
\&quot;Lada de Zestre\&quot; si-a mutat comorile la Daia
O explozie de bucurie si culoare a cunoscut duminica, 5 iunie, localitatea Daia din comuna Rosia, pentru
ca o parte dintre comorile satelor din judetul Sibiu s-a revarsat in fata daienilor si a oaspetilor lor. Daia
s-a transformat, astfel, in destinatia iubitorilor traditiilor si ai lumii satului, care au reusit sa vada in
acelasi loc, prin intermediul "Lazii de Zestre" costumele populare, dar si obiceiurile unui mare numar
dintre localitatile judetului. Evenimentul, organizat de Şcoala Populara de Arte si Meserii "Ilie Micu" din
Sibiu, impreuna cu Consiliul Judetean Sibiu, i-a avut drept gazde pe daienii reprezentati de primarul
Valentin Aldea si de Consiliul Local, care au intampinat "Lada de Zestre" in straie de sarbatoare, asa cum
se cade intr-o zi de mare insemnatate. insa lada simbolica, ce aduna cantecele, jocul, munca, tesaturile si
toate comorile lumii satului romanesc, nu a fost adusa ori-si-cum de la Laslea, unde s-a aflat timp de un
an, ci a fost condusa, ca o mireasa, din "capu' satului", pana in "mijlocu' satului", de un alai deschis de
calarasi si de copiii fluierasi, de la Tilisca. 
  
  
  
  Revarsare de traditii in mijlocul Daii
  
  
  
  Primul eveniment al zilei, "in capu' satului", a cuprins parada portului popular, "Lada de Zestre" fiind
asteptata, in miezul zilei de primarul comunei Rosia si de un sobor de preoti care a sfintit apoi lada si i-a
binecuvantat pe cei prezenti: oaspeti din strainatate, participanti la eveniment, primarii invitati, primarii
din proiect sau oficialitati din Sibiu. Evenimentul organizat in cadrul celei de-a XIV-a editii a "Zilelor
Şcolii Populare de Arte si Meserii <> Sibiu" a continuat apoi cu o vizita efectuata de oficialitati in
atelierul clasei externe de tesut traditional de la Daia.
  
  "Cerul s-a luminat in aceasta frumoasa zi de vara, pentru ca lada noastra de zestre a pornit la drum cum
porneau odinioara lazile de zestre ale mireselor", a spus Maria Lia Bologa, directorul Şcolii Populare de
Arte si Meserii "Ilie Micu", in deschiderea manifestarii, la care au participat: Martin Bottesch,
presedintele Consiliului Judetean Sibiu, Ioan Banciu, vicepresedintele Consiliului Judetean Sibiu, Horatiu
Racuciu, prefectul judetului Sibiu, Theodor Paleologu, fostul ministru al Culturii, deputatul Mircea Cazan
sau senatorul Viorel Arcas.
  
  "Nu este pentru prima data cand particip la aceasta actiune, "Lada de Zestre" si de fiecare data constat ca
este o mare sarbatoare", a spus Martin Bottesch, dupa salutul rostit tuturor celor prezenti de catre
primarul comunei Rosia, Valentin Aldea. Presedintele Consiliului Judetean a subliniat aplecarea
evenimentului spre traditii. "Lada este una simbolica, dar simbolizeaza traditiile. Multumesc pentru tot
ceea ce ati facut, doamna Maria Lia Bologa", a mai spus Martin Bottesch. "Ma bucur tare mult ca sunt
aici cu dumneavoastra. Ma bucur tare mult sa vad atat de multi oameni si ii felicit pe toti primarii care
gazduiesc aceasta lada", a subliniat, la randul sau Horatiu Racuciu, dupa care i-a dat cuvantul fostului
ministru al Culturii, Theodor Paleologu: "Avem un efort mare de facut pentru pastrarea patrimoniului.
Aceasta zi este o zi de punere in valoare a acestui patrimoniu". Deputatul Mircea Cazan, a subliniat, la
randul sau ca, "cultura si traditia nu au culoare politica", vicepresedintele Consiliului Judetean Sibiu, Ioan
Banciu aratand ca este ultima data cand Maria Lia Bologa participa la eveniment in calitate de director al
Şcolii Populare de Arte si Meserii "Ilie Micu". De pe scena aflata in mijlocul satului si-au mai exprimat
cuvinte de bucurie senatorul Viorel Arcas, dar si primarul comunei Laslea, Ion Onea, care i-a inmanat
lada primarului Rosiei, Valentin Aldea. 
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  De la tesaturi, la joc si cantec
  
  
  
  Albul, rosul si negrul s-au revarsat duminica in mijlocul daienilor si a invitatilor lor, pentru ca "Lada de
Zestre" le-a adus in mijlocul satului tesaturile realizate in mai multe colturi ale judetului. Oaspetii si
localnicii au putut astfel cumpara stergare, servete sau traiste realizate de cursantii claselor externe ale
Şcolii Populare de Arte, din localitatile: Şeica Mica - Şorostin, Loamnes-Armeni, Laslea-Malancrav,
Rosia-Daia, Rosia-Nou si Micasasa, expozitia fiind prezentata de Aurelia Marcu, consilier al Directiei
Judetene pentru Cultura, Culte si Patrimoniu National Sibiu. Traditiile s-au regasit nu numai in comorile
ce au iesit din mainile cursantilor scolii, ci si in jocul si cantul popular prezentat in fata publicului. Astfel
pe scena din inima Daiei au urcat pe rand, clasa externa de fluierasi din Tilisca, clasa externa - Grupul
vocal folcloric Armeni, clasa externa - Grupul vocal folcloric Şarosu pe Tarnave, clasa externa -
Ansamblul folcloric Cirta, clasa externa - Jocuri populare Nemsa, clasa externa - Grupul vocal folcloric
din Valea Viilor, clasa externa - Jocuri populare din Laslea, clasa externa - Grupul vocal folcloric de la
Ernea, clasa externa - Jocuri populare Apoldu de Jos, clasa externa - Jocuri populare de la Blajel. Daienii
si oaspetii lor i-au mai ascultat si pe Mihai Stanovici, Diana Lupu si Nicolae Rusan, solistii cursului de
canto muzica populara a Şcolii Populare de Arte si Meserii "Ilie Micu". Invitatii speciali ai programului
de muzica si dans folcloric au fost Ansamblul Junii Cetatii din localitatea Rupea, judetul Brasov. 
  
  "Se cuvine, ceas de implinire profesionala si spirituala, aduc multumiri ordonatorului principal de
credite, Consiliul Judetean Sibiu, tuturor primarilor care mi-au fost aproape si au sprijinit activitatea
insitutiei, specialistilor cu care m-am consultat de-a lungul anilor, presei sibiene, colegilor din Şcoala
Populara de Arte si Meserii <>, oameni daruiti, care m-au inteles si m-au urmat de-a lungul anilor, pentru
ca astazi sa existe in Sibiu o institutie de cultura apreciata la scara nationala", a mai spus Maria Lia
Bologa. 
  

Cuvinte cheie: cirta  rosia  laslea  blajel  loamnes  valea viilor  tilisca  nemsa  daia  armeni  apoldu de jos
micasasa  viorel arcas  populara  brasov  consiliul judetean sibiu  martin bottesch  arad  valentin aldea
consiliului judetean sibiu  jocuri  calarasi  consiliului judetean  judetul sibiu  consiliul judetean  prefectul
judetului sibiu  consiliul local  ioan banciu  presedintele consiliului judetean sibiu  mircea cazan  calnic
arme  muzica populara  mireasa  comuna rosia  folclor  parada  ansamblul junii  traditii  vara  ascultat
parada portului popular  populare
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