Anul VII, nr
nr.. 67

Mai
2014
4 pagini
Aceast[ edi\ie
se distribuie gratuit
PUBLICA|IE DE INFORMA|IE LOCAL{ FONDA
T{ DE PRIM{RIA ~I CONSILIUL LOCAL RACOVI|A `i editat[ cu sprijinul ziarului TRIBUNA
FONDAT{

Copii, vi se
pregãteºte ceva!

Asociere pentru reabilitarea “Doruleþ” va merge “La izvorul dorului”
Cãminului Cultural Racoviþa
Cu prilejul ºedinþei ordinare din luna
martie, Consiliul Local Racoviþa a
adoptat Hotãrârea nr. 64/2014 privind
asocierea comunei cu Consiliul
Judetean Sibiu, pentru reabilitarea
Cãminului Cultural Racoviþa.
Prin aceastã asociere, Consiliul
Judeþean Sibiu va aloca suma de
125500 lei pentru efectuarea lucrãrilor de
reabilitare ºi modernizare a Cãminului
Cultural Racoviþa, restul sumelor

necesare acestor lucrãri urmând a fi
asigurate din bugetul local al comunei.
În urma supunerii la vot, hotãrârea a
fost adoptatã cu 10 voturi pentru ºi o
abþinere (consilierul Ioan Stoia).
“În numele meu ºi al comunitãþii pe
care o reprezint, vreau sã mulþumesc,
ºi pe aceastã cale, Consiliului Judeþean
Sibiu pentru sprijinul acordat.”, ne-a
declarat primarul comunei, Simion
Olariu.

Sâmbãtã, 31 mai, la Tãlmaciu se va
desfãºura cea de-a IX-a ediþie a
Festivalului de Folclor „La izvorul
dorului”. Manifestarea este organizatã de
Liceul Tehnologic „Johannes Lebel”
Tãlmaciu, în colaborare cu Primãria ºi
Consiliul Local al oraºului Tãlmaciu.
Asemeni ediþiilor anterioare, la festival
vor participa ansambluri folclorice,
grupuri vocale ºi instrumentale, formate
din elevi de toate vârstele, precum ºi
soliºti, din toate zonele folclorice ale þãrii,
participanþi în premierã la o asemenea
manifestare sau care au deja experienþa

prezenþei pe scenã.
Printre participanþi se va afla ºi Ansamblul folcloric „Doruleþ” din comuna Racoviþa.
Prin acest festival, organizatorii îºi
propun sã acorde recunoaºterea necesarã importanþei tradiþiilor ºi obiceiurilor
specifice fiecãrei zone folclorice ºi a
diferitelor etnii ce trãiesc pe aceste
meleaguri. Prin colaborarea cu instituþiile
de învãþãmânt din þarã, se vor promova
tradiþiile ºi obiceiurile specifice diferitelor
zone ºi etnii, va fi stimulat potenþialul
artistic al elevilor, prin participarea la
spectacole artistice, va fi dezvoltatã

reþeaua de relaþii instituþionale etc.
Festivalul va debuta cu parada portului
popular, a formaþiilor ºi grupurilor
participante (prin centrul oraºului
Tãlmaciu) ºi va continua cu spectacol,
la Casa de Culturã Tãlmaciu.
„La izvorul dorului” nu are caracter de
concurs, toate formaþiile urmând a primi
trofeul festivalului ºi diplome de
participare.
Manifestarea este cuprinsã în
Calendarul Activitãþilor Extraºcolare din
România pentru anul 2014, la poziþia
1111.

Racoviþa, între douã veacuri
Cu dogãrit, dulgherit, împletit din nuiele ºi rãchitã, rotãrit, rudãrit, tâmplãrit, tãbãcãrit, cojocãrit, cizmãrit, croitorit,
vãruit, zidãrit, cãrãmidãrit, olãrit, funãrit ºi olãrit se ocupau racoviþenii în jurul anului 1870. Mergeau la "Moara lui
Ghiþã Raþ ºi soþii" sau la a lui Câmpean, creau tescuri de ulei sau de fructe, mâncau în funcþie de anotimp, stare
socialã ºi de interdicþiile religioase ºi aveau grijã de gospodãriile pe care toþi le fãceau dupã anumite reguli: în
formã dreptunghiularã ºi situate cu latura micã perpendicular pe uliþa de acces, cu poartã din rãzleþi ori din leºi de
nuiele sau scânduri, cu grãdinã ºi gard. Aºa este descrisã Racoviþa secolului trecut...
Dacã ar fi sã dãm timpul înapoi
ºi sã "colindãm" prin Þara Oltului,
Racoviþa ar avea multe de "spus"
încã de la prima vedere, de când
dãm sã intrãm în fum. Adicã în...
hei, cum era denumitã curtea în
trecut. De obicei, ea respecta
anumite norme. Una dintre ele
este aceea de a aparþine unei
singure familii, fiind îngrãditã ºi
bine delimitatã de proprietãþile
celorlalþi vecini. Documentele
spun cã, prin anii 1870, gospodarii
îºi construiau casele dreptunghiulare ºi cu latura micã spre
uliþe. De ne întoarcem în trecut,
înainte sã putem admira curtea,
trebuie sã deschidem - evident poarta. Confecþionatã din rãzlogi
sau leºi de scânduri ori nuele, nu
este, însã, de o înãlþime grandioasã, ci din contrã, gardul întreg
este jos, pentru ca trecãtorii sã
poatã privi grãdiniþa, construcþia
casei ºi ce mai are un racoviþan
în proprietatea sa. Lângã portiþã,
fiecare gospodar aºeza un butuc
de lemn, un bolovan sau o
scândurã, pe care stãtea cu
vecinii sã povesteascã. În spatele
ºurii, era grãdina, unde erau fie
pomi fructiferi, fie fân sau paie, fie
plantau fel de fel de legume pentru

a face zarzavaturi. Tot aici, nefiind au efecte benefice în tratamente
în vãzul lumii, oamenii þineau ºi de orice fel. Gospodinele
gunoiul ºi latrina.
ajungeau sã facã ºi comerþ cu
coaja de arine, aducând venituri
Natura le aducea
satului. ªi dacã femeile îndeosebi
mâncarea pe masã se ocupau cu strângerea hranei
Existenþa ºi-o câºtigau din uºoare, bãrbaþii munceau în
lucruri simple. Mâncarea de pe pãduri, la vânat, pentru a aduce
masã ºi-o asigurau ºi mergând în carnea ºi blãnurile. Ei nu aveau
naturã ºi culegând fragi, mure, puºti sau alte arme, ci apelau tot
zmeurã, afine ºi coacãze. Potrivit la naturã pentru obstacole. Sãpau
unui studiu semnat de Cornel gropi, afumau vizuini. Abia în 1932
Lupea, "Racoviþa - Monografia au putut avea dreptul sã deþinã
unei strãvechi aºezãri sibiene", puºti, iar printre renumiþi racoceea ce adunau din pãduri sau din viþani vânãtori se numãrã Ioan
satele vecine vindeau la pieþele Lãuþ, Avram Fogoroº, Gheorghe
din Tãlmaciu ºi Avrig, "cu preþ Rãºinar ºi Irimie Suciu. Bãrbaþii,
bun întotdeauna". Îºi gãseau capul familiei, aduceau hranã
ocupaþii ºi de muncã indiferent de acasã ºi din pescuit. Oltul le era
anotimp. Nu se gãseau mâncãruri "izvor" ºi prindeau crap, somn,
sofisticate, dar preþuiau fiecare ºtiucã, lin ºi clean, cu sfori. Când
"ingredient" pe care îl dãdea vremea era urâtã, iarna, sãtenii
natura. Sau grãdina. Vara ºi pescuiau la copcã. Metode
primãvara adunau ceapa-ciorii, sofisticate de prins peºte nu
ºtir, lobodã, urzici ºi "macriº", iar aveau. Uneori, pescuiau cu mâna,
toamna culegeau "bureþi pe "Vale" sau "Rascovicioarã",
usturoºi", urechiuºi, alune ºi mere numai ca sã poatã vinde ºi sã
pãdureþe. Bãtrânele satului îºi poatã sã aibã ce punã pe masã
fãceau ºi ele aprovizionarea. Dar copiilor, acasã. Se spune cã au
nu pentru iarnã, ci pentru leacuri. existat ºi pescari specializaþi în
Ele vindecau rãni cu cozi de prinderea racilor ºi a broaºtelor. O
cireº, spânz, soc, tei, muºeþel, altã îndeletnicire a racoviþenilor
jneapãn ºi omeag, cãci ziceau cã din trecut este ºi cãrbunãritul.

Fierarii îndeosebi exploatau
resursele forestiere ale satului,
pentru nevoile personale. Erau,
însã ºi alþi racoviþani ce fãceau
la comandã pentru fauri din
Cisnãdie ºi Sibiu. De asemenea,
mulþi au devenit ºi pãdurari, una
dintre tradiþionalele ocupaþii, care,
cu atelajele trase de cai,
transportau mãrfuri pentru sibienii
negustori.

Ocupaþii uitate?
Trecerea anilor a adunat ºi
nume de marcã pentru Racoviþa,
ce
reprezintã
meºteri
meºteºugari de succes. De pildã,
mulþi racoviþani s-au ocupat cu
rudãritul, dând naºtere roabelor,
grapelor, jugurilor, lãzilor de
fãinã, furcilor, grebelor ºi chiar
jucãriilor pentru prichindei. Cu
dogãritul, s-a ocupat Racoviþa
încã din 1750, de când este
menþionat primul botar. Din
rãchitã, confecþionau ºi pãrþi
pentru car, întrecându-se uneori în
astfel de priceperi ºi cu cei de
etnie romã. ªcoala inferioarã de
arte ºi meserii din sat a scos de
pe bãncile sale ºi meºteri tâmplari,
ce creau uºi, vârtelniþe, scaune,
cãruþe, sãnii sau rãzboaie de

þesut. De la saºi, ei au moºtenit
ºi zidãritul. O primã menþiune este
în jurul anului 1820, când este
scris în documentele Companiei
a VII-a numele lui Moise Balea.
Numãrul de zidari a crescut mai
ales datoritã locuitorilor ce vroiau
sã se modernizeze, înlocuind
lemnul cu cãrãmida ºi piatra,
devenind unii dintre cei mai vestiþi
în Þara Oltului. ªi cum dupã
zidãrit, normal ar fi sã ºi vãruiascã,
racoviþenii au început sã producã
ºi un astfel de material.
Producerea, însã, nu a avut duratã,
deoarece s-a renunþat la aceastã
îndeletnicire numai dupã câþiva
ani de la iniþiere. Creºterea animalelor în sat ºi vânãtoarea au
dus la colecþionarea diferitelor
piei ºi blãnuri. Astfel, racoviþenii
au putut sã se descurce ºi sã îºi
facã propriile haine ºi încãlþãri, dar
ºi alte "accesorii" pentru uz, cum
sunt hamurile, ºeile sau cãpestrele. De altfel, au început sã facã
ºi funii, salbe ori bice la comandã.
O ultimã îndeletnicire a racoviþenilor pe care o amintim este

fierãritul. La el au apelat îndeosebi
cei de etnie romã, "încãlþând" roþi,
potcovind cai sau reparând cãruþe.
Orice gospodãrie era vizitatã cel
puþin o datã pe an de un astfel de
meºter, cãci nevoi erau.

La moarã, în
vecini sau în sat
În vechea Racoviþã, oamenii
mergeau la "Moara lu Ghiþã Raþ
ºi soþii", pentru a face fãinã pentru
pâine. Ea a fost vândutã ºi mai
este cunoscutã ºi ca "Moara Cãlugãrului" sau "Moara lu Ionicã". De
altfel, o altã moarã a fost ºi cea a
lui Comãnean, pe "Vale-n Sus".
Sursele aratã cã ea a fost abandonatã dupã 1862 ºi refãcutã în
1904, pusã în funcþiune un an mai
târziu. Nu s-a mãcinat grâu pânã
în anul 1930, când ªtefan Nicula,
provenind din Hãºag, a îmbunãtãþit sistemul "cu douã pietri", cu
un motor Diesel ºi unul electric
mai târziu.
(continuare în pagina 4)

rosu galben albastru negru

La fel ca anul trecut, cu
prilejul zilei de 1 IUNIE – ZIUA
INTERNAÞIONALÃ
A
COPIILOR, Primãria Racoviþa
doreºte sã ofere un frumos
cadou celor mai mici locuitori.
Dacã vremea va fi favorabilã,
atât în Racoviþa (pe platoul din
faþa Cãminului Cultural) cât ºi
în Sebeºu de Sus (în centrul
satului), vor fi amplasate jocuri
gonflabile, unde se vor putea
distra toþi copiii.
Informaþiile ne-au fost
furnizate de primarul
comunei, Simion Olariu.
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Ansamblul „Doruleþ” a împlinit vârsta de trei ani
În data de 26 aprilie 2014 a avut loc
petrecerea Ansamblului "Doruleþ" al ªcolii
Gimnaziale Racoviþa la implinirea a 3 ani.
Ansamblul „Doruleþ” a luat fiinþã în urmã
cu trei ani la iniþiativa unor persoane
inimoase: prof. Iuliana Mihaela Floare,
doamna educatoare Gabriela Telebuº ºi
cu sprijinul necondiþionat al pãrinþilor
elevilor, oferind în primul rând o alternativã
frumoasã de petrecere a timpului liber ºi
ceva, cu care întreaga comunitate din
Racoviþa ºi Sebeºu de Sus sã se mândreascã, prin frumoasele rezultate obþinute
la concursuri ºi prestaþii la toate festivalurile
sau spectacole la care au participat.
Ansamblul are în componenþa sa 60 de
tineri cu vârste cuprinse între 5 ani p ânã
la 24 de ani.
Menþionãm faptul cã doamna instructor
Corina Grecu, alãturi de echipa sa este
coordonatorul întregii activitãþi ºi sufletul
ansamblului ºi îi mulþumim pentru acest

lucru. Majoritatea reprezentaþiilor ansamblului de-a lungul celor trei ani au fost
mijlocite de cãtre ªcoala Gimnazialã
Racoviþa prin directorul unitãþii de învãþãmânt, care a obþinut diferite sponsorizãri,
ca sprijin financiar pentru desfãºurarea
acestor activitãþi alãturi de oameni inimoºi:
d-nul primar Simion Olariu, d-nul viceprimar
Trif Claudiu, Consiliului Local Racoviþa, cât
ºi alte persoane cãrora le mulþumim.
Meritã menþionat sprijinul financiar oferit

de cãtre S.C. BALTUR SIB SRL,
reprezentatã de domnul Stoichiþã Simion
pentru buna desfãºurare a activitãþii
ansamblului de-a lungul timpului, cãruia ii
mulþumim.
Mulþumim tuturor celor care ne-au fost
alãturi în cei trei ani de activitate, în special
celor care sunt sufletul acestui ansamblu
ºi pãrinþilor elevilor noºtri.
Director
Director,,
Prof. Iuliana Mihaela Floare

Cei mai tineri iubitori ai folclorului,
ai muzicii ºi dansului autentic,
reprezentanþi ai unor instituþii de
învãþãmânt ºi cluburi ale elevilor ºi
copiilor din judeþul Sibiu, ºi-au dat
întâlnire duminicã, 11 mai, la Avrig,
pentru a participa la cea de-a XX-a
ediþie, jubiliarã, a Festivalului Folcloric
„Moºtenire din bãtrâni”. Manifestarea,
devenitã deja una de tradiþie pentru
viaþa cultural - artisticã a judeþului
Sibiu, a fost, în cei douãzeci de ani
de existenþã, rampa de lansare

pentru mulþi dintre soliºtii, rapsozii sau
dansatorii ce, în zilele noastre, încântã
prin evoluþiile lor spectatori din toate
colþurile þãrii, dar ºi din diverse locuri
ale lumii, printre numele mari ce s-au
evidenþiat în trecut pe scena
festivalului aflîndu-se solistele Alina
Bîcã ºi Gabriela Tuþã.
Deºi notorietatea festivalului nu
poate fi pusã la îndoialã, din pãcate
cea de-a XX-a ediþie nu a beneficiat
de un numãr la fel de mare de
spectatori (ºi chiar de participanþi!) ca

ºi ediþiile anterioare, aceastã situaþie
fiind observatã atât de organizatori,
cât ºi de cei prezenþi în calitate de
concurenþi.
Poate ºi din aceastã cauzã,
parada portului popular, a cântecului
ºi dansului, activitate ce a deschis, ca
de obicei, programul Festivalului
Folcloric „Moºtenire din bãtrâni”, nu
a mai fost la fel de plinã de culoare.
Totuºi, cele cinci grupãri artistice
participante au oferit un adevãrat
spectacol pe strãzile Avrigului la
opririle din faþa Judecãtoriei Avrig, de
lângã bustul cãrturarului Gheorghe
Lazãr ºi din faþa Bisericii Ortodoxe
„Adormirea Maicii Domnului” –
Catedrala, spectatorii fiind
impresionaþi, în mod deosebit, de
cosumele purtate de copiii din Agnita,
coregrafia ºi calitatea extraordinarã
a recitalului susþinut de membrii
ansamblului Palatului Copiilor Sibiu,
sau de autenticitatea spectacolului
oferit de cei din Orlat.
Spectacolul concurs din cadrul
festivalului s-a desfãºurat la Sala de
Sport a Liceului Teoretic „Gheorghe
Lazãr”Avrig, gazda de ani de zile a

evenimentului.
Dupã deschiderea oficialã ºi
prezentarea participanþilor, au luat
cuvântul directorul instituþiei de
învãþãmânt gazdã, Marius Novac,
primarul Avrigului, Arnold Gunter
Klingeis, deputatul Gheorghe
Frãticiu, profesorul Florin Soare ºi
coordonatorul Clubului Elevilor ºi
Copiilor Avrig, Ioan Vintilã, ultimii doi
fiind cei ce au înfiinþat aceastã
manifestare cultural –artisticã. Fiecare
dintre cei ce au urcat, în cadrul
acestei festivitãþi, pe scenã au
adresat cuvinte de salut tuturor celor
prezenþi ºi au urat succes copiilor
artiºti, membrilor ansamblurilor sau
grupurilor folclorice.
Apoi, rând pe rând, pe scena
festivalului s-au perindat copii iubitori
ai folclorului din multe localitãþi ale
judeþului, fiecare dintre aceºtia dorind
sã arate juriului, prin evoluþia sa, cã
ºtie cel mai bine ce înseamnã calitate
ºi valoare. Cum era ºi normal, nici de
aceastã datã misiunea juriului (Florin
Soare, Adrian Stoica, Marcel Pãrãu,
Ioan Turcu ºi Daniel Vecsei) nu a fost
una deloc uºoarã. Din cei peste 500

de copii, membri ai aproximativ 20 de
grupãri artistice ºi dupã mai bine de
6 ore de spectacol continuu, ce a
cuprins ºi momente de o valoare
artisticã incontestabilã, au fost aleºi cu
greutate câºtigãtorii ediþiei. Au obþinul
premiul întâi urmãtorii: soliºti
instrumentiºti- Vasile Ivan, Mihai
Creangã (Palatul Copiilor Sibiu),
Gheorghe Tãlãmaº (Colegiul
Tehnic „Terezianum” Sibiu), Eduard
Mohan (ªcoala Gimnazialã
Racoviþa); soliºti vocali- Cristina
Bruda (Palatul Copiilor Sibiu),
Petronela Sandu (Agnita),
Constantin Vasilescu (Agnita), Ionuþ
Chiº (Clubul Copiilor ºi Elevilor
Mediaº), Adela Tudor (Agnita), Alin
Dragoman (Iacobeni), Nicoleta
Mocan (Alãmor), Diana Maria
Dancu (Presaca), Anamaria
Mureºan /Avrig), Otilia Bolohan
(Mîrºa), Ionuþ Rotar (Clubul
Copiilor ºi Elevilor Avrig); grupuri
vocale- „Florile Târnavelor” (Clubul
Copiilor ºi Elevilor Mediaº), Grupul
vocal al Clubului Copiilor ºi Elevilor
Agnita, Grupul Vocal A.T. Laurian
Agnita, Grupul Vocal Alãmor, Grupul

Vocal al Liceului Teoretic „Gheorghe
Lazãr” Avrig; ansambluri folclorice„Cibinul” (Palatul Copiilor Sibiu),
Ansamblul ªcolii GD Teutsch
Agnita, „Comorile Arpaºului”
(Arpaºu de Jos), „Ciobãnaºul”
(Poiana Sibiului), „Ghiocelul” (Clubul
Elevilor si Copiilor Avrig), Ansamblul
Centrului pentru Educaþioe Incluzivã
Turnu Roºu. La aceastã categorie,
Ansamblul „Doruleþ” din comuna
Racoviþa s-a clasat pe locul II.
„Pe lângã cei nominalizaþi ca ºi
laureaþi ai festivalului, fiecare
dintre participanþi ar fi putut merita
câte o distincþie, prezenþa ºi evoluþia
lor la o asemenea manifestare fiind
mai mult decât o chestiune de
onoare ºi respect pentru adevãratele valori ale acestui neam.”,
ne-a mãrturisit, la finalul acþiunii,
unul dintre membrii juriului.
Festivalul Folcloric “Moºtenire
din bãtrâni” a fost organizat de
Clubul Elevilor ºi Copiilor Avrig,
Liceul Teoretic “Gheorghe Lazãr”
Avrig, Inspectoratul ªcolar al
Judeþului Sibiu, Primãria ºi Consiliul
Local Avrig.

Francezii au fost încântaþi de "Þara Oltului”
Zilele trecute, o delegaþie a Grupului de
Acþiune Localã Pays de Saint Brieuc– Sud
(Departamentul Côtes–d'Armor, Bretania–
Franþa) a efectuat o vizitã de lucru în
teritoriul Þãrii Oltului (zona de sud a judeþului
Sibiu ºi nord estul judeþului Vâlcea, cuprins
între Arpaºu de Jos ºi Titeºti). Prezenþa
francezilor pe meleaguri sibiene ºi vâlcene
s-a datorat unei invitaþii lansate de Asociaþia
Grupul de Acþiune Localã “Þara Oltului”
(partener mai vechi al GAL-ului francez) ºi
a avut ca scop evaluarea activitãþilor
desfãºurate pânã în acest moment ºi
pregãtirea programului pentru perioada
urmãtoare, a derulãrii proiectului comun de
dezvoltare ruralã “Cartoful, ambasadorul
teritoriilor noastre”.
Delegaþia francezã a fost condusã de
primarul oraºului Ploeuc sur Lie, Thibaut
Guignard (expert LEADER, responsabil al
Grupului de Acþiune Localã Pays de Saint
Brieuc- Sud), din aceasta mai fãcând parte
Francoise Guilloux, preºedinta Oficiului de
Turism din regiunea Quintin, Olivier Chastel,

preºedintele Festivalului de Gastronomie din
Quiontin ºi Justine Marteil, consilier al
Grupului de Acþiune Localã Pays de Saint
Brieuc- Sud.
Francezii au avut mai multe întâlniri cu
responsabilii români, parteneri în cadrul
proiectului „Cartoful, ambasadorul teritoriilor
noastre”, iar împreunã au evaluat stadiul de
implementare al proiectului, ºi-au împãrtãºit
din experienþa acumulatã pânã acum ºi au
convenit asupra modalitãþii de lucru pentru
perioada urmãtoare, a unor termene clare
pentru parcurgerea fiecãrei etape a
proiectului. Tot cu acest prilej, oaspeþii au
efectuat mai multe deplasãri în teritoriu, au
fost vizitate exploataþii agricole, ateliere
meºteºugãreºti, mici baze de producþie
pentru diverse produse tradiþionale, ferme
de animale, au avut întâlniri cu diverse
oficialitãþi locale (primari, viceprimari ºi
consilieri locali). De asemenea, a fost vizitat
ºi oraºul Sibiu.
(Luni dimineaþã, înainte de a pleca spre
casã, bretonii au fost primiþi de primarul

oraºului Avrig, Arnold Klingeis. Chiar dacã
Avrigul nu mai este membru în Asociaþia
Grupul de Acþiune Localã “Þara Oltului”,
rãmâne, fãrã îndoialã, polul acestui teritoriu,
atât partea francezã cât ºi actuala conducere
administrativã a oraºului propunând diverse
colaborãri ºi proiecte comune pentru
perioada urmãtoare.)
“Ne-am simþit foarte bine aici, oamenii din
Þara Oltului sunt prietenii noºtri adevãraþi.
Ne uimeºte cãldura ºi bucuria cu care
suntem primiþi oriunde mergem ºi se vede
clar cã aceste sentimente, stãri, nu sunt
artificiale.
Una dintre cele mai interesante
experienþe trãite cu acest prilej a fost privirea
întoarcerii de la pãºune a ciurdei satului
Porumbacu de Sus. E un adevãrat
spectacol, pe care meritã sã-l vezi. E uimitor
sã priveºti cum fiecare vacã sau bivoliþã se
întoarce agale din câmp, fiecare ºtiind cu
exactitate drumul spre casã.
În altã ordine de idei, trebuie sã vã
mãrturisim cã avem mare încredere în
partenerii din Þara Oltului ºi suntem siguri
cã vom avea un proiect reuºit ºi o
colaborare frumoasã ºi în viitor.”, ne-au
mãrturisit, la plecarea spre Franþa, oaspeþii
din Bretania.
Cele douã structuri- Asociaþia Grupul de
Acþiune Localã „Þara Oltului” ºi Grupul de
Acþiune Localã Pays de Saint Brieuc- Sudau o colaborare mai veche, fiind partenere
în diverse proiecte ºi acþiuni comune,
derulate în anii din urmã.
Prin acest proiect, cele douã GAL-uri
doresc sã punã în valoare experienþa
deosebit de bogatã pe care locuitorii din cele
douã teritorii o au în ceea ce priveºte cultura
ºi valorificarea cartofului. Editarea unui
amplu ghid, care va promova potenþialul
turistic, cultural ºi, mai ales, culinar al celor
douã zone (pe lângã prezentarea generalã,
ghidul va propune cititorilor câte o reþetã a
unui produs sau fel de mâncare bazat pe

cartof sau care are în compoziþie cartoful,
din fiecare localitate componentã a celor
douã teritorii GAL), implicarea în organizarea
ºi participarea la Festivalul de Gastronomie
(Quintin- mai, iunie 2014), „Festivalul
Cartofului" (Ploeuc sur Lie- septembrie
2014) ºi Festivalul „Produse ºi Tradiþii în
Þara Oltului" (octombrie 2014), sunt doar
cele mai importante acþiuni ce se vor
desfãºura în cadrul proiectului.
Dacã nu vor interveni probleme
deosebite (pentru partea românã, întreaga

documentaþie a proiectului se aflã depus,
pentru a doua oarã, la Centrul Regional de
Plãþi pentru Dezvoltare Ruralã ºi Pescuit din
Alba Iulia, în etapa de stabilire a eligibitãþii
pentru acordarea finanþãrii iar pentru partea
francezã este deja asiguratã finanþarea),
proiectul comun dintre Asociaþia GAL „Þara
Oltului” ºi Grupul de Acþiune Localã Pays
de Saint Brieuc –Sud va fi primul proiect
LEADER semnat de douã organisme din
þãri diferite, de când a început derularea
programului în România.

Ansamblul “Doruleþ” a participat la
ediþia a VIII-a a Festivalului
“Mândre plaiuri boicene”
Duminicã 27 aprilie 2014, Ansamblul “Doruleþ” al ªcolii Gimnaziale Racoviþa a participat
la ediþia a VIII-a a Festivalului “Mândre plaiuri boicene” rãspunzând astfel invitaþiei
lansatã de domnul director al ªcolii Gimnaziale “Ion Albescu “ Boiþa.
Programul prezentat de dansatorii ansamblului, cât ºi de solista TELEBUª ANDRA
care a cântat douã piese din propriul repertoriu au încântat auzul ºi privirea spectatorilor.
Mulþumim pentru sprijin doamnei instructor Corina Grecu, ªcolii Gimnaziale Racoviþa
ºi pãrinþilor elevilor noºtri pentru implicare în activitatea ansamblului.
Director
Director,, p rof. Iuliana Mihaela Floare

rosu galben albastru negru

Racoviþa a fost reprezentatã la Festivalul „Moºtenire din bãtrâni”de la Avrig
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Serviciul Public Comunitar Local de Evidenþã a Persoanelor
Tãlmaciu vã informeazã
taxei de timbru de 4 lei, achitate la casieria Primãriei oraºului Tãlmaciu.
Tinerii care împlinesc vârsta de 14 ani trebuie sã se prezinte la S. P.C.
L. E. P. Tãlmaciu, în termen de 15 zile dupã împlinirea vârstei de 14 ani, în
vederea eliberãrii unui act de identitate, cu urmãtoarele documente:
- cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnatã atât de minor,
cât ºi de pãrinte/reprezentant legal (se primeºte de la ghiºeu);
- certificatul de naºtere, original ºi copie;
- actul de identitate al unuia dintre pãrinþi sau al reprezentantului legal,
original ºi copie;
- documentul cu care pãrintele/reprezentantul legal, face dovada adresei
de domiciliu, original ºi copie;
- certificatul de cãsãtorie al pãrinþilor sau, dupã caz, hotãrârea de divorþ,
definitivã ºi irevocabilã, în cazul în care pãrinþii sunt divorþaþi, original ºi
copie;
- chitanþa reprezentând contravaloarea cãrþii de identitate de 7 lei ºi a
taxei de timbru de 5 lei, achitate la casieria Primãriei oraºului Tãlmaciu.
La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul se prezintã la ghiºeul Serviciului
Public Comunitar Local de Evidenþã a Persoanelor, însoþit de unul dintre

Alegerile europarlamentare
Duminicã, 25 mai, pe teritoriul
României se vor desfãºura alegerile
pentru Parlamentul European.
Pentru a fi cât mai informaþi despre
acest scrutin deosebit de important,
reproduce în continuare câteva
extrase din Legea nr. 33/2007 privind
organizarea ºi desfãºurarea alegerilor
pentru Parlamentul European,
republicatã, cu modificãrile ulterioare
(varianta actualizatã pânã la data de
13 februarie 2014).
ART. 45
(1) Fiecare local de secþie de votare
trebuie sã posede un numãr suficient
de urne de vot, cabine, ºtampile cu
menþiunea "VOTAT", proporþional cu
numãrul alegãtorilor înscriºi în copiile
de pe listele electorale permanente ºi
speciale ºi cu numãrul estimat al
alegãtorilor care vor fi înscriºi în listele
electorale suplimentare, precum ºi o
urnã de vot specialã.
(2) Cabinele ºi urnele de vot
trebuie aºezate în aceeaºi încãpere în
care se aflã biroul electoral al secþiei
de votare.
(3) Preºedintele biroului electoral al
secþiei de votare împreuna cu membrii
acestuia trebuie sã fie prezenþi la sediul
secþiei de votare, în ajunul zilei de
referinþã, la ora 18, fiind obligat sã
dispunã mãsurile necesare pentru
asigurarea ordinii ºi corectitudinii
operaþiunilor de votare. Preºedintele
biroului electoral al secþiei de votare
dispune îndepãrtarea materialelor de
propagandã electoralã de orice tip din
ºi de pe sediul secþiei de votare.
(4) Preºedintele va dispune fixarea
posturilor de pazã în jurul localului de
vot.
(5) În ziua de referinþã, activitatea
biroului electoral al secþiei de votare
începe la ora 6. Preºedintele biroului
electoral al secþiei de votare, în

prezenþa celorlalþi membri ºi, dupã caz,
a observatorilor, verificã urnele, listele
electorale, buletinele de vot ºi
ºtampilele, consemnând în procesulverbal prevãzut la art. 49 numãrul
persoanelor înscrise în copiile listelor
electorale permanente, copiile listelor
electorale speciale, precum ºi numãrul
ºtampilelor cu menþiunea "VOTAT". Pe
mãsurã ce deschide pachetele sigilate,
preºedintele asigurã aplicarea ºtampilei
de control pe ultima paginã a fiecãrui
buletin de vot din acestea. Dupa
încheierea acestor operatiuni,
preºedintele închide ºi sigileazã urnele
prin aplicarea ºtampilei de control.
(6) Preºedintele biroului electoral al
secþiei de votare este obligat sã ia
mãsurile necesare pentru ca alegerile
sã decurgã în bune condiþii. Atribuþiile
acestuia, în aceastã privinþã, se întind
ºi în afara localului de votare, în curtea
acestuia, în intrãrile în curte, în jurul
localului de vot, precum ºi pe strãzi ºi
în pieþe publice pânã la o distanþã de
500 m.
(9) Pentru menþinerea ordinii,
preºedintele biroului electoral al secþiei
de votare are la dispoziþie mijloacele
de ordine necesare, asigurate de
primar ºi de prefect, împreunã cu
reprezentanþii Ministerului Administraþiei
ºi Internelor.
(10) În afara de membrii biroului
electoral al secþiei de votare, de
candidaþi ºi de observatori, nicio altã
persoanã nu poate staþiona în locurile
publice din zona de votare sau în
localul de vot mai mult decât timpul
necesar pentru votare.
(12) În ziua votarii, între orele 7 21, sunt interzise comercializarea ºi
consumul bãuturilor alcoolice în spaþiul
de protecþie al secþiei de votare
prevãzut la alin. (6).
ART. 46

(1) Votarea începe la ora 7 ºi se
încheie la ora 21. La sediile secþiilor de
votare se afiºeazã la loc vizibil ora la
care începe, respectiv se încheie
votarea.
(3) Accesul alegãtorilor în sala de
vot are loc în serii corespunzãtoare
numãrului cabinelor. Alegãtorul
resortisant ºi alegatorul comunitar
prezintã actul de identitate, respectiv
documentul de identitate biroului
electoral al secþiei de votare.
Preºedintele biroului electoral al secþiei
de votare sau membrul desemnat de
acesta verificã dacã alegatorul este
înscris în copia de pe lista electoralã
permanentã sau de pe lista electoralã
specialã, dupã care alegatorul
semneazã în listã la poziþia destinatã
acestuia. În baza semnãturii în copia
de pe lista electoralã permanentã sau
de pe lista electoralã specialã,
preºedintele sau membrul biroului
electoral al secþiei de votare
desemnat de acesta îi încredinþeazã
alegatorului buletinul de vot ºi
ºtampila cu menþiunea "VOTAT" pe
care acesta o va aplica pe buletinul
de vot. În situaþia în care alegãtorul,
din motive bine întemeiate, constatate
de cãtre preºedintele biroului electoral
al secþiei de votare, nu poate semna
în lista electoralã, preºedintele face o
menþiune în listã, confirmatã prin
semnãtura sa ºi a încã unui membru
al biroului electoral.
(7) Alegãtorii voteazã separat în
cabine închise, aplicând ºtampila cu
menþiunea "VOTAT" înãuntrul
patrulaterului care cuprinde lista de
candidaþi sau prenumele ºi numele
candidatului independent pe care îl
voteazã.
(8) Prezenþa oricãrei persoane în
cabinele de vot, în afara celei care
voteazã, este interzisã. Alegãtorul

- febra hemoragicã CrimeeaCongo
Aceste boli apar în regiuni
diferite unde existã cãpuºe
infectate care pot transmite
boala.

Informaþi-vã
despre riscul
muºcãturii de
cãpuºã

care din motive temeinice, constatate
de preºedintele biroului electoral al
secþiei de votare, nu poate sã voteze
singur are dreptul sã cheme în cabina
de votare un însoþitor ales de el,
pentru a-l ajuta. Acesta nu poate fi
din rândul observatorilor sau al
membrilor biroului electoral al secþiei
de votare.
(9) Dupã ce au votat, alegãtorii
vor îndoi buletinele, astfel încât pagina
netipãritã care poartã ºtampila de
control sã rãmânã în afarã, ºi le vor
introduce în urnã, având grijã sã nu
se deschidã. Îndoirea greºitã a
buletinului nu atrage nulitatea acestuia.
ART. 47
(1) Pentru alegãtorii netransportabili din motive de boalã sau
invaliditate, preºedintele biroului
electoral al secþiei de votare poate
aproba, la cererea scrisã a acestora,
depusã cel mai târziu în preziua
alegerilor, însotitã de copii ale unor
acte medicale sau alte acte oficiale din
care sã rezulte cã persoanele
respective sunt netransportabile, ca
o echipa formatã din cel puþin 2
membri ai biroului electoral sã se
deplaseze cu o urnã specialã ºi cu
materialul necesar votãrii - ºtampila
cu menþiunea "VOTAT" ºi buletine de
vot - la locul unde se aflã alegãtorul,
pentru a se efectua votarea. În raza
unei secþii de votare se utilizeazã o
singurã urnã specialã. Urna specialã
poate fi transportatã numai de
membrii biroului electoral al secþiei de
votare. Urna specialã se poate
deplasa numai în raza teritorialã
arondatã la respective secþie de
votare.
ART. 48
(1) La ora 21, preºedintele biroului
electoral al secþiei de votare declarã
votarea încheiatã ºi dispune

Cãpuºele sunt prezente atât în
zonele rurale, cât ºi în cele
urbane, inclusiv în numeroase
destinaþii populare pentru
activitãþi în aer liber ºi turism.
Persoanele care viziteazã zonele
rurale sunt cele mai expuse
riscului de a fi muºcate de
cãpuºe, dar acesta este prezent
ºi în locaþiile pentru picnicuri, în
parcuri ºi grãdini. Riscul este mai
mare atunci când practicaþi
activitãþi în aer liber, cum ar fi
camparea în naturã, drumeþii,

ciclism, alpinism, pescuit sau
vânãtoare. Dacã vizitaþi o zonã
în care existã cãpuºe infectate,
asiguraþi-vã cã ºtiþi cum sã
preveniþi ºi sã detectaþi
muºcãturile de cãpuºã.

Despre boala
Lyme: simptome
ºi tratamente
Boala Lyme este una dintre
cele mai rãspândite în urma
muºcãturii de cãpuºã.
Vã rugãm contactaþi medicul
dacã prezentaþi unul dintre
simptomele
descrise
în
continuare.
Boala Lyme (borelioza) se
manifestã prin urmãtoarele
simptome care apar, de obicei, în
30 de zile de la momentul
muºcãturii:
• erupþie cutanatã roºiaticã, de
formã circularã, în jurul muºcãturii
• simptome asemãnãtoare
celor de gripã, de exemplu,

PROGRAMUL CU PUBLICUL
LUNI - 8– 12 - primiri documente
15- 16 - eliberãri documente
MARÞI - 8– 12 - primiri documente
15- 16 - eliberãri documente
MIERCURI - 12– 18 - primiri documente ºi eliberãri documente
JOI - 8– 12 - primiri documente
15- 16 - eliberãri documente
VINERI - 8– 12 - primiri documente ºi eliberãri documente
SPCLEP Tãlmaciu -compartiment evidenþa persoanelorConsilier Elena- Delia Stancu

(continuare din numãrul anterior)

Informaþii despre cãpuºe ºi bolile pe care acestea le transmit
Cãpuºele pot transmite boli
grave.
Cãpuºele sunt foarte mici ºi se
hrãnesc cu sânge de mamifere,
reptile ºi pãsãri, de la care pot
lua bacterii sau viruºi.
Cãpuºele pot muºca ºi oamenii
care trec prin mediul lor de viaþã.
Cu toate cã muºcãtura de cãpuºe
nu este, în sine, periculoasã,
existã riscul ca acestea sã
transmitã infecþii în sânge atunci
când se hrãnesc ºi sã provoace
boli grave.
Ciclul de viaþã al cãpuºelor
cuprinde urmãtoarele stadii de
dezvoltare: ou, larvã, nimfã ºi
cãpuºã adultã. În ultimele trei
stadii, cãpuºele pot muºca ºi
transmite boli. femelã adultã
mascul adult nimfã larvã
Dimensiunile pot diferi
considerabil, în funcþie de specia
de cãpuºe.
În Europa, bolile transmise de
cãpuºe la oameni sunt:
- encefalita de cãpuºe
- boala Lyme (boreliozã)
- febra recurentã

pãrinþi sau, dupã caz, de reprezentantul sãu legal, de persoana desemnatã
din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenþã
socialã sau de persoana cãreia i-a fost încredinþat în plasament, pentru a
solicita eliberarea actului de identitate.

febrã, obosealã, dureri de cap
Cele mai multe cazuri de
boreliozã pot fi tratate, prin
administrare de antibiotice timp
de câteva sãptãmâni. Netratatã,
însã, boala poate provoca infecþii
ale inimii, articulaþiilor ºi sistemului
nervos.
Informaþiile
au
fost
preluate de pe http://
www
.insp.gov
.ro/cnscbt/.
www.insp.gov
.insp.gov.ro/cnscbt/.

închiderea sãlii unde se voteazã.
(2) Alegãtorii care la ora 21 se aflã
în sala unde se voteazã pot sã îºi
exercite dreptul de vot.
ART. 49
(1) Dupã închiderea sãlii unde se
voteazã, preºedintele, în prezenþa
membrilor biroului electoral,
efectueazã operatiunile de numãrare
a buletinelor de vot ºi de
consemnare a rezultatului votãrii.
(7) Membrilor birourilor electorale
ale secþiilor de votare li se
elibereazã, la cerere, o copie de pe
procesul-verbal, certificatã de cãtre
toþi cei care au semnat originalul.
(8) Douã exemplare ale
procesului-verbal, însoþite de toate
întâmpinãrile ºi contestaþiile privitoare
la operaþiunile electorale ale biroului
electoral al secþiei de votare,
buletinele de vot nule ºi cele
contestate, precum ºi listele electorale
utilizate, alcãtuiesc un dosar sigilat ºi
stampilat. În cel mult 24 de ore de la
încheierea votãrii, dosarul este
înaintat biroului electoral judeþean
sau, dupã caz, biroului electoral al
sectorului municipiului Bucureºti, de
cãtre preºedintele biroului electoral
al secþiei de votare, cu pazã
înarmatã, însotit, la cerere, de alþi
membri ai biroului electoral respectiv.
ART. 50
(1) Dupã primirea proceselorverbale de la toate birourile electorale
ale secþiilor de votare ºi dupã
soluþionarea întâmpinãrilor ºi
contestaþiilor primite, biroul electoral
judeþean, biroul electoral al sectorului
municipiului Bucureºti sau biroul
electoral pentru secþiile de votare din
strãinãtate încheie un proces-verbal
centralizator al indicatorilor cuprinºi în
procesele-verbale ale secþiilor de
votare.

ART. 73
(1) La toate operaþiunile electorale
efectuate de birourile electorale ale
secþiilor de votare pot asista, în afara
membrilor acestora, persoanele
acreditate în condiþiile prezentei legi.
(2) În sensul prezentei legi, prin
persoane acreditate se înþelege
urmãtoarele:
a) observatorii interni ºi externi;
b) reprezentanþii interni ºi externi ai
mass-mediei;
c) delegaþii partidelor politice, ai
organizaþiilor cetãþenilor aparþinând
minoritãþilor naþionale, ai alianþelor
politice sau electorale dintre acestea
care participã la alegeri ºi nu au
reprezentanþi în birourile electorale.
(10) Persoanele acreditate pot
asista la operaþiunile electorale în ziua
votãrii, începând cu ora 6 ºi terminând
cu momentul încheierii ºi semnãrii de
cãtre membrii biroului electoral al secþiei
de votare a procesului-verbal de
constatare a rezultatelor votãrii în
secþia respectivã, numai dacã prezintã
actul de acreditare, care este valabil
ºi în copie. Acestea nu pot interveni
în niciun mod în organizarea ºi
desfãºurarea alegerilor, având numai
dreptul de a sesiza în scris
preºedintele biroului electoral în
cazul constatãrii unei neregularitãþi.
(11) La biroul electoral al secþiei
de votare, persoanele acreditate
pot staþiona numai în spaþiul stabilit
în acest sens în sala de votare de
cãtre preºedintele biroului electoral
al secþiei de votare. Acreditarea
permite accesul titularului acesteia
ºi în spaþiul special amenajat în
acest sens la biroul electoral
judetean, al sectorului municipiului
Bucureºti sau la biroul electoral
pentru secþiile de votare din
strãinãtate care a emis acreditarea.

Delimitarea secþiilor de
votare pentru alegerile
europarlamentare
Pentru desfãºurarea alegerilor europarlamentare din data de 25
mai 2014, pe teritoriul administrativ vor funcþiona urmãtoarele secþii
de votare:
- Secþia de votare nr. 324- Sebeºu de Sus, ªcoala cu clasele I-IV
Sebeºu de Sus, nr 34 (vor vota cetãþenii cu domiciliul stabil în satul
Sebeºu de Sus - toate numerele de la 1 la 400, ºi pe una dintre
strãzile Aurel Cãlin – toate numerele, Bisericii – numerele 255 ºi de
la numerele 279 la 300, Cãminului – toate numerele, Eroilor – toate
numerele, Iazu Morii – toate numerele, Jiliºti – toate numerele, Malului
– toate numerele, Plaiului – toate numerele, Podurilor – toate
numerele, Rîului – toate numerele, Suru – toate numerele, nr. 148 –
208, Þãrmuri – toate numerele, Tãtaru – toate numerele, Unirii –
toate numerele, Valea Moaºei - toate numerele);
- Secþia de votare nr. 325- Racoviþa, Cãminul Cultural Racoviþa,
str. Protopop Valeriu Florianu, nr. 90 (vor vota cetãþenii cu domiciliul
în Racoviþa, bloc 1, de la numerele 1 la 800 sau pe una dintre strãzile
Bisericii – toate numerele, nr. 418 – 435, nr. 438 – 453, Brazilor –
toate numerele, Cornel Lupea – toate numerele, Criºãnuþ – toate
numerele, Dealului – toate numerele, Donului – toate numerele, Gãrii
- toate numerele, Grãnicerilor – toate numerele, În Bãlþi – toate
numerele, Negoiul – toate numerele, Protopop Valeriu Florianu toate numerele, Sebeºului – toate numerele, Suru - toate numerele
- nr. 462 – 468, Viroana – toate numerele).
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În atenþia locuitorilor oraºului Tãlmaciu ºi a comunelor arondate Serviciului
Public Comunitar Local pentru Evidenþa Persoanelor Tãlmaciu (Boiþa,
Racoviþa, Turnu Roºu):
Cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a
actului de identitate, dar nu mai puþin de 15 zile, titularul acestuia are obligaþia
sã solicite serviciului public comunitar de evidenþã a persoanelor eliberarea
unei noi cãrþi de identitate, prezentând urmãtoarele documente:
- cerere tip pentru eliberarea actului de identitate (se primeºte de la ghiºeu);
- actul de identitate ºi cartea de alegãtor expirate;
- certificatul de naºtere, original ºi copie;
- certificatul de cãsãtorie sau hotãrârea de divorþ, definitivã ºi irevocabilã,
dacã este cazul, original ºi copie;
- certificatul de deces al soþului/soþiei decedat/ã, dacã este cazul, original ºi
copie;
- certificatele de naºtere ale copiilor minori cu vârsta mai micã de 14 ani,
dacã este cazul, original ºi copie;
- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original ºi copie;
- chitanþa reprezentând contravaloarea cãrþii de identitate de 7 lei ºi a
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Încã trei victorii pentru jucãtorii de la AS INTER Racoviþa
Jucãtorii echipei de fotbal AS INTER
1. AS INTER Racoviþa
15
13 1 1 44-15 40p
+16
Racoviþa au continuat meciurile foarte
2. A.S. Bradu
15
11 2 2 46-17 35p
+11
bune ºi în ultimele trei etape, astfel cã
3. Bucegi Veºtem
15
11 1 3 60-21 34p
+13
ocupã tot fotoliul de lider al clasamentului.
4. A.S. Arpaºu
15
7
3 5 42-29 24p
0
În data de 26 aprilie 2014 (etapa a
5. Rokiees Sibiu
15
6
1 8 35-34 19p
-2
XIII-a), echipa AS INTER Racoviþa a
6. Corsav Veºtem
15
5
2 8 29-37 17p
-4
învins la Mîrºa echipa Voinþa Roºia (scor
7. AS Chirpãr
15
4
3 8 22-30 15p
-9
3 la 1), în 11 mai 2014 (etapa a XIV-a), la
8. A.S. Nocrich
15
3
3 9 23-39 12p
-12
Turnu Roºu, racoviþenii s-au jucat cu
9. Voinþa Roºia
15
3
1 11 20-46 10p
-11
gazdele de la A.S. Turnu Roºu ºi au
10. A.S. Turnu Roºu
15
2
3 10 24-77 9p
-12
câºtigat cu scorul de 9 la 2 iar în 17 aprilie
Conform programului oficial publicat de site-ul www.frf-ajf.ro, echipa AS INTER
2014 (etapa a XV-a), la Mîrºa, AS INTER
Racoviþa
va avea de disputat urmãtoarele meciuri:
Racoviþa s-a impus cu scorul de 2 la 0 în
- Etapa a XVI- (24-05-2014, ora 18), Corsav Veºtem - AS INTER Racoviþa (se
faþa jucãtorilor echipei Bucegi Veºtem.
joacã la Tãlmaciu);
În urma acestor rezultate, clasamentul
- Etapa a XVII-a (31-05-2014, ora 18), Rokiees Sibiu - AS INTER Racoviþa;
dupã etapa a XV-a, Liga a V-a, Seria II
- Etapa a XVIII-a (7-06-2014, ora 18), AS INTER Racoviþa - A.S. Bradu (se joacã
Sibiu, sezon 2013 – 2014, se prezintã
la Mîrºa).
astfel:

finisajele moderne, formele ºi amenajãrile
demne de orice localitate urbanã. ªi nici
nu este de mirare atât timp cât în Racoviþa
existã alimentare cu electricitate, apã
potabilã, gaz metan, reþea de canalizare,
facilitãþi care te “obligã” la un trai modern.

Natura, încã surse de
hranã ºi leac

(continuare din pagina 1)

Post negru, lege
De mâncat, racoviþenii... mâncau. Dar
se gândeau mult ce anume, þinând cont
când se mânca de dulce ºi când nu.
Pregãteau mâncãrurile în vase separate,
iar în perioadele de post gãteau
tradiþionala zamã de fusoi, de cuc, fiertura
din fãinã de grâu, tocana de crumpene,
ceapã coaptã de cãrbuni, mãmãligã ºi
hirinci. Când erau zile de post negru, era
lege ca nimeni - cu excepþia copiilor - sã
nu punã gura pe vreo mâncare pânã nu
rãsãreau stelele. Cât despre zilele
obiºnuite, când post nu era ºi sãrbãtorile
nu "bãteau" la fereastrã, racoviþenii
consumau lapte dulce sau acru, brânzã
de burduf pe care o luau de la tãlmãceni,
ouã, zamã de pãpãradã, iar carnea de
pasãre ori vitã se mânca numai la zile
deosebite. Iarna, ca ºi astãzi, gospodinele
pregãteau sângerete, caltaboº, tobã ºi
jumeri, preparate din carne de porc. Copiii
gãseau un deliciu în mãmãliga rece,
înmuiatã în unsoare, pe care o savurau
cu plãcere. Între mesele zilei, ei consumau
floricele, dovleac copt ºi bostan fiert. Ca
desert, se mâncau scoverzi, plãcinte ºi
clãtite umplute cu brânzã sau gem de
mãceºe ori prune. Când bãrbaþii erau
plecaþi la stânã, ei mâncau câte "un cãlcâi
de pitã cu câteva crestãturi de slãninã".

ªezãtorile, locurile unde
se spuneau poveºtile
Racoviþenii se întâlneau la ºezãtori,
când era prilej de a mai schimba o vorbã,
douã, de a mai povesti ºi a mai socializa.
Au existat ºezãtori de fete, de femei
mãritate ºi, când ambele se intersectau,
generaþiile împãrþeau poveºtile, iar
tinerele aveau ce învãþa din experienþa
celor mai în vârstã. Odatã cu istorisirile
lor, gospodinele coseau ºi torceau.
ªezãtorile de fete captau atenþia feciorilor,
care veneau ºi organizau fel de fel de
jocuri, cum sunt "Pe scaun", "De-a
fântâna", "De-a cioarecu" sau "Puica
zburãtoare". În schimb, cele de femei
pãstrau o atmosferã mai serioasã ºi
fermã. Povesteau despre vremuri apuse,

despre fetele nemãritate, despre
cântãrile de altãdatã.

La joc cu tinerii
Tineretul satului se întâlnea ºi la joc.
Deºi iniþial interzis de canoanele
bisericeºti, a început sã devinã loc de
cunoaºtere mai ales dupã cel De-al Doilea
Rãzboi Mondial. La început, se juca în
curtea ºcolii, apoi prin curþile unor
cârciumi. Ulterior, pentru cã vremea nu
era întotdeauna de partea lor, racoviþenii
s-au mutat cu dansul la crâºma lui David
Olaru, care a construit un pavilion de joc.
Faima satului era aici ºi a constituit pânã
în jurul anului 1950 un loc frecventat atât
de tineri, cât ºi de cei trecuþi de prima
tinereþe. Dupã acest an, petrecerea s-a
mutat la Cãminul Cultural. ªi acum unii
sãteni îºi mai aduc aminte de fluierul
feciorilor ºi strigãturilor fecioarelor, în jocul
"Pe su' mânã”, în "Învârtitã", "Sârbã" sau
"Þigãneascã". În piruetele lor, fetele
cântau ºi fãceau aluzie la feciori, de multe
ori "înþepându-se" între ele: "ªogoriþã,
ºogorea, / Ce eºti cu inimã rea?/ Cã
paharu' nu þi-l beau,/ Nici drãguþu nu þi-l
iau...".

Ce a rãmas astãzi?
Ei bine, ca în mai toate satele ºi
comunele de la noi, ºi la Racoviþa
modernismul ºi modernitatea, progresul,
ºi-au pus amprenta pe viaþa comunitãþii,
astfel cã multe din aspectele ce marcau
existenþa racovicenilor în urmã cu
aproape 200 de ani acum nu mai sunt de
actualitate. Ultimii ani din era comunismului
ºi cei aproape 25 de ani de democraþie
au adus schimbãri majore în ceea ce
priveºte organizarea ºi “faþa”
gospodãriilor din Racoviþa ºi Sebeºu de
Sus. O simplã plimbare pe uliþele celor
douã localitãþi te conving cã aici trãiesc
destui oameni cu stare, ce au investit
mulþi bani pentru a-ºi asigura un confort
ridicat. Mulþi dintre racoviþenii din ziua de
astazi au case ºi curþi mari, arãtoase, cu
grãdini de zarzavaturi ºi livezi frumoase,
cu ronduri de flori sau spaþii verzi bine
îngrijite. Destul de puþine sunt casele ce
încã mai pãstreazã un stil oarecum vechi,
tot mai mulþi locuitori preferând acum

În ceea ce priveºte resursele de hranã
ale actualilor locuitori ai comunei, situaþia
este, în aceeaºi proporþie, mult schimbatã.
Chiar dacã oamenilor le este mult mai
comod acum sã cumpere cele necesare
traiului de la magazinul sãtesc sau
supermarket, mai sunt, totuºi, ºi unii care
nu ignorã faptul cã natura oferã încã multe
produse trebuincioase ºi profitã de
aceastã ofertã. Astfel, mulþi oameni din
Racoviþa sau Sebeºu de Sus obiºnuiesc
sã meargã ºi în zilele noastre la cules de
fructe de pãdure, ciuperci de diferite soiuri
sau plante ori flori medicinale dar prea
puþini sunt cei ce mai fac din aceastã
îndeletnicire o activitate aducãtoare de
venit. Lumea nu mai prea merge pe câmp
sau prin pãdure sã adune ciuperci, afine,
zmeurã, fragi, flori de tei ori de soc, pentru
a vinde produsele, ci pentru a le folosi în
scopuri personale.
Cum este ºi normal, nici vânãtoarea
nu se mai practicã în zonã ca odinioarã.
Acum existã în cele douã localitãþi mai
mulþi vânãtori ce posedã în mod legal arme
ºi care, din timp în timp, pornesc la câte o
partidã de vânãtoare. Pãdurile ºi pãºunile
din zonã sunt populate de porci mistreþi,
Alimentaþia, în ton cu
lupi, vulpi, urºi, capre ºi cerbi dar nimic
nu se poate vâna decât cu respectarea
progresul ºi
legii.
modernismul
Râurile ce curg în zonã sunt ºi astãzi
destul de bogate în peºte, astfel cã
Dintotdeauna racoviþenii au fost oameni
pescuitul încã are mulþi adepþi. Nu se mai credincioºi, cu respect deosebit pentru
prea practicã pescuitul tradiþional (puþini, obiceiurile culinare de þin de perioadele
în special tinerii ºi copiii, sunt cei ce mai
pescuiesc “la mânã” sau “la sfoarã” ºi asta
doar de amuzament), pasionaþii având
acum mijloace din cele mai moderne. Oltul
ºi micile pârâiaºe din zonã au crap, ºtiucã,
somn, caras, pãstrãv, clean etc, unii dintre
pescari reuºind sã facã din aceastã
pasiune ºi o micã afacere, prin
comercializarea peºtelui pe piaþa liberã.
În ceea ce priveºte prinderea racilor ºi a
broaºtelor ºi folosirea acestora pentru
consum, acestea par a fi obiceiuri foarte
rar întâlnite în zilele noastre.

Ocupaþii uitate ºi nu
prea...
Multe dintre ocupaþiile racoviþenilor de
odinioarã nu mai sunt acum decât simple
amintiri, progresul ºi modernismul fiind se
pare cauza principalã a acestei situaþii.
Doar sporadic se mai întâlnesc gãspodãrii
unde sculele sau micile utileje au fost
fãurite artizanal, cei mai mulþi fiind acum
dotaþi cu echipamente moderne.
Totuºi, la Racoviþa mai existã familii
unde se fac þichiri (corfe cu o toartã)
chelteuri (coºuri cu douã mânere) sau
mãturoaie din nuiele, meºteºugul
împletitului rãchitei fiind pãstrat în special

de post. În cele mai multe case ºi în ziua
de astãzi se respectã, cel puþin din punct
de vedere culinar, cele mai mari posturi
ale anului, destul de mulþi oamenii postind
„negru” (fãrã mâncare ºi bãuturã pânã
la asfinþitul soarelui). Preparatele de post
din zilele noastre nu diferã foarte mult
faþã de cele pregãtite de strãbunici. În
restul anului, când nu existã opreliºti
impuse de post, racoviþeanul are o
alimentaþie bogatã ºi variatã, în multe
dintre gospodãrii fiind crescuþi porci, oi,
capre, vaci, bivoliþe, gãini, curci ori raþe,
ce asigura prin produse hrana de zi cu zi.

Fãrã ºezãtori dar cu
ceata de feciori ºi...
Dana
ªezãtorile au dispãrut din „peisajul”
tradiþional racoviþean. În serile lungi, de
la sfârºitul toamnei pânã la primãvarã,
femeile mai obiºnuiesc sã meargã „în
vecini”, cu lucrul de mânã ori pentru o
poveste, fãrã însã ca amploarea ºi
caracterul acestor întâlniri sã fie aceleaºi
cu cele de la ºezãtorile din trecut. Ceata
de feciori a rãmas, totuºi, un obicei drag
pentru tinerii din zonã, aici fiind exersate
colindele ºi cântãrile de Crãciun, jocul ºi
alte tradiþii specifice sãrbãtorilor de iarnã.
Tot în timpul iernii, în cea de-a doua zi de
Crãciun, se desfãºoarã ºi obiceiul „Dana”,
atunci aproape toþi racoviþenii fiind
prezenþi în centrul localitãþii pentru a
asculta frumosul colind al feciorilor din
ceatã ºi al bãrbaþilor ºi pentru a se amuza
de „bãtutul” þurcii. Imediat dupã acest
obicei se desfãºoarã balul tradiþional de
Crãciun, cu joc, acesta fiind unul dintre
puþinele momente de acest fel din timpul
anului. În rest, tinerii din ziua de astãzi se
distreazã la discoteci, în cluburi sau la
karaoke. Nunþile, care la Racoviþa sunt
mari, cu sute de invitaþi, pomenile sau
alte evenimente familiale, sunt tot atâtea
momente în cadrul cãrora locuitorii de
astãzi ai comunei socializeazã.

Suntem ºi pe Facebook!
Jurnalul de Racoviþa, publicaþia tuturor celor ce locuiesc sau iubesc Racoviþa
ºi Sebeºu de Sus, este ºi pe Facebook. Utilizatorii internetului, ce doresc sã ne
devinã prieteni în aceastã reþea de socializare, trebuie sã ne caute dupã numele
Jurnalul de Racovita. Contul nostru poate fi accesat la adresa www.facebook.com/
deracovita.jurnalul. Ne dorim sã fim cât mai mulþi, sã ne putem împãrtãºi unii
altora bucuriile ºi necazurile.
AT E N Þ I E !
Orice utilizator ce va posta mesaje folosind un limbaj neadecvat, licenþios, va fi
eliminat imediat din lista de prieteni!
Ne puteþi scrie pe adresa de email jurnalulderacovita@gmail.com. Nu uitaþi sã
vã semnaþi cu numele ºi adresa corectã!
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Racoviþa, între douã veacuri

în gospodãriile de romi.
Meºtesugul þesutului, împletitului,
brodatul sau cusutului sunt ceva mai des
întâlnite în zilele noastre, chiar dacã nu
se mai poate spune cã acestea sunt încã
la fel de dezvoltate ca odinioarã.
O altã îndeletnicire care mai poate fi
întâlnitã la câteva gospodãrii este ºi
fabricarea hamurilor, a curelelor sau
bicelor dar din cauza cererii tot mai
scãzute ºi aceste meºteºuguri sunt pe
cale de dispariþie.
Numãrul destul de mare de cai încã
existent în comunã a fãcut ca ºi
îndeletnicirea potcovitului sã rãzbatã în
timp. Fãrã a atinge numãrul existent mai
demult, mai sunt totuºi ºi astazi gospodari
ce se pricep la potcovit, unii dintre ei
având chiar ºi mici ateliere de fierãrie,
unde îºi produc singuri „încãlþãrile”
cabalinelor sau diverse elemente
necesare la construcþia unei cãruþe.
Dacã în trecut oamenii locului mergeau
la moarã pentru a face fãina necesarã
fabricãrii pâinii sau pentru fãina de porumb
(mãlai), astazi supermaketul oferã orice
produs, fãrã ca efortul depus sã fie la fel
de mare. Ca urmare, au cam dispãrut
morile din zonã, cum s-a întâmplat cam în
toatã Þara Oltului, singurul loc mai
important unde oamenii încã mai merg sã
macine diverse cereale fiind „La moara
lui Maxim”, o moarã de ciocane încã
funcþionalã în Racoviþa. În rest, în mai
multe gospodãrii ale satului au apãrut
mori electrice de capacitate micã, ce pot
asigura, fãrã probleme, necesarul de
fãinã pentru consum casnic sau pentru
animale.

