
Străbunii mei au adormit la coasă  

Și-acuma dorm sub ierburi și sub brazi.  

În semn de doliu, munții își aștern  

Peste morminte, umbra la amiazi.  

 

E rândul meu să mă întorc la ei 

Și-ți las ce  mi-au lăst înaintașii 

O sete dureroasă de urcuș  

Și-un dor înalt, înalt, cât Făgărașii.  

 

 

 

 

 

 

“Măsurarea vieţii omului nu este în funcţie 
de timp, ci de buna ei folosire, doar o viaţă 
trăită pentru alţii este o viaţă care merită 
trăită”. 

ZILELE 
COMUNEI LISA 

 
 Județul Brașov 

SCRISOARE CĂTRE FIUL 

MEU 

(OCTAVIAN PALER) 

INVITAȚIE 

 

 

Vă invită în ziua de 9 iulie să participați   la 

 

organizată cu ocazia împlinirii a 490 de ani de atestare 

documentară.  

Prima menționare a satului Lisa, pe o diplomă boiernală, 

datează din 9 iulie 1527, unde este menţionat boierul Radu 

de Lisza. Alte nume boierești menționate sunt Dochia, Rusul, 

Popa, Nistor, Gravul, Șerban, Paler și alții. În 1765, satul a 

fost militarizat în întregime și a făcut parte din Compania a 

IX-a a Regimentului I de Graniță.   

În comună, credincioșii s-au împărțit, încă din 1700, în două 

grupuri: cel mai mare de ortodocși și o parte mai mică de 

greco-catolici. Biserica ortodoxă este mai mare și a fost 

ridicată în 1890, iar cea greco-catolică în 1892.  

Lisa a avut școală încă din anul 1756, iar în preajma 

Revoluției de la 1848, orele se țineau în fostul sediu al 

companie grănicerești. La sfîrșitul sec. al XIX-lea școala a 

devenit comunală, apoi, din 1921 școală de sat.  

Lisenii, la fel ca brezenii și pojorțenii au suferit mult de pe 

urma comuniștilor pentru că aici s-a format nucleul 

rezistenței anticomuniste din Munții Făgărașului, motiv 

pentru care mulți au plătit cu ani grei de închisoare.  

  



La Lisa s-a păstrat o instalație hidraulică 
veche de mai bine de 100 de ani cu care se 
prelucrează straiele din lână. Pârâul Lisa a 
asigurat o sursă sigură de venit pentru 
săteni, care și-au construit instalații și mori 
pentru obținerea făinei, tărâței, uleiului, au 
pus în funcțiune  instalații pentru tăiatul 
buștenilor, sau pentru prelucrarea țesăturilor 
din lână. Una dintre aceste insalații se poate 
vedea La Valtori. Este o afacere începută în 
1850 și transmisă din tată în fiu, astfel că, în 
prezent ,la vâltori lucrează a cincea 
generație. 

P r o g r a m u l  z i l e i   

 Ora   8.00 - Slujbă religioasă la Biserica 

Adormirea Maicii Domnului 

 Ora 11.30 - Monumentul eroilor – slujba 

religioasa și depunere de flori 

 Ora 12.00 - Deschiderea oficială a festivităților 

 Ora 12.15 – Declararea fiului satului, Octavian 

Paler , cetățean de onoare al comunei Lisa; 
laudatio;  

 Ora 12.45 Premierea câștigătorilor concursului 

de eseuri „Lisa, leaganul copilăriei mele‖ 

 Ora 13.00 - Moment folcloric cu Grupul vocal 

―Horița‖ din Lisa  

 Ora 13.15 –Grupul de dansuri ―Hansel și 

Gretel‖  

 Ora 13.45 - Decernare diplome familiilor care 

sărbătoresc 50 ani de căsătorie 

 Ora 14.00 - Horița lisenilor 

 Ora 14.15 - Ansamblul Junii Becleanului. 

 Ora 15.00 -Moment folcloric cu Mioara 

Marinca, Cerbu  Mioara Greavu, Mariana Șandru,  
Grupul Vocal al femeilor din Lisa. 

 17.45—Moment folcloric cu Mia Greavu, fiică a 

satului Lisa   

 Ora 18.00—Moment folcloric cu artistul Cristian 

Pomohaci 

 Ora 19.00- Moment folcloric cu Ansamblul 

Ceata Făgărașului 

 Ora 20.00 – Închiderea programului 

Vă așteptăm cu drag!  

Comuna Lisa are în componenţă trei 

sate: Lisa, satul care este şi reşedinţa 

comunei,  Breaza  şi Pojorta.  

Obiective turistice: 

Complexul muzeal “La Vâltori “ 

Muzeul din satul Breaza 

Cetatea Negru Voda din secolul al XIII-

lea din satul Breaza  

 

 

 

 

CON TACT PER SON: 555 555 555 5  

Lisa este satul în care tradiţiile strămoşilor 
sunt păstrate cu sfinţenie, iar costumele 
populare și dansurile -Horiţa, Hodoroaga, 
Ca la Breaza, Datul în strai, colindele 
cetei de feciori—sunt transmise din 
generație în generație.  

Caption describing picture or graphic. 

 

Pr imăr ia  Comunei  L i sa ,  jude țul  Brașov 

Adresa :  str .  Pr incipa lă ,  nr .  194,  jude țul  Brașov 

 

 

 

Te le fon:  0268-246795,  0268-246825   

Fax :  0268-246795  

E-mai l :  secretar ia t@primar ia - l i sa . ro  

 

http://enciclopediaromaniei.ro/w/index.php?title=Lisa_(Bra%C5%9Fov)&action=edit&redlink=1
http://enciclopediaromaniei.ro/w/index.php?title=Breaza_(Bra%C5%9Fov)&action=edit&redlink=1
http://enciclopediaromaniei.ro/w/index.php?title=Pojorta&action=edit&redlink=1

