
Ilimbav
Sat component al comunei Marpod, localitatea Ilimbav este situata pe Valea  Hartibaciului, din sud-estul
judetului, pe raul Marpod, aproximativ la aceeasi distanta – 35 de km – de Sibiu si respectiv Agnita. Desi
relativ mica si modesta, cu o populatie de circa 350 de locuitori, in marea lor majoritate crescatori de
bovine, asezarea, atestata documentar la 1375, este recunoscuta de aproape un secol pentru zacamintele
sale de gaz metan, continute in subsol. De fapt, in premiera pentru judetul Sibiu, aici a fost experimentat
si operat, in anul 1961, primul depozit de inmagazinare subterana a gazelor naturale. 
  
  

Satul se individualizeaza insa si prin cele doua vechi lacase de cult existente. Este vorba despre Biserica
ortodoxa cu picturi, avand hramul " Sf. Nicolae ", construita intre anii 1826-1836, dar mai ales despre
biserica din lemn de rit greco-catolic, cu hramul " Înaltarea Domnului ". Adusa din satul Nou si
reasamblata la Ilimbav in 1852, biserica de lemn se afla astazi intr-o stare avansata de degradare din
cauza atacurilor bacteriologice. Configurata dupa un plan dreptunghiular, aceasta prezinta pe latura de
apus un pridvor inchis, iar tindele de la nord si sud fac din ea obiectul cel mai apropiat de tipologia locala
a caselor din barne. 
    Mai multe poze din satul Ilimbav
  

  Pe marginea acestei asezari, de cele mai multe ori pustii, din care tinerii au migrat spre oras - dovada ca,
la scoala primara din sat nu sunt inscrisi decat 15 elevi -    s-au tesut, de-a lungul vremii, numeroase
legende. Batranii satului vorbesc cu teama despre locuri precum la " Piatra Lucie " sau la " Ciumei " ca
despre niste zone bantuite de duhuri necurate. Se spune ca rapa de la marginea satului, de la " Piatra Lucie
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" ar fi locuita de iele. Acestea ademenesc femeile si animalele, le sug sangele si le omoara. Despre locul
la " Ciumei " se povesteste ca in perioada antebelica acesta ar fi fost decimat de ciuma. De abia dupa ce
localnicii au cusut o ie cu care au " imbracat " crucea de pe coama dealului si au rostit descantece si
rugaciuni, au reusit sa alunge molima din sat. Altfel, Iacob Bologa, notar al Adunarii de la Blaj si
fondator al ASTREI, al carui nume il poarta si scoala generala din Marpod, este singura personalitate
nascuta in satul Ilimbav.   

  
  Codul postal al satului Ilimbav este 557136

Cuvinte cheie: Ilimbav  Marpod  Agnita  Iacob Bologa  satul Ilimbav  biserica de lemn  biserica
greco-catolica
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