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Pentru comuna Corbi luna mai înseamnã mai multã
bucurie! Pe 6 mai va avea loc marea sãrbãtoare a

urcatului oilor la munte, o
sãrbãtoare deosebit de
importantã pentru ciobanii
din zonã. Noi, corbenii,
þinem foarte mult la aceastã
manifestare tradiþionalã
privind pãstoritul montan,
pentru cã reflectã cu
autenticitate obiceiurile
strãbunilor noºtri ºi
frumuseþile portului popular.
Acest eveniment reuneºte
formaþii atât din judeþele
Sibiu, Vâlcea ºi Gorj cât ºi
comune învecinate localitãþii
noastre. Vã aºteptãm sã luaþi
parte la acest eveniment,
“Rapsodia Pãstoreascã”,
ajuns la cea de- a 42- a
ediþie!

Mihai Ungurenuº,
primarul 

comunei Corbi
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În ultimii ani, Executivul din
Corbi a reuºit sã dea în folosinþã
podul care traverseazã Râul
Doamnei ºi care asigurã legãtura
între satele Stãneºti ºi Poduri. De
asemenea, lucrãrile la aducþiunea de
apã au continuat cu fonduri proprii
ºi cu surse atrase, asta deoarece
Guvernul “a uitat” sã mai aloce
bani. 

“Comunele Corbi, Domneºti ºi Pietroºani au
avut ºi au un proiect de introducerea a reþelelor
de apã ºi canalizare care trebuia finanþat de
Guvern. Dar asta este istorie pentru cã, de
câþiva ani, nicio comunã nu a mai primit
fonduri. În aceste condiþii a trebuit sã
continuãm pe cont propriu, e adevãrat, într-un
ritm mult mai lent. Am reuºit extinderea reþelei
de apã în satele Corbi, Jgheaburi ºi Piuã
ajungând de la 120 de branºamente la 530”,
spune primarul Mihai Ungurenuº. De
asemenea, cu eforturi proprii a fost asfaltat
drumul cãtre Mãnãstirea “Corbii de Piatrã” ºi,
în fiecare an, s-au efectuat pietruiri de drumuri.

ªcolile,
grãdiniþele 
ºi cãminele
culturale 
au fost
modernizate  
Un accent deosebit a fost

pus ºi în ceea ce priveºte
ºcolile ºi cãminele culturale.
În fiecare an s-a lucrat la
reabilitarea acestor instituþi, în
prezent comuna Corbi
mândrindu-se cu unitãþi de
învãþãmânt ºi lãcaºe de
culturã moderne. Acelaºi
lucru se poate spune ºi despre
grãdiniþe care, în afara
lucrãrilor de reabilitare, au în
curtea lor ºi spaþii de joacã
pentru copii. 

50.000 
de salcâmi
plantaþi 
în Vatra Satului
În luna noiembrie, la Corbi s-a desfãºurat

acþiunea de plantare a numai puþin de 50.000 de

puieþi de salcâm, cu sprijinul Direcþiei Agricole
Argeº.  “Plantarea salcâmilor s-a fãcut pe o
suprafaþã de 13 ha, în zona Vatra Satului (La
Chilii). S-a urmãrit stabilizarea terenului,

deoarece în fiecare an avem probleme din cauza
alunecãrilor de teren. 

2,5 milioane de euro
au ocolit comuna
Interesele politice au afectat locuitorii

comunei Corbi. Cel puþin aºa susþine primarul
Mihai Ungurenuº care vorbeºte cu dezãmãgire
despre proiectul pe Mãsura 3.2.2. “Cetãþenii
care în fiecare an contribuie prin plata taxelor ºi
impozitelor locale aveau tot dreptul sã
beneficieze ºi de fonduri guvernamentale ºi de
fonduri europene ºi, în felul acesta, localitatea
devenea mult mai bogatã ºi mai interesantã
pentru investitori. Totodatã, investiþiile cu
fonduri europene ar fi determinat mulþi tineri sã
rãmânã în localitate. Ei, vrând nevrând, au luat
calea oraºelor sau a strãinãtãþii, în cãutarea unor
locuri de muncã ºi a unor venituri mai mari.
Încã din 2009 am depus pe Mãsura 3.2.2.
proiectul pentru introducerea canalizãrii în
localitate care, cu siguranþã, se aflã prãfuit prin
sertarele de la Ministerul Mediului. Cu
siguranþã nu am primit finanþare din cauza
intereselor politice. Criteriile politice au afectat
comuna prin blocarea proiectelor, guvernanþii
crezând cã în felul acesta atât primarul cât
consilierii locali vor avea de pierdut în
viitoarele alegeri. Singura instituþie care a
înþeles cã trebuie sã fie alãturi de noi, de
locuitorii comunei, a fost ºi este Consiliul
Judeþean Argeº. Din puþinii bani pe care i-a
avut la dispoziþie ne-a reaprtizat fonduri,
sprijinindu-ne ºi încurajându-ne sã continuãm o
serie de investiþii, sã avem drumuri bune,
pietruite, iluminat public bun, ºcoli bine puse la
punct, bine reabilitate ºi dotate dar, din pãcate,
cu elevi din ce în ce mai puþini”, a mai spus
primarul Ungurenuº. 

Noua lege a pajiºtilor va obliga
fermierii sã foloseascã banii primiþi din
subvenþii pentru modernizarea ºi
întreþinerea patrimoniului pastoral. În
prezent, Ministerul Agriculturii lucreazã
la normele metodologice pe Legea
pajiºtilor, care va aduce beneficii
agricultorilor din zonele de munte. Prin

noua lege va exista obligativitatea ca toþi
banii care se primesc din subvenþii sã fie
cheltuiþi pentru modernizarea ºi
întreþinerea patrimoniului pastoral. 

Legea este deja promulgatã iar normele
metodologice sunt aºteptate sã aparã pânã la
finele anului. În prezent, prin PNDR,

România beneficiazã pânã în 2013 de peste
800 milioane euro prin trei mãsuri de
agromediu ºi zone defavorizate care sunt
orientate cãtre zonele de munte. Zonele
montane vor beneficia de un sprijin financiar
mai consistent prin noua Politicã Agricolã
Comunã (PAC) 2014-2020, de acest sprijin
urmând sã beneficieze ºi România. Zona de

munte din România cuprinde circa 3,2
milioane hectare de terenuri agricole, din care
2,5 milioane ha pãºuni ºi fâneþe naturale.
Dacã socotim o încãrcãturã de o unitate vitã
mare la hectarul de pãºune, vom vedea cã
zootehnia noastrã montanã are un potenþial
precum Elveþia sau Austria!

Investiþii majore în infrastructurã

Apare noua lege a pajiºtilor

Pod peste Râul Doamnei 
în satul Stăneşti

Şcoala Corbi
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Filofteia Vintilã (sat Jgheaburi)
„Sunt mulþumitã de activitatea actualului primar ºi a

Consiliului Local. În sat avem asfalt ºi se vede cã s-a fãcut o
grãmadã de lucruri bune. Primarul e respectuos, vorbeºte cu
oamenii ºi ne ajutã cum poate mai bine, Sã-l þinã Dumnezeu
sãnãtos ºi sã facã în continuare tot ce e bine pentru comunã!”

Ion Negritu
(sat Corbi)
„Eu sunt bucuros

cã Dispensarul a
fost renovat. Aveam
nevoie de acest
dispensar ºi iatã cã
Primãria rezolvat
aceastã problemã.
Sper ca în viitorul
apropiat sã asfalteze
ºi drumul
Dispensarului. ªi, în
general, Primãria
trebuie sã aibã grijã
de drumurile
locale.” 

Viorel
Dragomir
(sat
Corbºori)
„Au fost multe

realizãri în ultimii
ani. Au fost
reabilitãri de
drumuri, de clãdiri.
Vãd cã acum se
lucreazã la apã.
Dacã se rezolvã ºi
problema cu apa, eu
zic cã localitatea
noastrã va arãta mult
mai bine. În rest, ce
sã zic, ºtiu dânºii

care ne conduc ce e bine pentru comunã ºi ºtiu ei ce sã facã...”

Virginia
Sumedrea
(sat
Corbºori)
„Eu sunt foarte

mulþumitã de
primarul nostru.
Cred cã cel mai bun
lucru pe care l-a
fãcut este cã a
construit podul
peste Râul

Doamnei. Oamenii treceau prin vad ºi, din pãcate, a fost ºi o
fetiþã care acum câþiva ani a murit înecatã. Eu zic cã asta este cea
mai mare realizare
pentru noi. Primarul
este gospodar ºi îl
apreciez pentru
asta.” 

Mihai
Comãnescu
(sat
Stãneºti)
„Primarul îºi face

bine treaba. Eu sunt
mulþumit de el.
Dacã ar fi toþi
primarii ca el, ar fi
mult mai bine în þara
asta! Noi avem
nevoie de apã, asta
se ºtie foarte bine, în rest nu mai vrem nimic. Dacã avem apã, e
cel mai bine.”   

Daniel
Lascu
Aldea  
(sat Poduri)
„Existã ºi

mulþumiri ºi
nemulþumiri, adicã
întotdeauna e loc de
mai bine. Oricum se
vede cã Primãria
este alãturi de
cetãþeni. De
exemplu, iarna asta
nu am avut de
suferit, chiar dacã a
nins din abundenþã.

Primãria a intervenit rapid pe toate drumurile, astfel cã oamenii
nu au rãmas blocaþi în case, aºa cum s-a întâmplat prin alte zone.
Drumurile comunale aratã bine, ceea ce înseamnã cã ele sunt
mereu în atenþia primarului. În schimb, noi vrem reþea de apã ºi
canal. Nu ºtiu când vom avea, dar asta ar trebui sã facã Primãria.
Dacã le vom avea ºi
pe acestea, oamenii
vor fi ºi mai
mulþumiþi.” 

Avida
Niþulescu
(sat
Stãneºti)
„Avem drumuri

bune, avem poduri
construite, avem
ºcoli ºi grãdiniþe
frumoase. E clar cã
primarul nu a stat
degeaba. Eu ºtiu cã
face ºi el dupã cum
poate mai bine. Sunt
convinsã cã vrea sã
facã în continuare
fapte bune pentru
comunã. Eu sunt
alãturi de dânsul ºi îl
respect foarte mult.”

Maria Lupu
(sat Poduri)
„Suntem foarte

muþumiþi de dl.
primar. Sã ne bage
apã ºi e primar pe
viaþã! În rest, nu
avem de ce sã ne
plângem. Dânsul

este mereu printre noi, ne ascultã necazurile ºi se implicã sã ne
ajute.”

Constantin
Niþu (sat
Poduri)
„Este unul dintre

cei mai buni primari
pe care i-a avut
comuna nostrã pânã
acum. Eu tot la apã
mã gândesc. Ar fi un
lucru extraordinar
dacã ar ajunge ºi în
satul nostru
conducta de apã.”

Nicolae
Vânãtoiu
(sat Corbi)
Eu îl apreciez pe

dl primar pentru tot
ceea ce a fãcut în
comunã ºi îmi
doresc sã rezolve
problema cu drumul
pe care mergem
cãtre pãdure. Pe noi
ne ajutãfoarte mult
acea cale de
acces,care acum a
fost închisã.”

Nicolae
Prodea (sat
Corbi)
Mã întrebaþi ce a

fãcut bine? Eu mã
întreb ce n-a fãcut
bine!... Realizãrile
din ultimii ani se
vãd la tot pasul. O
singurã sugestie aº
avea pentru dânsul,
ºi anume sã aibã
grijã mai bine de
d r u m u r i l e
comunale.” 

Viorica
ªerban 
(sat Corbi)
„N-am avut

primar mai bun ca
dânsul! A fãcut totul
bine. A ºtiut pe unde
sã alerge ºi a
r e z o l v a t
problemele.”

Vocea satului
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Omul sfinţeşte locul!
Căminul Cultural Corbi a fost reabilitat atât la

exterior cât şi în interior. Lucrările au început în 2006
şi s-au încheiat în 2010. În interior au fost amenjate o
sală de spectacole, sală pentru festivităţi, muzeul,
biblioteca şi Biblionetul. Investiţia a costat 7 miliarde
de lei, la care se adaugă cheltuielile legate de
reabilitarea, extinderea şi dotarea sediului Primăriei.

În 2006 au început lucrările de
modernizare şi la Căminul Cultural
din Stăneşti cu fonduri locale, lucrări
ce desfăşoară şi în prezent.

Reabilitarea a vizat acoperişul
clădirii, înlocuirea tâmplăriei,
reamenajarea sălii de spectacole şi
amenjarea unei sălii de festivităţi.

Sală de festivităţi în Căminul Cultural Corbi

Interior, Căminul Cultural CorbiCăminul Cultural Stăneşti
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Tot cu fonduri locale au mai fost reabilitate alte
douã Cãmine Culturale, ºi anume cele din
Corbºori ºi Poenãrei. La cãminul din Corbºori a
fost reparat acoperiºul ºi s-au efectuat lucrãri de
renovare atât la exterior cât ºi în interior. În cazul
cãminului din Poenãrei, lucrãrile nu s-au finalizat
încã. Pânã acum a fost reparat acoperiºul ºi a fost
montatã tâmplãrie termopan, urmând ca în acest

an sã fie efectuate renovãri interioare ºi exterioare. 
În perioada 2010-2011, pe lângã modernizarea

unitãþilor de învãþãmânt, Primãria a amenajat ºi
locuri de joacã pentru copii. În pozã se observã
grãdiniþa, ºcoala ºi locul de joacã de la Stãneºti.
Locuri de joacã au fost amenajate ºi la Corbi,
Pârâieþi, Corbºori ºi Jgheaburi. Investiþiile au fost
fãcute cu fonduri de la bugetul local. 

Drumul Dispensarului din satul Corbi a fost
peitruit aºa cum majoritatea drumurilor locale au
fost întreþinute an de an. 
Anul acesta sediul Dispensarului uman din satul

Corbi a intrat într-un proces de modernizare ce
constã în înlocuirea acoperiºului, împrejmuire,
amenajarea unei sãli de aºteptare ºi zugrãveli
interioare ºi exterioare. 

Căminul Cultural Corbşori

Dispensarul Corbi

Grădiniţă şi loc de joacă în satul Stăneşti

Drumul Dispensarului Corbi



Aceastã întrebare legitimã o adresãm
intelectualilor ºi cetãþenilor corbeni, care
cunosc cel mai bine perioadele ºi etapele de
evoluþie a învãþãmântului în comuna
noastrã. Este cunoscut faptul cã locuitorii
din Corbi au avut în trecut, ca ºi în prezent,
dascãli competenþi (învãþãtori, educatoare ºi
profesori), cu vocaþie profesionalã ºi
managerialã, cu înalt spirit civic,
personalitãþi care s-au implicat cu
perseverenþã ºi onestitate în întreaga viaþã
spiritualã. De aceea, prin conþinutul acestui
material, supunem consultãrii ºi dezbaterii
publice a corbenilor mai multe propuneri
de denumiri pentru ªcoala din Corbi, dintre
care, pe cea mai reprezentativã, s-o
atribuim în perspectivã instituþiei noastre
de învãþãmânt.

1. Învãþãtorul Dumitru D. STANCIU (1883-
1962), nãscut în Corbi, care timp de 25 de ani a
slujit cu devotament învãþãmântul din
localitate. 
2. Învãþãtorul ªtefan T. MINCULESCU

(1868-1953), nãscut în localitatea învecinatã,
Brãtieni (actuala comunã Brãduleþ), judeþul
Argeº, cãsãtorit din anul 1898 în comuna Corbi,
fiind cadru didactic titular al ºcolii din Corbi o
perioadã de 35 de ani (1897-1932).
Împreunã cu colegii de ºcoalã, cu pãrinþii

tinerelor generaþii de elevi corbeni ºi cu
autoritãþile de odinioarã, ªtefan T. Minculescu
(învãþãtorul, directorul de ºcoalã, directorul de
cãmin cultural ºi preºedintele Cercului Cultural
Corbi), s-a implicat activ în dezvoltarea
învãþãmântului ºi culturii din comuna Corbi. 
3. Învãþãtorul ºi profesorul de matematicã,

Ion A. ILINESCU (1907-1999). Mai bine de 36
de ani a instruit ºi educat numeroase generaþii
de elevi ºi sãteni corbeni, dovedind dãruire
profesionalã ºi stãruinþã exemplarã în predarea
matematicii.
Evident cã pot fi formulate ºi alte propuneri

documentate privind acordarea denumirii ºcolii
noastre. În acest sens vã solicitãm, dragi
corbeni, sã vã exprimaþi punctul dvs. de vedere,
întrucât opinia dvs. obiectivã este esenþialã. 

Învãþãtorul 
Dumitru D. STANCIU
(1883-1962)

Fiul sãu, renumitul medic chirurg, Marian
Stanciu, ne mãrturisea în anul 1966: “Dascãl
originar din comuna Corbi, tatãl meu a predat
peste 25 de ani la ºcoala din satul natal Corbi.

Împreunã cu învãþãtorii ºcolii, cu primarul de
odinioarã Iosif Dordescu ºi cu preotul Ioan P.
Ariniº, tata a militat pentru obþinerea de cãtre
corbeni a izlazurilor din Poienile Vâlsanului ºi
Poduri, terenuri necesare pãºunatului
animalelor. De asemenea, a ajutat la înfiinþarea
Bãncii Populare comunale Victoria, iar prin
intermediul Societãþii Temperanþa, dânsul
educa elevii împotriva consumului de alcool ºi
a fumatului.
Tata avea înclinaþii poetice, lãsând, în final,

scrise personal, douã caiete de versuri, ca o
frumoasã amintire familiei sale. Dorinþa-i
pãrinteascã a fost ca, pe crucea mormântului
sãu (loc de veci existent în cimitirul bisericii de
pe Dealul Flãmânda din Câmpulung Muscel),
sã-i fie scrise versurile proprii:
“Un sicriu ºi-un leagãn
Aºteptau în piaþã;
Cel dintâi, un mort,
Cel de-al doilea, viaþã.
Nu ºtiu cine însã
M-a-ndrumat sã scriu:
Moarte pe-acest leagãn,
Viaþã pe sicriu!”
Prin aceste versuri, tata îºi exprima credinþa

sa puternicã creºtin-ortodoxã ºi posibilitatea
trãirii, dupã moarte, a unei vieþi veºnice.”

Învãþãtorul ªtefan T.
MINCULESCU 
(1868-1953)

S-a nãscut în anul 1868 în fosta comunã
învecinatã, Brãtieni (azi Brãduleþ), judeþul
Argeº, tatãl sãu fiind preot, iar mama - þãrancã
cu gospodãrie individualã. În anul 1898 s-a
cãsãtorit cu Elena Oþeleanu din Corbºori,
Argeº, cu care a avut patru copii. Timp de 35 de
ani (1897-1932) a predat ca învãþãtor titular la
ªcoala primarã din comuna Corbi, judeþul
Muscel. Absolvent al Seminarului Teologic din
Curtea de Argeº, ªtefan Minculescu a renunþat
sã fie preot, pentru a deveni învãþãtor ºi
educator al tinerelor generaþii de elevi. Potrivit
de staturã, cu mustãþi ºi ochi negri, îmbrãcat în
costum naþional compus din: pãlãrie de fetru pe
cap, cãmaºã albã din pânzã de bumbac, cu
ornamente cromatice la mâneci ºi poale, vestã
ºi hainã din postav ºi pantaloni din material fin,
de ºai, ªtefan Minculescu pãrea
contemporanilor sãi ca direct scoborâtor dintr-o
familie de personalitãþi muntene.
În anul 1888 a intrat în învãþãmânt, predând

nouã ani consecutivi la ªcolile din Bãlceºti,

Stoileºti, Muºãteºti ºi Cãteasca-Popeºti, judeþul
Argeº. În anul 1897, înv. ªtefan Minculescu s-
a transferat la ªcoala primarã din comuna
Corbi, judeþul Muscel, unde, pânã la pensionare
în 1932, a desfãºurat o bogatã activitate
instructiv-educativã, social-culturalã ºi edilitar-
gospodãreascã. În activitatea sa de învãþãtor ºi
director de ºcoalã, o preocupare deosebitã a fost
diminuarea semnificativã a analfabetismului în
localitate (de la aproximativ 90% existent în
anul 1897, la de 10%, în 1932); de asemenea,
construirea unui nou ºi spaþios local de ºcoalã ºi
înzestrarea acestuia cu material didactic necesar
sistemului de învãþãmânt (hãrþi geografice,
tablouri istorice ºi religioase, corpuri
geometrice º.a.). 
Mereu în fruntea sãtenilor, înv. ªtefan

Minculescu a mobilizat populaþia comunei în
scopul construirii unui nou, spaþios ºi frumos
local de ºcoalã. Intelectual perseverent ºi
hotãrât, ªtefan Minculescu a reuºit sã obþinã
aprobarea pentru construcþia acestui local chiar
pe terenul destinat ridicãrii unui Ocol Silvic în
satul Corbi, intervenind personal la Spiru Haret,
Ministrul Instrucþiunii Publice ºi Cultelor, ºi
ajungând pânã la Ministerul Domeniilor-Casa
Pãdurarilor.
Cu o arhitecturã specificã zonei muscelene,

construit din lemn ºi învelit cu ºiþã, având trei
sãli de clasã, mari ºi luminoase, cancelarie ºi
bibliotecã, edificiul de învãþãmânt a fost
finalizat în anul 1906. Noul local dispunea ºi de
curte pentru recreaþia elevilor, grãdinã ºcolarã
(4.200 m.p.), teren pentru câmp de experienþã
(3,50 ha.) ºi 8,50 ha., teren cu care a fost
împroprietãritã ºcoala (respectiv, în zona Corbi-
nord, la o distanþã de 2,5 km.). În grãdina ºcolii,
elevii îndrumaþi de învãþãtori, cultivau legume,
dar ºi pomi fructiferi de soiuri care se adaptau
cel mai bine condiþiilor climaterice colinare
(pruni, meri, peri). Astfel, corbenii luau cu
încredere puieþii de pomi fructiferi din
pepiniera ºcolii ºi îi plantau în livezile din
gospodãriile individuale, dezvoltându-se
pomicultura în localitate.
Datoritã înfãptuirilor edilitar-gospodãreºti

din acea perioadã, ªcolii Corbi i s-a acordat
titlul: unitate de învãþãmânt de “tip urban”. 
În anul 1898, ºcoala era frecventatã de 50 de

elevi, din totalul de 220 de copii de vârstã
cuprinsã între 6 ºi 12 ani. În timpul Primului
Rãzboi Mondial, ªcoala Corbi a fost condusã
numai de învãþãtorii ªtefan Minculescu ºi Ion
Rãduþoiu. O perioadã din anul ºcolar 1916-

1917, cursurile nu au funcþionat. În anii 1920-
1921, numãrul copiilor de vârstã ºcolarã (de la
7 la 12 ani) era de 108 bãieþi ºi 108 fete ºi 52
bãieþi ºi 54 fete (de la 12 la 16 ani).
Fiind ocupaþi cu munca în gospodãria

pãrinteascã, cu paza ºi îngrijirea numeroaselor
animale - în special a oilor - îndeletnicirea
tradiþionalã a corbenilor, elevii nu frecventau cu
regularitate cursurile ºcolare. 
Pânã în anul 1905, la ºcoalã (care avea

numai o singurã clasã ºi o camerã pentru
învãþãtor) veneau foarte puþini copii (10-15).
Mentalitatea de odinioarã a pãrinþilor despre
ºcoalã poate fi sintetizatã în douã fraze rostite
de ei: “Carte sã înveþe cei care vor sã se facã
preoþi ºi învãþãtori! Copiii noºtri au cu ce sã
trãiascã”. 
La început, primul învãþãtor al ºcolii din

comuna Corbi a fost preotul Ioan Hulea,
avându-l ca “monitor” (persoanã care menþinea
ordinea ºi disciplina în clasã în lipsa
învãþãtorului) pe Ioan Bucurescu din localitate,
pânã când a venit învãþãtorul N. Gãbrian din
Bughea. 
Fiind ocupat cu activitãþile bisericeºti, dar ºi

cu cele sociale specifice satului Corbi
(îngrijirea moºiei comunei Corbi, pânã la
împãrþirea acesteia la sãteni, în anii 1882-1883,
arendaº fiind Anton Paul din Câmpulung
Muscel), preotul Ioan Hulea nu venea în fiecare
zi la ºcoalã. În aceastã situaþie, suplinirea la ore
o asigura învãþãtorul Ioan Bucurescu. 
Succesorul învãþãtorului N. Gãbrian a fost

învãþãtoarea Aneta (“cocoana”), soþia
picherului Nicolae Andreiaº din Corbºori.
Din jurul anului 1865 pânã în 1922, ªcoala

primarã din Corbi a avut pe urmãtorii
învãþãtori: Ioan Bucurescu, Alexe Arnãuþoiu
(Nucºoara), Apostol Stere Bizon (Albeºti),
Dumitru N. ªtefãnescu (Jugur), I. Viºoiu
(Viºoi), N. Gãbrian, I.R. Popescu (Putineiu-
Vlaºca), Aneta N. Andreiaº, ªtefan Minculescu
ºi Gh. Bunescu (din 1897), I. Sinescu, I.I.
Rãduþoiu (1905), Filofteia Pãcescu, Maria N.
Ionescu-Hera (1912), Dumitru I. Stanciu
(1914), I.G. Mãrtoiu (1914), Constantin I.
Andreescu ºi Ion Nãstase. Dascãlii ªtefan T.
Minculescu, Dumitru D. Stanciu, Constantin I.
Andreescu ºi Ion Nãstase funcþionau ºi în 1922,
conform consemnãrii remarcabilului
monografist muscelean Constantin Rãdulescu-
Codin.

(Va urma)

Prof. Ion I. Ilinescu

aprilie 2012

Dascãli de ieri ºi de azi

Ce denumire reprezentativã 
sã-i atribuim ªcolii din Corbi?
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Pentru comuna Corbi luna mai înseamnã mai
multã bucurie. Pe 6 mai va avea loc marea
sãrbãtoare a urcatului oilor la munte, o
sãrbãtoare deosebit de importantã pentru
locuitorii din zonã. 

„Noi, corbenii, þinem foarte mult la aceastã sãrbãtoare
tradiþionalã privind pãstoritul montan, pentru cã reflectã cu
autenticitate obiceiurile strãbunilor noºtri ºi frumuseþile
portului popular. Cu aceastã ocazie este scoasã în evidenþã
viaþa ciobanilor în vârstã ºi ambiþiile ciobanilor tineri, care vor

sã aibã mai multe oi, mai frumoase ºi mai sãnãtoase. La acest
eveniment sosesc în localitate toþi cei plecaþi la oraºe pentru ca
la finalul evenimentului sã-i vadã pe ciobanii noºtri care îºi iau
turmele de mioare ºi urcã în vârf de munte. Tot în cadrul
evenimentului ne vom întâlni cu cele 22 de cupluri care vor fi
premiate pentru 50 de ani de cãsnicie. Aºteptãm formaþii
artistice, cu specific pãstoresc, din judeþele Sibiu, Vâlcea ºi
Gorj, cât ºi din comunele învecinate localitãþii noastre, care,
împreunã cu formaþiile din Corbi, vor întreþine atmosfera de
sãrbãtoare pe toatã durata evenimentului”, a declarat Primarul
Mihai Ungurenuº. 

În anul 1326 erau trei sultanate turceºti, unul în Damasc,
unul în Egipt ºi unul în Babilon. Ce au zis turcii? Când vin
creºtinii la Ierusalim sã serbeze Paºtile sã nu le dãm voie sã
slujeascã, pânã ce nu vor plãti taxa de 9.000 bani de aur, cãci
turcii nu cred în Hristos. Patriarhul ortodox Ioachim n-a avut
de unde sã plãteascã suma, întrucât creºtinii ortodocºi erau
puþini în Ierusalim ºi doar 100 de preoþi, cãci erau religii
altele, de tot felul. Dar sunt douã strãzi de armeni în
Ierusalim, moºieri, bogaþi mari, ei au zis: Plãtim noi taxa!
Dar turcii i-au întrebat: „De ce iese Sfânta Luminã numai

la ortodocºi ºi nu iese ºi la voi?” Armenii au zis: „Pentru cã
ortodocºii numai ei slujesc la Mormântul lui Hristos ºi pe noi
ne-au dat la o parte”. „Dar, dacã veþi sluji voi, va veni
Lumina?” Noi plãtim ºi taxa – au zis armenii – Lumina va
veni la noi la armeni!” Turcii au zis: „De nu iese luminã la
voi, o s-o pãþiþi!” Noi îi scoatem pe ortodocºi din Mormânt –
ºi l-au luat pe Patriarhul Ioachim ºi l-au închis în Mãnãstirea
Sfântul Sava, din Ierusalim, cu toþi preoþii.
A zis Patriarhul: „Dacã nu ne lãsaþi sã facem slujbã la

Mormântul lui Hristos, o sã facem la Biserica Sfântul Iacob,
care este aproape de Mormânt”, iar turcii le-au dat voie
ortodocºilor la aceasta. Dar turcii au pus de pazã peste ei doi
turci, generali de armatã, ca sã nu vinã vreun creºtin la
Mormânt. Creºtinii au început a plânge ºi au zis cã s-a supãrat
Dumnezeu pe ei ºi I-a îndepãrtat de la Mormântul lui Hristos,

dar patriarhul le-a zis: „Nu vã temeþi, cã are sã se facã minune
mare”.
Armenii ziceau cã Luminã la ei o sã vinã. Iar Patriarhul

zicea cã de va vrea Hristos sã iasã Luminã la ei, n-avem noi
ortodocºii ce face. Armenii au fãcut slujba ºi ziua ºi noaptea,
dar n-a mai venit Sfânta Luminã. Turcii le-au zis: De ce n-a
venit Sfânta Luminã, cã aþi plãtit taxa? În acelaºi timp,
ortodocºii fãceau slujba tocmai a doua zi, pe când rãsãrea
soarele ºi când a zis patriarhul: „Hristos a înviat!”, un stâlp de
marmorã din Biserica Sfântul Iacob a crãpat ºi a ieºit Sfânta
Luminã în vârful Stâlpului. Patriarhul a pus o scarã ºi au luat
Sfânta Luminã din vârful stâlpului ºi în acest fel Sfânta
Luminã a ieºit tot la ortodocºi.
Generalul turc de pe vârful stâlpului, care pãzea acolo pe

stâlp, a strigat: „Cred în Hristos!” Celãlalt general de lângã el
i-a ºi tãiat pe loc cu sabia capul celui ce a strigat cã crede în
Hristos. Generalul turc convertit ºi devenit martir al Sfintei
Lumini are moaºtele în Biserica Sf. Iacob.
Vãzând turcii cã Sfânta Luminã a ieºit tot la ortodocºi, au

pus un ciuber cu murdãrie înaintea uºii Sfântului Mormânt ºi
fiecare armean trebuia sã mãnânce câte o lingurã de murdãrie
ºi în acest fel i-au spurcat turcii pe armeni. Astãzi, stâlpul care
a crãpat când a venit Sfânta Luminã este pus spre închinare
chiar la intrare în Biserica Sfântului Mormânt.

De aici se vede cã Iisus Hristos numai o Bisericã a
întemeiat - pe cea Ortodoxã - aceasta este mântuirea lumii. Sf.
Luminã este dovada cã numai ortodocºii sunt pe calea
adevãrului lui Hristos, cale ce duce sigur la Ceruri.

Extras din “Pelerinul Român”

Martirul Sfintei Lumini, din anul 1326

Coloană crăpată de Sfânta Lumină la 1362

„Rapsodia Pãstoreascã”,
Ediþia 42

Ansamblul 
de fluieraşi 
al tinerei
generaţii
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Omul sfinþeºte locul!

1. ADMINISTRAŢIE: 
Moisescu  Mihail 
Groşanu  Elena 
Anghel Viorel 
Georgescu  Ion 
Popescu Lică 
Ciobanu Lori

2. ÎNVĂŢĂMÂNT: 
Ungurenuş Maria 
Miu Maria 

Moisescu Codruţa 
Rotaru Cristina 
Ghiniţă Carmen 
Stânciulescu Carmen 
Anghel Simona

3. CULTURĂ: 
Ilinescu Ion
Sturzeanu  Daniela 
Badea  Maria 

Rotaru Claudia 
4. RELIGIE:

Sturzeanu Dumitru 

5. SOCIAL: 
Stăncescu Cecilia 

6. AGRICULTURĂ:
Săvescu  Viorica 
Moroi  Eugenia 

7. SPORT:

Comănescu Costin 

8. GRAFICĂ:
Moisescu Daniel 

FONDATORI:
Mihai Ungurenuş 

Primarul Comunei Corbi,          
Consiliul Local Corbi R
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Biblioteca ºi
Biblionetul

Amenajate la etajul
întâi al Cãminului
Cultural Corbi,
Biblioteca ºi Biblionetul
pot fi accesate de cãtre
toþi locuitorii comunei,
fãrã taxe. Prin
programul Biblionet
existã acces la
calculatoare ºi la reþeaua
de Internet. De
asemenea, biblioteca s-a
aflat în atenþia Primãriei,
fiind dotatã în
permanenþã cu volume ºi
cãrþi de specialitate. 

În satul Corbºori a fost montat un nou
punct de transformare. Totodatã, au fost
schimbate cablurile din reþea în satele:
Corbºori, Corbi Nord ºi Corbi Centru. Nu
în ultimul rând, au fost montate lãmpi
ecologice în toate satele, iluminatul public
fiind acum mai modern ºi mai ieftin.
Lucrãrile au fost realizate cu fonduri de la
bugetul local. 

Fântâna ºi
Crucea,
monument
istoric din
satul
Poduri, au
fost
amenajate
de cãtre
Primãrie
cu fonduri
proprii, în
anul 2010.

Parcul din faþa
Primãriei Corbi 
a fost amenajat în acest
an cu fonduri locale.   


