~coala
Mo`na

Un secol de la construirea `colii St. L. Roth
1910- 2010

În primãvara anului 1970 am ajuns, datoritã
serviciului tatãlui meu, la Moºna. Veneam de la
ºcoala Agârbiciu, o ºcoalã unde mã obiºnuisem cu
colegii timp de 6 ani de zile ºi, aceastã schimbare
pentru mine a fost foarte grea.
Dupã câteva zile în care pur ºi simplu am
refuzat sã merg la ºcoalã, am pãºit pânã la urmã
sfioasã pe coridoarele ªcolii din Moºna fiind
întâmpinatã chiar de doamna directoare de atunci,
doamna Mãrginean Maria. Am fost fericitã când
doamna profesoarã de românã, Jianu Mariana mi-a
spus cã o cunoºtea foarte bine pe fosta mea
profesoarã de la Agârbiciu. Acest lucru mi-a dat
mai mult curaj.
M-am integrat repede în colectivul clasei, deºi
gândul îmi mai zbura încã la foºtii mei colegi.
În aceºti doi ani ºi jumãtate am îndrãgit-o
mult pe doamna dirigintã, Dordea Florica.
Pot sã spun acum cã am avut norocul sã fim
îndrumaþi de un colectiv de dascãli minunaþi
(domnul prof. Vasilescu Dumitru, doamna prof.
Jianu Mariana, doamna prof. Olteanu Sanda,
domnul prof, Rândaºu Liviu, domnul prof.
Beindressler Andrei), oameni pe care îi port ºi
astãzi în suflet.
Dupã terminarea liceului destinul m-a adus
din nou la porþile ºcolii din Moºna ºi timp de 10
ani am avut privilegiul sã fiu colegã cu foºtii mei
profesori, fiind suplinitoare în învãþãmânt. Este
un sentiment deosebit pe care îl încerci. Deºi
eram colegi, pentru mine, ei erau tot domnii mei
profesori.
Revoluþia din 89 mi-a adus o altã funcþie tot
la ªcoala Moºna, cea de secretarã. Astãzi dupã 30
de ani de muncã în aceastã instituþie îmi dau seama
cã ªcoala din Moºna a fost pentru mine a doua
mea casã.
Sunt mândrã cã am petrecut 30 de ani la ºcoalã
ºi cã acum 3 ani, în 2007, am reuºit sã organizez
cu foºtii mei colegi din generalã, o întâlnire dupã
35 de ani de la terminarea clasei a VIII-a.
A fost un moment emoþionant mai ales cã am
avut alãturi de noi câþiva dintre foºtii noºtri
profesori ºi în special pe doamna dirigintã.
În acea minunatã zi de 15 iunie 2007 în bãnci,
în clasã, ne-am simþit pentru o clipã din nou elevi,
mai ales când doamna dirigintã a strigat catalogul.
Emoþiile au fost foarte mari încât cu greu ne-am
putut exprima câteva gânduri.
Îþi mulþumesc ªcoalã din Moºna cã am avut
norocul sã te cunosc.
Diac Eugenia
Secretarã - ªcoala Moºna

E ironic, sã mi se cearã sã scriu în
onoarea ºcolii care m-a învãþat literele.
Totuºi e o senzaþie foarte interesantã. Am
nevoie de 30 de secunde de liniºte ºi
descopãr printre amintiri momente de
emoþie în jurul colegilor de clasã la un
început de an ºcolar, un strop de
entuziasm în timp ce citesc un orar nou,
teamã în faþa unui extemporal, satisfacþia
unei note bune, dezamãgirea unei note
mai puþin bune... 8 ani din viaþa mea au
fost construiþi în jurul unei ºcoli care m-a
primit mereu cu braþele deschise. Fie cã
era o dimineaþã friguroasã de decembrie,
fie cã era o dup-amiazã toridã de iulie
ºcoala îmi oferea o salã de clasã
primitoare sau un teren de joacã plin de
viaþã. (pe mãsura elevului dornic de
cunoaºtere/copilului cu chef de joacã din
mine) Cred cã ajunge melancolia acestor
rânduri, mi-am amintit cã trebuie sã scriu
un omagiu nu un obituar.
Ce a însemnat ºcoala din Moºna
pentru mine n-o sã ºtiu niciodatã, ce n-o
sã uit niciodatã însã sunt discuþiile
interminabile în vederea stabilirii
stoicismului lui Prâslea, exerciþiile
aritmetice
contra
cronometru,
concentrarea
maximã
pentru
determinarea ordinii exacte a cifrelor în
anii de domnie ai lui Mircea cel Batrân,
“Suciule, fã douã ture de teren”, anatomia
povestitã copiilor, chimia pe care n-am
priceput-o niciodatã ºi analiza gramaticalã
mereu la tablã a limbilor strãine. Ca sã nu
fiu interpretat a fi vreun elev prea
conºtiincios pentru vârsta lui, trebuie sã
notez ºi faptul cã aºteptam cu dragã inimã
ºi careul de vineri, ora 10.00 care aducea
weekendul puþin mai aproape.
La mulþi ani, ªcoala din Moºna!
Alexandru Suciu

(continuare din pagina 1)

strãlucire în timp. prin efortul colectiv al
tuturor dascãlilor, elevilor, pãrinþilor ºi printro muncã responsabil fãcutã.
Dincolo de pregãtirea exemplarã a elevilor,
dascãlii români ºi germani s-au respectat
reciproc ºi s-au înþeles foarte bine fiind
adevãrate modele de prietenie pentru elevii
lor.
22 decembrie 1989 aduce ºcolii ºi societãþii
româneºti mult aºteptata libertate ºi
democraþie, dar mai aduce în Transilvania o
adevãratã dramã pentru ºcoala germanã ºi
anume plecarea saºilor într-un numãr atât de
mare încât în anul 1991 nu mai aveam decât o
singurã clasã simultanã cu predare în limba
germanã. Dupã o tradiþie de sute ºi sute de ani
învãþãmântul german ºi-a încetat existenþa în
aceastã clãdire care astãzi face 100 de ani.
Din 1990 ºi pânã azi ºcoala a resimþit din
plin greutãþile tranziþiei ºi dificultãþile reformei,
dar a înþeles, pentru a câta oarã cã indiferent
de contextul social ºi economic nu se pot realiza

progrese fãrã educaþie.
Astãzi, 17 decembrie 2010, ne pregãtim sã
comemorãm cum trebuie acest important
eveniment din viaþa ºcolii de la Moºna în
semn de respect pentru înaintaºi, în semn de
respect pentru toþi dascãlii.
Ne pregãtim sã mergem mai departe noi
ºi generaþiile de copiii pânã când vom fi înlocuiþi
datoritã vârstei iar ºtafeta va fi dusã mai
departe de alte cadre, alte ºi ale generaþii de
copii aºa cum s-a întâmplat pânã azi.
Sunt convins cã dorinþa de afirmare a
celor tineri împletitã cu experienþa celor mai
în vârstã vor face ca acest colectiv de cadre
didactice sã reprezinte garanþia succeselor
viitoare ale acestei ºcoli.
La mulþi ani, la ceas aniversar, tinereþe
veºnicã tuturor colegilor noºtri, la mulþi ani
acestei meserii în care bucuriile ºi împlinirile
nu pot fi exprimate în cuvinte ºi pe care nici o
altã meserie din lume nu þi le poate aduce.

Aduceri

Atât de departe `i
totu`i a`a de aproape...

aminte?!

Da. Am de ce sã-mi amintesc. Au fost ºi
mulþi ani ºi multe activitãþi! Au trecut anii
negândit de repede.
Mi-am început activitatea de dascãl în
aceastã ºcoalã, acum mai bine de 36 de ani.
Nu m-am nãscut în Moºna, dar am devenit om
al acestor locuri. Aici sunt acasã.
Viaþa mea se confundã cu viaþa locului ºi
a oamenilor. Cunosc fiecare colþiºor, hotar,
casa ºi familie. Colectivitatea m-a adoptat uºor
ºi repede.
Am fost pãrtaºã atât la bucurii (sãrbãtori,
tradiþii, serbãri, nunþi, botezuri), cât ºi la necazuri (comemorãri, înmormântãri ...).
Mi-au «trecut prin mânã» zeci ºi zeci de
copii. Aproape cã nu este familie din care sã
nu fi avut copii în clasã.
Munca didacticã s-a completat cu multe
alte activitãþi.
Bine întipãritã în minte a rãmas activitatea pioniereascã. În afarã de faptul cã în
ultimii ani a fost excesiv politizatã, a avut locul
ei în educaþia copiilor. I-a obiºnuit cu
responsabilitãþi, cu competiþia, cu munca, cu
spiritul de echipã. Din pãcate dupã revoluþie
«s-a luat ºi nu s-a pus nimic în loc». Înainte nu
erau atâtea deºeuri pentru cã de acestea «se
ocupau»cei trei R «R.R.R» (recuperare,
recondiþionare, refolosire).
Dupã ce dãdeam «cota» la Organizaþie, ne
rãmâneau bani la fondul clasei, sau plecam în
excursii.
Da. Excursiile. Au fost multe la numãr.
Fiecare generaþie a avut ocazia sã-ºi cunoascã
judeþul, dar ºi locuri interesante din alte judeþe.
Am fãcut ºi multe drumeþii în împrejurimile satului.
Balul portului popular, copie a celui sãsesc, era aºteptat în fiecare iarnã cu plãcere
atât de copii cât ºi de pãrinþi. Costumele populare nu erau o problemã pentru cã existau încã
în fiecare casã.
Cu drag am purtat ºi eu costumul popular,
fiind coordonatoare de formaþie de dansuri cât
ºi participantã directã la festivalul «Cântarea
României», ajungând cu formaþia de teatru
pânã la faza naþionalã. Teatrul, brigãzile,
dansurile ne-au umplut timpul liber ºi ne-au
oferit ocazia sã legãm prietenii ºi sã ne
cunoaºtem mai bine. Am rãmas cu amintiri
deosebite.
Chiar ºi acum, în pragul pensionãrii, am
participat la Festivalul «Lada de zestre». Mi-a
plãcut la fel de mult ca în tinereþe.
Ana Vanaga, învãþãtoare

Când am af lat cã ºcoala din Moºna
sãrbãtoreºte 100 de ani de existenþã, prima mea
senzaþie a fost una de depãrtare... În timp, în
spaþiu, mi s-a pãrut pur ºi simplu departe. Câte
lucruri n-am fãcut, învãþat, întreprins de atunci,
de când am fost elevã în Moºna, câte cãi n-am
bãtut ºi câþi oameni n-am întâlnit! ªi totuºi,
cum se întâmpla în general cu amintirile din
copilãrie, o simplã incitare e îndeajuns ca sã
dezlege frâurile memoriei ºi sã ne plonjeze întro adevãratã atmosferã «de pe vremuri»...
Rândurile pe care voiam sã le scriu despre
ºcoalã se transformã într-o reflecþie despre
mine, despre depãrtare ºi apropiere, despre
horizonturi noi ºi rãdãcini adânci...
Cât de uºor trecem cu vederea, când
suntem adulþi, lucrurile cele mai profunde care
ne constituie! Pãrinþii, prietenii din copilãrie,
învãþãtorii ºi profesorii. Cât de mult ne place
sã credem, pe mãsurã ce ne construim calea
în viaþã, cã o facem în funcþie de opinii
personale ºi de alegeri asumate ... Cu cât orgoliu
uitãm rolul copleºitor pe care îl joacã, de-a lungul
întregii noastre vieþi, felul în care am crescut
sau mai degrabã am fost crescui ...
Gândindu-mã deci la ºcoala generalã din
Moºna, îmi dau seama cã ceea ce defineºte o
instituþie, sunt oamenii care o formeazã ºi mai
ales spiritul în care o formeazã; învãþãtorii,
profesorii, oamenii care, fiecare în felul lui
special, ºtiu sã insufle lucruri noi ºi frumoase
în spiritele-sugative ale copiilor. Ca sã formulez
ideea într-un fel care mã amuzã, aº spune cã
bobârnacele cele mai «divine» pe care le-am
primit când eram copil, au fost toate
perspectivele ºi curiozitãþile pe care au ºtiut sã
mi le deschidã dascãlii pe care i-am avut. Îmi
dau seama acum cã, cu cât mi se pare mai
largã lumea în care trãiesc, cu cât este ea mai
cuprinzãtoare ºi mai plinã de minunãþii, cu atât
mai mult felul în care o trãiesc depinde de ce
sunt eu «de acasã», de cum am fost ºlefuitã ºi
fasonatã de oamenii care au contat în copilãrie.
Dacã am avut gustul sã plec ºi sã descopãr, a
fost un gust sãdit într-o micã dar redutabilã
ºcoala dintr-un sat pierdut din Transilvania ...
Cum ar veni, nu devenim ceea ce devenim
decât pentru cã suntem deja ceva, prin naºtere,
prin origine, prin rãdãcinile pe care ni le oferã
oamenii care ne formeazã. Aruncând o privire
înapoi cu aceastã ocazie aniversarã, înþeleg mai
clar decât niciodatã cã ºcoala generalã a fost
ºi este pentru mine un fel de rãdãcinã foarte
solidã ºi sãnãtoasã care mi-a permis, în mod
paradoxal, sã ridic ancora. Este un pic cam
prea liric ce spun, ºtiu, pare pretenþios, dar mã
pot eu împiedica într-un moment atât de
solemn? ªi ca sã mã duc pânã la capãt pe acelaºi
ton, o sã închei citând titlul unui film foarte
frumos despre timp: in weiter Ferne, so nah!

Dor de cas[
“învaþã, mamã, sã ai o viaþã frumoasã,
sã nu mai trebuiascã sã trudeºti atâta, ca mine...!”
Sunt cuvintele mamei mele, ale bunicii mele,
ale atâtor mame ºi atâtor bunici care doreau o
viaþã bunã pentru copiii lor ºi care credeau cã
învãþãtura este calea supremã spre fericire.
Trãim însã vremuri în care doctorii nu mai
sunt doctori, avocaþii nu mai sunt avocaþi,
profesorii nu mai sunt profesori... de ce? Pentru
cã revoluþia ne-a adus libertatea, libertatea în
exprimare, de acord, dar ºi acea libertate prost
înþeleasã de mulþi, care a adâncit prãpastia dintre
bogaþi ºi sãraci, dintre politicieni ºi restul lumii…
Ne pleacã copiii… «ºi ne sfârºim de dorul
lor». Toþi iau calea strãinãtãþii, pentru dreptul la o
viaþã frumoasã, pentru dreptul de a fi ºi de a trãi
printre oameni. La început, Canada i-a atras ca un
magnet pe majoritatea intelectualilor care tânjau
dupã o viaþã demnã. Acum, la “terre promise”
este Spania, Franþa, Anglia, Germania, Italia, orice
þarã care oferã unui om cadrul demn de a trãi ºi de
a se dezvolta.
Este cazul Alexandrei – fostã elevã a ºcolii,
care, departe de casã, duce dorul celor dragi, dar
care acolo, departe, se simte cu-adevãrat împlinitã:
“God dagg!
Din prima clipã când am cãlcat pe tãrâmul
fiordurilor, am fost fascinate de frumuseþea acestui
mic paradis terestru, m-am simþit în zona
crepuscularã, în care muntele se revarsã în mare,
în care apa ºi stânca sunt pãrþi androgine… Case
rãsfirate pe vârfuri împãdurite de munte, case de
lemn plutitoare pe apã, o lume a contrastelor fine,
în care totul se îmbinã armonios ºi te seduce în
fiecare celulã.
Traversând oraºul Bergen, în drum spre
hotelul mamã (noua mea casã), am simþit cã sunt
primitã cu braþele deschise; un univers inedit s-a
deschis pentru a mã cuprinde. M-am lãsat copleºitã
de emoþie, deoarece nu m-am gândit niciodatã cã
voi ajunge într-un loc atât de minunat!

Am fost emoþionatã ºi timidã încã de la primul
meu contact cu Norvegia. Traversam cel mai lung
pod plutitor din lume ºi în timp ce mã gândeam la
cei dragi de acasã, pe care, dacã i-aº fi avut în acel
moment lângã mine, m-aº fi declarat cel mai fericit
muritor. Ajungând la hotel, am cunoscut cealaltã
faþã a Norvegiei: oamenii. Dupã o strângere
cãlduroasã de mâini ºi un “Hvordan gohr det?”
(Cum te simþi?), cu un zâmbet larg ºi primitor, mam simþit complet mulþumitã. Nu mai aveam acum
nici-un dubiu cu privire la noua mea casã.
Norvegienii sunt cei mai sinceri ºi mai
eleganþi oameni pe care i-am întâlnit vreodatã.
Spun lucrurilor pe nume în fiecare moment ºi îþi
conferã acel sentiment de siguranþã. Având în
vedere cã suntem o echipa tânãrã ºi nu foarte
numeroasã, deja am reuºit sã leg prietenii, sã port
un dialog intercultural de calitate.
Revenind la afectele din sufletul meu, mã
declar acum învingãtoare! Am reuºit sã parcurg o
cãlãtorie de iniþiere, pentru ca în cele din urmã sã
mã bucur de împlinirea nevoilor din vârful
piramidei lui Maslow: cunoaºtere, înþelepciune.
Îi mulþumesc în fiecare clipã lui Dumnezeu pentru
rãbdarea ºi forþa cu care m-a înzestrat, îi mulþumesc
pentru perseverenþã ºi ambiþie ºi, mai presus de
orice, îi mulþumesc pentru toate încercãrile ºi
testele pe care le-am trecut pânã sã ajung aici.
Mãrturisesc cã singurul lucru care îmi lipseºte
pentru a fi fericitã suprem este familia mea, oameni
pe care îi port în mintea ºi în sufletul meu
pretutindeni.
Ha det bra! (Pe curând) (Alexandra Matei)
Le dorim tinerilor noºtri o viaþã pe mãsura
nãzuinþelor lor, un cadru demn de a se împlini ca
oameni, dar sã nu uite niciodatã cã rãdãcinile lor
sunt aici.
Nu avem niciun drept sã le oprim zborul!
Felicia Suciu
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Ecomuzeul Regional Sibiu
Sistemul de alimentare cu ap[ din
Mo`na a fost finalizat `i recep\ionat urmeaz[ bran`amentele

În luna noiembrie s-au finalizat
ºi recepþionat lucrãrile la sistemul de
alimentare cu apã. Locuitorii
comunei Moºna sunt principalii
beneficiari ai noului sistem de
alimentare cu apã, extins la nivelul
întregii localitãþi, urmând o nouã
etapã: branºamentul efectiv al
locuinþelor la acest sistem.
„Sperãm ca branºarea
locuinþelor la sistemul de alimentare
cu apã al comunei sã nu dureze foarte
mult ºi locuitorii sã aibã apã” a
declarat primarul Eugen Roba.

staþia de clorinare, un spaþiu
administrativ ºi un grup social) o
staþie de pompare ºi un puþ forat.
Recepþia lucrãrilor a avut loc la
gospodãria de apã, în prezenþa
reprezentantului Consiliului
Judeþean Sibiu, vicepreºedintele Ioan
Banciu, a conducerii primãriei
Moºna – în frunte cu primarul Eugen
Roba – a consilierilor locali dar ºi
locuitori ai satului ºi elevi ai ºcolii din
Moºna, practic viitorii beneficiari ai
investiþiilor din comunã. În curând
locuitorii vor beneficia de apã de

Peste 12 km de reþea de
distribuþie, 2 puþuri (la peste 100 metri
adâncime), o gospodãrie de apã ºi
instalarea a 3 ciºmele stradale ºi 17
hidranþi supraterani acesta e bilanþul
general al activitãþii furnizorilor
proiectului, antreprenorul general
fiind SC Flowtex Tehnology S.A. din
Mediaº. În incinta gospodãriei de apã,
situatã la ieºirea din localitate (spre
Agnita) au fost instalate: 2
rezervoare de apã (60 mc), un
pavilion de exploatare (clãdire
compartimentatã cu douã încãperi –

calitate, cu debit ºi presiune, putând
sã uite de vremurile când consumul
apei nepotabile, în lipsa unui control
sanitar, putea conduce la grave
afecþiuni asupra sãnãtãþii oamenilor
ºi animalelor.
O mare realizare pentru Moºna,
având în vedere perioada de crizã
economicã care a afectat domeniul
construcþiilor. Dupã lucrãrile de
modernizare la grãdiniþa comunei
finalizarea sistemului de alimentare
cu apã este încã o realizare cu care
atât administraþia comunei cât ºi

locuitorii pot sã se mândreascã. De
acum orice investiþie este posibilã,
calitatea apei fiind una din condiþiile
des invocate pentru dezvoltarea
economicã a unei aºezãri. Iar Moºna
are atuuri care nu pot fi trecute cu
vederea:
- apropierea în imediata
apropiere faþã de municipiul Mediaº
îi conferã un potenþial investiþional
bun, accesul fãcându-se uºor pe cei
10 km; drumul judeþean DJ 141 face
legãtura cu oraºul Agnita, direct spre
Fãgãraº ºi Braºov;
- localitatea dispune de cetãþeni
calificaþi, mulþi locuitori fiind angajaþi
în economia municipiului Mediaº,
naveta fiind posibilã datoritã distanþei
reduse ºi curselor locale dese;
- potenþialul cultural - turistic
este uriaº, peisajul cultural ºi natural
fiind apreciat de medieºeni dar ºi de
turiºtii strãini;
- existã terenuri disponibile dar
ºi oportunitãþi de afaceri în turism,
lipsind pensiunile dar ºi alte facilitãþi
turistice;
- administraþia publicã localã
este receptivã la investiþii, existând
o mare deschidere faþã de investiþiile
care conservã imaginea tradiþionalã
a satelor ºi conduc la crearea de
locuri de muncã;
- portofoliul de proiecte al
administraþiei Moºnei este plin:
introducerea sistemelor de
alimentare cu apã ºi în localitãþile
Nemºa ºi Alma Vii dar ºi introducerea
canalizãrii în toate localitãþile va
conduce la o infrastructurã edilitarã
urbanã, condiþii în care nu va exista
nici o diferenþã în a locui în Mediaº
sau în Moºna.
Un viitor plin de optimism
pentru Moºna!
Mult succes administraþiei
publice locale ºi încredere ºi speranþã
pentru toþi locuitorii Moºnei!

Festivalul Mar\ian Negrea 8 noiembrie 2010,
de Sf. Arh. Mihail `i Gavril

Cyan Magenta Yellow Black

Singurul festival ce are ca obiectiv
valorificarea „Moºteniriilor culturale pe
Târnave” se þine de ani de zile la Valea
Viilor, un sit UNESCO prea puþin
cunoscut ºi prea puþin valorificat
turistic. An de an festivalul a devenit
mai cunoscut graþie eforturilor
organizatorilor: Primãria ºi Consiliul
Local Valea Viilor (aici trebuind
menþionat, primarul, Ilie Avram Pinte),
Fundaþia „Marþian Negrea” condusã de
nepoata marelui compozitor (prof. dr.
Miruna Negrea, care an de an vine, din

Ploieºti, sã susþinã recitaluri în cãminul
din Valea Viilor), Biserica „Sf. Arh.
Mihail ºi Gavril”, ªcoala „Marþian
Negrea” ºi Asociaþia Ecomuzeul
Regional Sibiu.
Primarul, o gazdã excelentã, a
reuºit sã organizeze cu sprijinul
artiºtilor plastici (Mircea Ignat, Adrian
Matei, Rudi Schmueckle ºi Teodora
Liºcu) o serie de expoziþii de picturã,
sculpturã ºi graficã. Tot prin truda
domniei sale, ºi anul acesta, locuitorii
au asistat la un recital simfonic asigurat
de Cor ul Facultãþii de Muzicã a
Universitãþii din Oradea ºi Corala „Lira”
din Botoºani. Aceasta în condiþiile în
care în fiecare an ne propunem sã facem
un lobby mai activ sã aducem
Filarmonica din Sibiu la Valea Viilor. În
orice formulã ar dori directorul
Filarmonicii din Sibiu (mare, micã,
restrânsã, piticã, etc). Subiectul este
cu atât mai de actualitate cu cât este o
instituþie judeþeanã remarcatã ºi
remarcabilã, care încã nu vede spaþiul
rural ca pe un „teatru de evenimente
ºi
animaþie
culturalã”
iar
nerecunoaºterea marelui compozitor,
profesor ºi dirijor, maestru emerit al
artei, românul Marþian Negrea din Valea

Viilor, laureat al Premiului de Stat, þine
de o lipsã clarã de viziune în politicile
culturale la nivel instituþional. Nonimplicarea este metoda cea mai
comodã, simplã ºi lipsitã de riscuri, o
reformã instituþionalã fiind necesarã
ºi oportunã.
Componenta folcloricã a
festivalului au dat-o ansamblurile
invitate, respectiv ansamblul folcloric
din Alma – Dumbrãveni ºi Ansamblul
folcloric ºi taraful din Vadu Izei
(Maramureº) dar ºi recitalurile lui
Robert Târnãveanu ºi Marcel Pãrãu.
Simpozionul „Anul Meseriaºului
în Valea Viilor” desfãºurat în Centrul
de Informare ºi Documentare al ªcolii
a readus în dezbatere tema conservãrii
ºi restaurãrii faþadelor imobilelor din
Valea Viilor, lipsa de valorificare a
potenþialului turistic deosebit al sitului
UNESCO Valea Viilor, dar ºi rolul ºcolii,
al familiei ºi al bisericii, în acest context.
Inaugurarea unui nou locaº de cult
lângã ºcoalã (prin reabilitarea vechii
biserici greco-catolice din localitate) a
fost o surprizã plãcutã a preotului Petru
Acatrinei, care venit pe aceste
meleaguri, s-a integrat perfect în
comunitate ºtiind sã o anime ºi sã o
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~COALA CU CLS. I-VIII
“ST. L. ROTH” MO~NA
19102010
600 de ani de învãþãmânt la Moºna
ºi împlinirea unui secol de la construirea
ªcolii St. L. Roth (1910- 2010)
Vã invitãm sã participaþi la activitãþile din ziua de 17 decembrie 2010
dedicate învãþãmântului din
localitatea Moºna care va avea loc la ªcoala St. L. Roth din Moºna
începând cu ora 10,00
Prezenþa dumneavoastrã ne onoreazã.
PROGRAM
Luni – 13 decembrie
Ora - 9 - “ªcoala o amintire care rãmâne” - Vernisajul expoziþiei de
fotografii –
Marti 14 decembrie
Ora - 9 - “Lumea ºcolii în culori” Vernisajul expoziþiei de desene
Miercuri – 15 decembrie
Ora - 12 - Istoria ºcolii în date - paºi cãtre o Monografie ºcolarã
Ora - 12,30 - ªcoala la ceas aniversar – Prezentarea revistei ºcolii
Ora - 13 - ªcoala în imagini - Prezentarea pliantului
Joi- 16 decembrie
Ora - 10 - “ªcoala ºi slujitorii ei în istorie ºi literaturã” Concurs
Ora - 12 - “A fost ºi este vremea colindelor” - Program artistic
Ora - 13 - Premierea celor mai bune creaþii ale elevilor
Vineri – 17 decembrie
Ora - 10 - Adunare festivã
Ora - 10,30 - Dezvelirea unei plãci comemorative
Ora - 11 - Simpozion - 600 de ani de învãþãmânt la Moºna ºi 100 de ani de
la construirea ºcolii
Moderator- prof. ªotropa Ionel
Referenþi – prof. Schneider Hans, prof. dr. Raica Ioan, prof. Neamþu
Dumitru, prof. dr. Pop Ioan, Prof. Keresztes Stefan, prof. Marcu Cristina,
prof. Helmuth Knal , ec. Schneider Hugo, prof. ªotropa Ionel
Ora - 13 - Inaugurarea unei clase muzeu în vechea ºcoalã din cetate
Ora - 13,15 - Dascãli de ieri ºi de azi - dialogul generaþiilor - sala festivã
de la grãdiniþã

Consiliul Local Moºna
Primãria Comunei Moºna

Extinderea sistemului public de alimentare cu apã în
localitaea Moºna, comuna Moºna, judeþul Sibiu s-a finalizat
prin realizarea a peste 12 km reþea de distribuþie, 2 puþuri
forate, o gospodãrie apã ºi instalarea a 3 ciºmele stradale ºi
17 hidranþi supraterani în perioada2009 - 2010.
Pentru mai multe informaþii despre relaþiile dintre România ºi
Uniunea Europeanã viziteazã:

cãlãuzeascã spiritual. Locaºul va fi
integrat activitãþilor cultural-socialreligioase specifice, lipsa spaþiilor din
Valea Viilor fiind cunoscutã.
Încã un pas în valorificarea
tradiþiilor locale în beneficiul
comunitãþii locale. Iar pentru 2011
avem veºti bune: este posibil sã se
deschidã prima pensiune în Valea
Viilor. Îi urãm succes investitorului ºi
o activitate turisticã bogatã.
Sperãm într-o colaborare mai bunã
între administraþie ºi biserica
evanghelicã din localitate în
dezvoltarea activitãþilor turistice din
Valea Viilor.
La mulþi ani!
ºi sã ne revedem sãnãtoºi
în 8 noiembrie 2011!

La Alma Vii
În mica localitate ce
aparþine comunei Moºna s-a
inaugurat Centrul de
Formare Profesionalã, rod al
parteneriatului
dintre
Primãria Comunei Moºna ºi
Fundaþia Mihai Eminescu
Trust (M.E.T.). Sediul
acestui centru este vechea
ºcoalã româneascã din Alma
Vii.
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