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Cu ocazia Marii Învieri,
le spunem cititorilor
Gazetei Hârtibaciului,
HRISTOS A ÎNVIAT
ºi le dorim
SÃRBÃTORI FERICITE
alãturi de cei dragi.

IMAGINI DEZOLANTE
Ne bucurãm cã pe drumul de la Sibiu la Agnita se
lucreazã intens. Cu tot disconfortul cauzat de gropi,
pietre ºi mai nou praf, toatã lumea acceptã faptul cã nu
se poate altfel ºi cã dupã ce drumul va fi terminat, vom
uita cât de rãu a fost.
Dar nu înþelegem de ce trebuie maltrataþi pomii din
zona de lucru. Ce imagine rãmâne dupã ce constructorii
îºi retrag utilajele?
Desigur cã unii pomi încurcã lucrãrile dar pentru
înlãturarea lor se poate folosi o drujbã ºi nu escavatorul.
E mai de bun simþ, mai civilizat.
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ACTIVITATEA PARLAMENTARILOR
Senatorul PSD Viorel Arcaº, la raport

În mai puþin de 2 luni de la începerea noii sesiuni parlamentare,
senatorul Viorel Arcaº, a iniþiat 5 propuneri legislative de
importanþã maximã, a adresat membrilor Guvernului Boc trei
interpelãri ºi douã întrebãri, a susþinut o declaraþie politicã. De
asemenea, a depus un numãr mare de amendamente la Legea
bugetului de stat, reuºind, în final, sã obþinã sume importante de
bani pentru bisericile din Beneºti, Alþâna, Agnita, Iacobeni, Retiº.
Bani pentru Valea Hârtibaciului
Senatorul Viorel Arcaº: “A fost o bãtãlie foarte grea la Legea
bugetului de stat. Am depus zeci de amendamente prin care am
urmãrit sã obþin mai mulþi bani pentru judeþul Sibiu, atât pentru
reconstrucþia drumurilor, cât ºi pentru modernizarea ºcolilor ºi a
bisericilor. Din pãcate, am reuºit sã obþin doar 220.000 mii RON
pentru bisericile din Beneºti, Alþâna, Iacobeni, Agnita, Retiº. Aceºti
bani sunt deja aprobaþi ºi urmeazã sã intre în visteriile bisericilor”.
Pe de altã parte, senatorul Viorel Arcaº considerã îndreptãþite
nemulþumirile angajaþilor din învãþãmânt ºi le promite întreg
sprijinul sãu.
Senatorul Viorel Arcaº: “Legea unicã de salarizare a Guvernului
Boc loveºte puternic în veniturile angajaþilor din sistemul de
învãþãmânt. Pentru cã nu se mai plãtesc orele suplimentare ºi
sporurile, la care au dreptul, profesorii ºi învãþãtorii s-au trezit cu
salariul diminuat cu 22%. Nu numai cã oamenii aceºtia nu au fost
rãsplãtiþi niciodatã potrivit cunoºtinþelor ºi eforturilor lor, dar acum
sunt mai batjocoriþi ca oricând. Sunt aruncaþi la marginea societãþii,
în condiþiile în care ei sunt cei care formeazã viitorul României.

Despre ce Românie vorbim când cei meniþi sã educe noile
generaþii ajung sã fie cel mai prost plãtiþi salariaþi? Dacã nici faþã
de profesori nu mai avem respect, atunci faþã de cine sã avem?
Ne batem joc de ei, îi transformãm în niºte paria, îi împingem sã
meargã la cules de cãpºuni în Spania ºi apoi ne întrebãm de ce
absolvenþii noºtri nu ºtiu nimic. Pãi cine sã îi mai înveþe? Sunt
îngrijorat de ceea ce se întâmplã în învãþãmântul românesc.
Niciodatã nu a existat atâta desconsiderare faþã de cei care ºi-au
tocit coatele, mai întâi sã înveþe ºi apoi sã îi înveþe pe cei care leau urmat. M-am întâlnit cu mai multe cadre didactice, ºi aici, în
Mediaº, ºi la Bucureºti, ºi am promis sã le sprijin toate acþiunile
ºi revendicãrile. Mai mult, de la tribuna Parlamentului, am sã îl
interpelez mâine pe ministrul Educaþiei în legãturã cu planul de
ºcolarizare pe anul 2010-2011. Circulã o mulþime de zvonuri cu
privire la desfiinþarea de posturi ºi de ºcoli în judeþul Sibiu, la
comasarea claselor, este o degringoladã totalã, nimeni nu mai
ºtie dacã ºi unde va învãþa din toamna acestui an. Îi cer ministrului
Educaþiei sã explice clar care va fi situaþia în învãþãmântul din
judeþul Sibiu, ce ºcoli se închid, ce clase se comaseazã, ce se
întâmplã cu profesorii”.
Întâlnirea cu profesorii nemulþumiþi urmeazã întâlnirii pe
care senatorul Viorel Arcaº a avut-o cu reprezentanþii
pensionarilor, ºi face parte din seria de întâlniri cu toate
categoriile sociale nemulþumite de mãsurile Guvernului Boc.
Senatorul Viorel Arcaº: “Chiar dacã suntem în opoziþie,
luptãm cu toate armele pentru a aduce dreptatea ºi echitatea
socialã în România. Cred cã România are nevoie de un sistem
corect de rãsplãtire a muncii care, mai apoi, sã punã bazele unui
sistem social just pentru toate categoriile de populaþie”.

COMUNICAT DE PRES{
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR
sindicat, din Judeþul Sibiu, pentru dezbaterea Legii salarizãrii
unitare a personalului plãtit din fondurile publice.
la ora 12.00, Conferinþã de presã

CABINET PARLAMENTAR
DEPUTAT: IOAN CINDREA
COMUNICAT DE PRESÃ
În data de 05 martie 2010, deputatul Ioan Cindrea a organizat
la Sediul Organizaþiei Judeþene urmãtoarele activitãþi:
- la ora 10.00, întâlnire cu reprezentanþii organizaþiilor de
pensionari din Judeþul Sibiu, pentru dezbaterea Proiectului de Lege
privind sistemul unitar de pensii publice;
la ora 11.00, întâlnire cu reprezentanþii organizaþiilor de

Ca urmare a dezbaterilor ce au avut loc s-au stabilit programe
pentru transmiterea amendamentelor privind Proiectul de Lege a
sistemului unitar de pensii publice ºi de consultaþii pentru Legea
salarizãrii unitare a personalului plãtit din fonduri publice.
Programele se vor desfãºura la sediul Organizaþiei Judeþene, str.
Brukenthal nr. 4, conform notelor anexate.
Biroul de presã
Sibiu, 05.03.2010

Luminoasa sãrbãtoare a Sfintelor Paºti sã coboare peste noi toþi
bucurii duhovniceºti, pace ºi bunã înþelegere, iar Hristos cel Înviat
sã ne dãruiascã sãnãtate ºi întru toate bunã sporire!
HRISTOS A ÎNVIAT!
Deputat, Ioan CINDREA
Senator, Viorel ARCAª

A preveni presupune a cunoa`te
Pentru a preîntâmpina comiterea
furturilor de ºi din autoturisme, Poliþia Agnita
vã prezintã câteva cauze ºi condiþii care
favorizeazã acest gen de infracþiuni:
- lipsa sistemelor de alarmare ºi a
dispozitivelor antifurt din dotarea
autoturismelor sau folosirea improvizaþiilor;
- parcarea autoturismului în locuri
improprii (dosnice, întunecoase), fapt ce
îngreuneazã supravegherea acestuia;
- lãsarea la vedere a unor obiecte
tentante (genþi, borsete, obiecte de
îmbrãcãminte, casetofoane auto etc;
- neasigurarea suplimentarã a roþii de
rezervã;
- neacordarea atenþiei cuvenite, de cãtre
posesorii autoturismelor strãine, dispariþiei
buºonului de benzinã.
În calitate de proprietar al vehicolului

puteþi lua urmãtoarele mãsuri preventive ce
pot descuraja sau preveni comiterea
furturilor de ºi din autoturisme:
- verificaþi dacã portierele sunt asigurate
atunci când plecaþi din autoturism;
- parcaþi autoturismul pe timpul nopþii
numai în locuri iluminate ºi vizibile;
- controlaþi înainte de a pleca de la maºinã
dacã roata de rezervã ºi sistemul de închidere
al portbagajului sunt asigurate
corespunzãtor;
- asiguraþi-vã autoturismul chiar dacã
lipsiþi din el câteva minute;
- nu încredinþaþi maºina altor persoane
pentru a o conduce;
- evitaþi sã þineþi în autoturism actele de
identitate, de firmã, permis de conducere,
actele de înmatriculare ale maºinii sau orice
alte înscrisuri;
- dotaþi autoturismul dumneavoastrã cu
sistem de alarmã;

- sistemul de blocare a axului volanului,
a cutiei de viteze sau a sistemului de frânare
este un mijloc de descurajare a hoþilor de
automobile;
- nu lãsaþi cheile în contact sau la
îndemâna oricui;
- la parcarea autoturismului scoateþi o
piesã fãrã de care autoturismul nu poate fi
pornit. In acest mod ieftin puteþi împiedica
sigur furtul autoturismului dumneavoastrã;
- pentru cei care doresc sã cumpere un
automobil, le reamintim sã întocmeascã
întotdeauna actele de vânzare-cumpãrare la
Compartimentul înmatriculãri din cadrul
S.E.I.P. în aceste condiþii veþi fi siguri cã
puteþi înmatricula automobilul ºi cã acesta
corespunde din punct de vedere tehnic;
- vã recomandãm ca bunurile electronice
sã fie scoase din autoturism pe timpul nopþii
ori sã notaþi marca, seria ºi numãrul acestora.
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De la Poli\ie …
Dupã o lunã în care nu am fost siguri
dacã baba Iarna s-a hotãrât sã ne
pãrãseascã, cu mãrþiºoare înmânate sub
fulgi de nea ºi zile calde ºi însorite
alungate de frig ºi zãpadã, constatãm cã
dinþii babei s-au tocit în sfârºit. Acum, la
cât de supãratã a fost baba, mare minune
dacã nu se va întoarce de sfintele
sãrbãtori pascale. Dar baba Iarna cu ale
ei ºi noi cu ale noastre. Cu ale noastre
accidente din fiecare lunã deºi trebuie sã
recunosc cã de aceastã datã este vorba
de un singur accident.
În data de 26.03.2010 în jurul orei
2200, pe raza comunei Brãdeni, O.A. de
23 de ani din Noiºtat, conducând un
moped proprietate personalã, a pierdut
controlul vehiculului ºi a cãzut pe
carosabil. Transportat de echipajul
SMURD la Spitalul Orãºenesc Agnita s-a
constat existenþa unor politraumatisme
datorate accidentului rutier ºi a fost
trimis de urgenþã la Sibiu, unde a fost
internat. Constatãrile fãcute la faþa locului
de cãtre echipa operativã a Poliþiei au fost
urmãtoarele: conducãtorul auto circula
fãrã permis, fãrã un certificat de absolvire
a cursurilor de legislaþie rutierã, fãrã
poliþã de asigurare RCA ºi cu un nivel de
0,20 mg/l alcool în aerul respirat. Pe
scurt: beat, fãrã permis ºi fãrã sã
cunoascã legea. De aceastã datã singura
victimã a inconºtienþei conducãtorului
auto a fost el însuºi. Dar … Dacã ar fi lovit
pe cineva? Dacã acel cineva era un copil?
Dacã ieºea de pe carosabil ºi lovea un
grup de oameni aflaþi lângã drum? Sau
un grup de copii aflaþi la joacã? Nu poþi
sã nu te întrebi. Te bucuri cã nu s-a
întâmplat dar nu poþi sã nu te întrebi „Ce
s-ar fi întâmplat dacã … ?”. Cu siguranþã
conducãtorul mopedului nu ºi-a pus
niciodatã astfel de întrebãri altfel nu ar fi
condus vehiculul în acele condiþii. În
speranþa cã va învãþa ceva din ce s-a
întâmplat, ºi el ºi alþii ca el, ºi cã nu va
repeta greºeala sã îi urãm însãnãtoºire
grabnicã ºi fãrã urmãri.
De un alt gen de situaþie au avut parte
lucrãtorii postului de Poliþie Comunalã
Merghindeal. Aceºtia au fost sesizaþi de
numitul T.I. din Agnita cã imobilul pe care
îl avea în administrare, situat în DealuFrumos, a fost spart. Echipa operativã
deplasatã la faþa locului, însoþitã de
tehnicianul criminalist ºi de lucrãtorii
postului de Poliþie Merghindeal, a
desfãºurat activitãþile necesare în
asemenea situaþii. Din cercetarea la faþa
locului s-a constat lipsa unor bunuri în
valoare de aproximativ 2.500 lei iar din
verificarea cercului de suspecþi a fost
identificat numitul T.C. de 34 de ani din
Dealu-Frumos, care s-a stabilit a fi autorul
pãtrunderii prin efracþie ºi a furtului.
Numitul T.C. a fost prezentat Parchetului
de pe lângã Judecãtoria Agnita care a
dispus cercetarea acestuia în stare de
libertate.
Bãtrânii spun „Cu o floare nu se face
primãvarã”. Nici noi nu credem cã, deºi
în luna care a trecut am avut doar douã
situaþii deosebite, nu vom mai avea ce
scrie despre activitatea Poliþiei. Pentru
cã, indiferent dacã au loc sau nu
evenimente nedorite, poliþiºtii de pe
Valea Hîrtibaciului sunt…
… mereu alãturi de dumneavoastrã.
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DANSUL GENERA|IILOR UN SPECTACOL DE MARE VALOARE
Spectacolul „Dansul Generaþiilor”, realizat de Casa de
Culturã „Ilarion Cociºiu” din Agnita în fiecare an, la început
de primãvarã, i-a obiºnuit pe spectatorii care au urmãrit
cele patru ediþii anterioare, cu o trecere în revistã a
frumoaselor cântece ºi jocuri populare, prezentate de toate
formaþiile ºi soliºtii din oraº. Acelaºi lucru s-a întâmplat ºi
la ediþia din anul acesta, numai cã acum coregraful Ioan
Sârbu, dorind sã punã mai mult în valoare calitãþile
interpreþilor ºi frumuseþea cântecelor ºi jocurilor
hârtibãcene, a conceput un scenariu diferit ºi a realizat un
spectacol deosebit.
Din pãcate, mulþi iubitori de folclor n-au putut sã
participe la acest spectacol, pentru cã biletele au fost
epuizate cu trei zile înainte, sala Casei de Culturã fiind ºi
de aceastã datã mult prea micã. Cei care s-au grãbit, ºi au
cumpãrat bilete din timp, au avut de ce sã se bucure pentru
cã mai bine de douã ore au fost încântaþi de cele mai
frumoase cântece ºi jocuri populare de pe Valea
Hârtibaciului.

În faþa celor 400 de spectatori (pentru 50 s-au pus
scaune pe intervale),au evoluat pe scenã 214 interpreþi,
cel mai vârstnic fiind jucãtorul Mircea Vasiu de 64 de ani
iar cea mai tânãrã, solista ªtefana Feldãrã de 5 ani.

Aplauzele au fost binemeritate de toþi care le-au primit,
de la prichindeii ce dau farmec momentului cu micile lor
stângãcii, pânã la veteranii care au arãtat cã virtuozitatea
nu-i numai apanajul celor tineri. Cele opt perechi de
veterani din ansamblul „Cununa”, conduºi de Tiberiu
Drãgan, au prezentat o suitã de jocuri hârtibãcene
aplaudate la scenã deschisã.
De aceleaºi aplauze s-au bucurat ansamblurile Casei
de Culturã „Hârtibaciul” ºi „Cununa”, formaþia de dansuri

de la Clubul elevilor, formaþia
de dansuri de la ªc. Gen.
„G.D. Teutsch” ºi soliºtii,
ªtefana Feldãrã, Daiana Lup,
Eliza Stoica, Teodora Feldãrã,
Constantin Vasilescu ºi
Lucian Glodeanu.
Un moment inedit ºi
aplaudat în spectacol a fost
„Dansul þigãnesc” foarte bine
realizat de o formaþie de romi
conduºi de tânãra Alina Faur.
În partea a doua a
spectacolului pe scenã au fost
reconstituite câteva momente
ale nunþii tradiþionale de pe
Valea Hârtibaciului, cu accent
pe aspectul mai puþin vesel,
cel al desrãdãcinãrii tinerei
fete, ce-ºi schimbã statutul
de „fata mumi” cu cel de
norã. Cântecele ºi jocurile
specifice au format cadrul în
care
s-a
desfãºurat
spectacolul, început cu
împodobirea miresei, sosirea
mirelui cu stegarii, plecarea
la „altã casã”, ºi schimbarea
hainelor de mireasã cu cele
de nevastã.
Jocurile Sârba, Purtata,
Pe sub mânã, Învârtita,
prezentate de ansamblul
„Cununa” au fost însoþite de
strigãturi de nuntã ºi de
cântecele: Nunta nostrã-i cu
nuntaºi, Cântecul miresei ºi
Cântecul mirelui, admirabil
interpretate de Ioana
Bogdan, Petronela Sandu ºi
Ionuþ Precup „N-am ºtiut
cã dorul vine / ªi nici cã n-aduce bine, / De ºtiam îl
seceram, / De-l prindeam, îl sugrumam. / Îl duceam
în largul curþii, / Sã-mi ºtiu alege drãguþii, / Îi fãceam
blestem ºi parã, / Nu la
inimã povarã. / Fetelor,
când dorul vine, / Închideþi
portiþa bine, / Încuiaþi de
douã ori, / Cã mai sunt în
sat ficiori”. Aleana Vecerzan
a accentuat momentul
dramatic cântând minunat,
„Tinerea m-am mãritat /
Rea soacrã mi-am cãpãtat
/ Soacra rea, bãrbatul rãu,
/ Vai de mãritatul meu”.
În
continuare,
spectacolul a readus în
memoria celor mai vârstnici
cântecele de cãtãnie. Au fost prezentate cetele de feciori
cu valiza, cântându-ºi plecarea, ºezãtoarea cu fete torcânduºi dorul ºi ultimul joc al celor pe care-i aºtepta trenul.
”Spalã-mi maicã rufele / Cã pleacã cãtanele. /
Dragu’maicii, le-am spãlatu’ / Numa’ nu s-o prea
uscatu’. / Lasã-le, maicã, mai ude, / C-aºa-s bune la
rãgute. / La rãgute tinerele, / Sã intre doru’ prin ele”
Momentul dramatic l-a constituit scrisoarea de pe front
anunþând moartea, ºi momentul funebru cu bocete pentru
cei ce nu s-au mai întors.
Au dat valoare acestor tablouri soliºtii ªtefan Vaida ºi
Florin Pãrãu.
Un rol important pentru
punerea în valoare a scenelor
de nuntã ºi de cãtãnie l-a avut
corul Sf. Nicolae care a dat
amploarea necesarã, mai ales
a momentelor dramatice ale
evenimentelor :
„Noi
mireasã te cântãm, / Da
cãrãrile le ciuntãm. /
Numai tri þi le lãsãm / La
fântânã dupã apã, / În

grãdinã dupã ceapã / ªi la mãta câteodatã / Când îi fi
mai supãratã”
Spectatorii au fost readuºi la un tonus mai optimist în
ultima parte a spectacolului, cu jocuri ºi cântece vesele
prezentate de ansamblul cununa ºi solista Claudia Mihãilã
Textul, regia ºi coregrafia întregului spectacol au fost

realizate de coregraful Ioan Sârbu, cãruia i-a stat alãturi
Doina Pãrãu, Florin Pãrãu, ªtefan Vaida (a pus la dispoziþie
piese originale de costume populare ºi recuzitã din colecþia
sa) ºi mai ales directorul Casei de Culturã, Ioan Dragoman.
Baza documentarã pentru realizarea acestui complex
spectacol au fost materiale din „Monografia jud. Târnava
Mare” de Ilarion Cociºiu, „Spectacolul nunþilor” de Ion
Albescu, „Viziuni strãvechi” de Gherasim Rusu ºi mai ales
din spectacolul „Androhiel” realizat de fosta dansatoare
din ansamblul „Cununa” Irina Dragoman.

La reuºita spectacolului au contribuit taraful condus
de Nicolae Vâºtea ºi prezentatorii de la Colegiul A.T
Laurian coordonaþi de Dan Bârsan.
Dupã efortul depus pe scenã, realizatorii acestui
minunat spectacol s-a destins la restaurantul „Dacia” printro petrecere neregizatã dar foarte bine realizatã, cu cântece,
jocuri ºi strigãturi populare asortate cu dansuri moderne.
I. Bârsan
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Aflatã la zecea ediþie, activitatea din acest an a
elevilor Colegiului Tehnic „A. T. Laurian” din Agnita intitulatã în primii ani „Balul Clãtitelor”- este una specialã.
Ea se înscrie pe lista acþiunilor derulate în cadrul
proiectului Comenius „STOP! This is our community” ,
prin parteneriatul cu Colegiul El din Anglia. Evenimentul
îºi propune sã reînvie ºi sã promoveze o parte din
obiceiurile de primãvarã, al cãrei simbol este Mãrþiºorul.
În seara zilei de 5 martie, începând cu ora 18,00, la
restaurantul Dacia din oraº a debutat „Balul Mãrþiºorului
2010”. Fireºte, fiecare participant din cei peste 150 a
purtat în piept un mãrþiºor simbolic. Nu a fost doar un
bal propriu-zis, în cadrul activitãþii desfãºurându-se un
concurs culinar de deserturi intitulat „Sã ne ...
îndulcim!”– punctul forte al serii – ºi o prezentare de
modã realizatã de elevi ai Colegiului. Fiecare clasã din
cele 13 participante la concurs s-a întrecut pe sine la
realizarea produselor, degustate ºi premiate de jurul
format din dir. adj. Prof. Vecerzan Margareta, prof.
Muntean Aurica, prof. Gricorciuc Claudia ºi prof. Pãrãu
Florin. Dupã lungi deliberãri au fost anunþaþi câºtigatorii
care au primit diplome ºi premii.

Premii speciale au obþinut clasele a XII a D, a X a B,
a XI A a ºi a IX a B. Pe locul al treilea s-au clasat cei din
clasele a XI a C, a XI a B ºi a X a C . Elevii claselor a IX
a A, a XII a C ºi a XI a D-seral au primit premiul II. În
aplauzele celor prezenþi au fost strigaþi la rampã ºi
reprezentanþii învingãtorilor : clasa a IX a C, dirig. ing.
Bucãtaru Safta, a X a A , dirig. prof. Neofit Cristina ºi a
XII a A, dirig. prof. Cãlbeazã Dalia.
Prezentarea de modã a fost la rândul ei „gustatã” de
cei prezenþi , fiecare pereche din cele 22 fiind însoþitã

Pânã în sec. al XIX-lea, la români nu au existat dansuri
culte, practicate numai de cãtre straturile de elitã în
opoziþie cu cele populare. Toate mãrturiile istorice converg
în a atesta existenþa dansurilor populare nu numai la sate,
ci ºi la oraºe la curþile boiereºti ºi chiar la cele domneºti
din amândouã principatele. La curtea domnitorului se
dansa hora popularã, fiindcã nu existau alte dansuri de
tipul cadrilului ca în Europa apuseanã sau centralã.
Totuºi, cãtre jumãtatea secolului trecut încep sã
pãtrundã la oraºe, mai ales în cele douã capitale, dansurile
de salon de provenienþã occidentalã aduse de obicei de
preceptorii angajaþi de familiile boiereºti ºi de o seamã de
refugiaþi politici. De fapt acum apare ºi profesorul de dans
care de obicei mai predã ºi altceva cu precãdere limba
francezã ori germanã. Concomitent, apar ºi noile dansuri
de origine folcloricã, dar modelate pentru a corespunde
gustului orãºenesc.
Burghezia în ascensiune nu a mai fost satisfãcutã de
dansurile de curte feudale de tipul cadrilului, osificate cu
vremea prin atâtea îngrãdiri rigide ºi a recurs la repertoriul
popular, unde jocul ºi-a pãstrat totdeauna vigoarea ºi
prospeþimea.
Cel dintâi dans orãºenesc, preluat de la popor, a fost
valsul provenit din Germania medievalã, care cu uºoare
modificãri, a ajuns încã la sfârºitul sec. al XVIII-lea sã fie
adoptat în saloanele din Germania ºi Franþa. Varianta
vienezã a reuºit sã domine mai ales centrul ºi rãsãritul
Europei.
Miºcarea nu s-a oprit aici, cãci în al patrulea deceniu
al secolului trecut pãtrunde în saloane polca, la origine
dans popular din Boemia. Au fost selecþionate din forma
popularã zece figuri, din care doar cinci s-au generalizat
în saloane. Mai mult decât valsul, polca a pãtruns ºi
repertoriile populare, îndeosebi în cel ucrainean, unde a
ajuns chiar dans dominant, dar într-o formã mult
schematizatã, miºcarea de bazã fiind rotirea perechilor.
La noi polca a pãtruns la populaþia germanã din
Transilvania ºi în mãsurã mai micã la românii din satele
mixte, apoi în Moldova nordicã prin intermediul
ucrainienilor.
Alt dans, de data asta de origine polonezã, „mazurca”,
începe sã cucereascã saloanele europene, în a doua
jumãtate a secolului trecut. Curentul de a ridica un dans
popular la treapta de dans naþional pentru a fi jucat în
toate straturile orãºeneºti s-a impus ºi în Ungaria. În felul
acesta, ”ceardaºul”, dans popular de perechi a fost
simplificat pentru a fi accesibil oricui, apoi adoptat
pretutindeni în cercurile burgheze maghiare.
În 1850, ªtefan Emilian, sprijinit de tinerimea
braºoveanã, creeazã un alt dans de salon de la vestitul
cãluºar, socotit atunci ca dans de origine romanã certã. În

acest scop el aduce la Braºov doi faimoºi cãluºari din Lunca
Arieºului: Ioan Cãluºerul ºi Simion Þicudeanu de la care
învaþã figurile ºi noteazã melodiile.
ªtefan Emilian a ales 12 figuri care i s-au pãrut cele
mai frumoase, le-a stilizat ca sã poatã fi jucate fãrã
dificultate de orice tânãr. Aceastã formã simplificatã a
dansului cãluºarilor s-a generalizat în scurtã vreme în
rândul tineretului român de la oraºe, mai cu seamã printre
elevii de liceu ºi studenþi, devenind dansul stindard al
afirmãrii româneºti. De aceea era dansat la toate serbãrile.
Influenþa a fost aºa de mare încât a înlocuit vechiul dans
cãluºeresc prin aceste figuri standardizate.
Dupã primul rãzboi mondial, crearea unui dans
„naþional” românesc, pentru uzul orãºenimii a fost cu totul
depãºitã de avalanºa dansurilor moderne, care s-au
rãspândit pretutindeni, începând cu tangoul.
Societatea româneascã a rãmas fãrã dansul care sã o
reprezinte în concertul celorlalte manifestãri naþionale, la
nevoie recurgând la împrumuturi din repertoriul popular.
De aceea, în toate prilejurile festive este dansatã „HORA”
pentru a pecetlui momentul culminant al solemnitãþii,
simbolizând implicit marea solidaritate naþionalã. În lipsa
unui dans propriu pãturile culte au cultivat dansul popular.
Dansurile populare nu erau executate din nevoia
internã de a-ºi manifesta personalitatea cu ajutorul
miºcãrilor ritmice, ci mai ales pentru privitori.
Influenþa crescândã a noilor dansuri de provenienþã
popularã a trezit reacþii ºi printre fruntaºii intelectualilor
români din Transilvania. Iniþiativa a pornit din Braºov. În
anul 1849, plecând de la constatarea cã dansul naþional
românesc ajunsese a fi înlocuit cu valsul, polca, cadrilul,
tot dansuri strãine, Iakob Mureºanu, redactor al Gazetei
Transilvaniei ºi directorul gimnaziului local, iau în
dezbatere crearea unui dans românesc de salon.
Inspirându-se din „figurile dansului haþegan” s-a coregrafiat
noul dans care avea ºase figuri ºi a fost numit „ROMANA”
Noul dans a fost lansat în carnavalul din Braºov, iar
apoi dus la Sibiu. Din acele douã oraºe s-a rãspândit treptat
printre intelectualii români din Transilvania, ajungând o
vreme dansul lor preferat. Dupã 1900 a ajuns sã fie din ce
în ce mai umbrit de celelalte dansuri de salon, mai cu seamã
de vals, pentru ca dupã primul rãzboi mondial sã fie pãrãsit
cu totul. Abia la serbãrile ºcolare mai putea fi vãzut reînviat
de câte un profesor de gimnasticã, prilej de a-i reliefa ºi
mai mult neajunsurile care l-au demodat
Faþã de celelalte dansuri orãºeneºti, romana era peste
mãsurã de complicat, încât necesita multã atenþie pentru
a nu greºi. Pe deasupra el avea pãrþi desuete, între care
dispunerea perechilor ca la cadril, apoi complimentele prea
solemne, care contravenea noului gust, evoluat spre albia
simplitãþii.
Ioan Sârbu

AGNITA
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FLORI, M{R|I~OARE, PR{JITURI ~I DANS

de ropote de aplauze. ªi þinutele vestimentare hip-hop,
casual, de club, sport sau de searã au fost evaluate de
membrii juriului format din prof. Bucãtaru Safta, Pãtru
Dana ºi Trif Iulia, care a premiat cea mai bunã þinutã la
fiecare categorie prezentatã.
Acest eveniment este unul aºteptat cu nerãbdare de
cãtre elevi în fiecare an. Activitatea iniþiatã ºi organizatã
pânã în urmã cu doi ani de prof. Muntean Aurica este
continuatã de coordonatorul de proiecte educative prof.
Cãlbeazã Dalia, de dir. Adj. Vecerzan Margareta ºi ,
bineînþeles, de ceilalþi profesori ai liceului.
A consemnat prof. Dalia Cãlbeazã



Oricât ar fi luna martie de schimbãtoare, oricâtã zãpadã
ar mai aduce, ea este vestitoarea primãverii, a mãrþiºoarelor
ce aduc noroc ºi speranþã, a florilor dãruite mamelor,
soþiilor, prietenelor, profesoarelor, într-un cuvânt
FEMEILOR.
Vineri, în sala de ºedinþe a primãriei din Agnita,
doamnelor prezente li s-au oferit buchete de cântece, poezii
ºi minunate compuneri literare dedicate mamelor, frumos
prezentate de elevii învãþãtoarei Maria Munteanu
Acelaºi omagiu le-a fost dãruit ºi în limba germanã de
elevii profesoarei Crista Dengel de la ªcoala Generalã G.
D. Teutsch.
Frumosul program oferit de copii a fost completat cu
muzicã coralã prezentatã de corul Sf. Nicolae dirijat de
prof. Doru Niþescu.
Dupã momentul artistic, sãrbãtoritele au primit garoafe
pregãtite de colegii de la Casa Seniorilor.
Tot vineri, acelaºi sentiment al bucuriei primãverii i-a
adunat pe liceeni la restaurantul Dacia la „Balul
Mãrþiºorului”. Balul a fost dulce, emoþionant ºi distractiv.

A fost dulce pentru cã a început cu un concurs de
prãjituri. 13 clase au împodobit tot atâtea mese cu minunate
decoruri apetisante, ce puteau concura cu succes la orice
concurs naþional pe aceastã temã.
Juriul, format din profesorii Margareta Vecerzan,
Aurica Muntean, Claudia Gricorciuc ºi Florin Pãrãu, a avut
o sarcinã dificilã, trebuind sã guste din toate exponatele.ªi
cum gusturile nu se discutã, membrii juriului au hotãrât
cã toate clasele trebuie premiate dar pentru locul I au fost
nominalizate clasele IX a C, X a A ºi XII a A.
Balul a fost ºi emoþionant pentru cã a avut loc ºi un
concurs vestimentar, în care 22 de perechi au prezentat
þinute hip-hop, casual, de club, sport ºi de searã. ªi acum
juriul format din profesoarele Safta Bucãtaru, Dana Pãtru
ºi Iulia Trif a trebuit sã analizeze gusturile vestimentare ºi
sã facã un clasament.
Dar „Balul Mãrþiºorului” a fost mai ales distractiv
pentru cã s-a încheiat cu dans. ªi asta pentru tineri este
cea mai plãcutã activitate.
I. Bârsan
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„Lumina lui Hristos lumineazã tuturor!” (Liturghia Darurilor )

SIMBOLUL DE CREDIN|{
SAU CREZUL CRE~TIN
Articolul I: „ Cred într-unul Dumnezeu, Tatãl
Atotþiitorul, Fãcãtorul cerului ºi al pãmântului, al tuturor
celor vãzute ºi nevãzute”.
Învãþãtura creºtinã despre Dumnezeu, aºa cum nea fost descoperitã ºi transmisã în esenþa ei de cãtre
Însuºi Dumnezeu ºi explicatã de cãtre Sfinþii Pãrinþi
luminaþi de harul dumnezeiesc, afirmã cã existã un
singur Dumnezeu în fiinþã, dar întreit în Persoane: Tatãl,
Fiul ºi Duhul Sfânt (Sfânta Treime). Adicã existã o
singurã fire dumnezeiascã (la fel cum existã o singurã
fire umanã), dar în mod absolut tainic pentru noi aceastã
fire se gãseºte integral, concomitent, veºnic, egal ºi
deplin în trei Persoane (în schimb, firea umanã este
deþinutã parþial, succesiv ºi temporar de persoanele care
trãiesc pe pãmânt de-a lungul istoriei). Diferenþierea
celor trei Persoane dumnezeieºti porneºte mai ales de
la manifestarea lor distinctã în creaþie.
Astfel lui Dumnezeu-Tatãl I se atribuie în mod
deosebit lucrarea de creare a întregului univers, a
întregii existenþe vãzute ºi nevãzute (“Fãcãtorul cerului
ºi al pãmântului, al tuturor celor vãzute ºi nevãzute”),
precum ºi lucrarea de purtare de grijã faþã de aceastã
lume ºi de pãstrare sau þinere a acesteia în existenþã
(“Atotþiitorul”, Cel Ce þine tot).
Bazându-se pe cuvintele cu care începe Sfânta
Scripturã sau Biblia, creºtinii cred cã întreaga existenþã
este rezultatul unui act creator al lui Dumnezeu. Creaþia
presupune aducerea la fiinþã a ceva ce nu a existat.
Dumnezeu a creat totul din nimic, nu a folosit o materie
pe care sã o modeleze (aºa cum are nevoie omul pentru
a face ceva), ci totul s-a întâmplat prin rostirea Cuvântului
(“ªi a zis Dumnezeu…”). Lumea vãzutã este constituitã
din tot ceea ce cade sub incidenþa simþurilor noastre, în
timp ce lumea nevãzutã (aºa cum interpreteazã Sfinþii
Pãrinþi) este reprezentatã de tot ceea ce depãºeºte
puterea de cunoaºtere directã a omului, fiind
reprezentatã atât de acele dimensiuni ale universului
inaccesibile omului (în general ceea ce se aflã dincolo
de pãmânt), cât ºi de lumea îngerilor. Îngerii sunt fiinþe
spirituale, nu au o constituþie materialã, fiind creaþi de
cãtre Dumnezeu pentru a se bucura de slava
dumnezeiascã ºi a face mai uºor legãtura între

Dumnezeu ºi oameni. La început toþi au fost buni, dar,
fiind înzestraþi cu o libertate absolutã, o parte dintre ei
s-au îndepãrtat de Dumnezeu, socotind cã prin puterea
lor proprie vor reuºi sã fie asemenea lui Dumnezeu sau
chiar sã-L depãºeascã. Mândria a fost atitudinea prin
care au renunþat la Dumnezeu ºi a apãrut rãul ca negare
ºi lipsã a lui Dumnezeu ºi tot mândria este consideratã
de cãtre Sfinþii Pãrinþi ca “încununarea” tuturor
patimilor ºi cauza multora dintre relele care se petrec
pe pãmânt. Astfel au apãrut diavolii sau îngerii rãi, care
luptã împotriva lui Dumnezeu ºi prin tot ceea ce fac nu
urmãresc decât sã-i îndepãrteze pe oameni de
Dumnezeu, Binele Absolut.
Lumea vãzutã a fost creatã treptat de cãtre
Dumnezeu, în ºase etape, numite în Sfânta Scripturã
zile (a se vedea prima paginã a Bibliei), ea fiind
desãvârºitã prin crearea omului “ dupã chipul lui
Dumnezeu”, care a primit din partea lui Dumnezeu
posibilitatea ºi chemarea de a ajunge la “asemãnarea
cu Dumnezeu ”, adicã la starea de perfecþiune, de
desãvârºire spiritualã sau îndumnezeire.
În cea de-a ºaptea etapã sau “zi” Dumnezeu a încetat
creaþia, S-a odihnit, a binecuvântat aceastã zi ºi a sfinþito, continuând sã vegheze asupra lumii ºi sã-i poarte de
grijã.

Pr. Cosmin Coºorean
(Coveº)

PREA CUCERNICI
PÃRINÞI,
IUBIÞI CREDINCIOªI
AI
PROTOPOPIATULUI
AGNITA,
“Ziua învierii! ªi sã ne luminãm cu
prãznuirea ºi unul pe altul sã ne
îmbrãþiºãm. Sã zicem fraþilor ºi celor ce
ne urãsc pe noi; sã iertãm toate pentru
Înviere. ªi aºa sã strigãm: Hristos a
înviat din morþi, cu moartea pe moarte
cãlcând ºi celor din morminte viaþã
dãruindu-le”
(Stihira de la slujba Învierii)
Marele praznic al Învierii
Mântuitorului Iisus Hristos, prin care
întreaga umanitate a fost restauratã ºi
a primit posibilitatea de a trece de la
moarte la viaþã, sã devinã pentru fiecare
un prilej de împlinire sufleteascã,
întãrire a credinþei ºi bunã înþelegere
cu ceilalþi. Lumina Învierii izvorâtã din
mormântul lui Hristos sã învãluie ºi sã
strãluceascã în viaþa fiecãruia dintre noi,
iar mesajul „Bucuraþi-vã!” transmis de
Mântuitorul dupã înviere sã ne
însoþeascã în fiecare clipã a vieþii.

Hristos a înviat!

Pr. Ioan Jurca
(Protopop Agnita)

Cyan Magenta Yellow Black

ATHON, ATHOS - GR{DINA MAICII
DOMNULUI M{N{STIREA IVIRU



Mãnãstirea Iviru este situatã în partea de N-E a peninsulei Athos. A fost ziditã pe
la sfârºitul secolului al X-lea pe locul unde mai înainte fusese Lavra Sfântului Climent
de cãtre Ioan Iviritul, fost curtean al voievodului David al Iviriei ºi general al Bizanþului.
Vãzând deºertãciunea acestei lumi s-a lepãdat de toate ºi s-a cãlugãrit într-o mãnãstire
din Macedonia. Mai târziu s-a dus la Olimp, apoi la Sfântul Munte unde l-a cunoscut
pe Sfântul Atanasie ºi a rãmas alãturi de el. Împãratul Bizanþului,Vasile al II-lea, l-a
chemat pe Ioan în capitalã ºi l-a rugat sã-l ajute în mai multe probleme diplomatice ºi
ostãºeºti pe care le avea. În vremea aceea generalul Bardas se rãsculase împotriva
împãratului ºi purta rãzboi cu oastea împãrãteascã. Atunci Ioan ascultând de porunca
împãrãteascã a plecat împreunã cu voievodul David ajutându-l ºi sfãtuindu-l pe împãrat
în cele ostãºeºti. Monahul ºi preotul trebuie sã aibã milã de toatã fãptura. De aceea ei
nu au voie sã punã mâna pe armã. Ioan a ajutat pe împãrat cu rugãciunea ºi cu sfatul
practic pentru a dobândi pacea poporului fãrã vãrsare de sânge. Primind multe daruri
de la împãrat s-a întors în Sfântul Munte ºi a zidit o mãnãstire care a fost populatã cu
monahi iviriþi rãmãnându-i ºi numele de Iviru. Mãnãstirea a fost de multe ori jefuitã
de piraþi, iar pe la începutul secolului al XIV-lea de catalani.
La aceastã mãnãstire se aflã o icoanã a Maicii Domnului numitã Portãriþa.
Istoria acestei icoane este urmãtoarea. Pe timpul împãratului Teofil, luptãtorul
împotriva sfintelor icoane, se afla în una din cetãþile Niceei o vãduvã care avea o
icoanã a Maicii Domnului cu Pruncul în braþe, mare ºi frumoasã.
(continuare în pagina 6)



ORTODOXIA PE VALEA HÂRTIBACIULUI

6

2010

ZI DE S{RB{TOARE
ÎN PAROHIA
VECERD
Ziua de 14 martie 2010, duminica a patra a Sfântului ºi Marelui Post al
Paºtilor închinatã Sfântului Ioan Scãrarul, este ºi va rãmâne o zi memorabilã în
istoria parohiei Vecerd, pentru cã în aceastã zi PS Andrei Fãgãrãºanul a hirotonit
ºi instalat ca preot al acestei parohii pe tânãrul teolog Bogdan Marius Ciprian.
În jurul orei 9 PS Andrei episcopul vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, a fost
întâmpinat ºi primit cu cãldurã de cãtre credincioºii parohiei Vecerd împreunã
cu un sobor de preoþi condus de cãtre P.C. Protopop Ioan Jurca.
A urmat Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare, iar la momentul potrivit
diaconul Bogdan Marius Ciprian a citit tare, rar ºi vãdit emoþionat jurãmântul
de hirotonie. A urmat hirotonia propriu-zisã în faþa ºi în prezenþa celor care
urmeazã sã-i devinã fii duhovniceºti. Emoþiile au copleºit sufletele credincioºilor
din Vecerd, ale pãrinþilor noului preot ºi al doamnei preotese Loredana, soþia
pãrintelui Bogdan.
Bogdan Marius Ciprian a absolvit cursurile Seminarului Teologic „Dumitru
Stãniloae” din Braºov, apoi a urmat studiile universitare la Facultatea de Teologie
„Andrei ªaguna” din Sibiu, în prezent urmând cursurile de masterat la aceeaºi
facultate. Dupã hirotonisirea preotului Bogdan Marius ca duhovnic i s-au acordat
ºi însemnele instalãrii în parohie: Sfânta Cruce, Sfânta Evanghelie ºi cheile
bisericii.
Marea sãrbãtoare de la Vecerd a fost posibilã cu binecuvântarea Î.P.S. Dr.
Laurenþiu Streza, Arhiepiscopul Sibiului ºi Mitropolitul Ardealului ºi cu osteneala
P.S. Andrei Fãgãrãºanul, care s-a aflat la a cincea vizitã în Protopopiatul Agnita
ºi a doua în mijlocul comunitãþii din Vecerd.
La sfârºitul Sfintei Liturghii P.S. Andrei Fãgãrãºanul, într-o cuvântare plinã
de înþelepciune, a explicat pericopa evanghelicã a duminicii ºi a arãtat importanþa
Sfintei Taine a Preoþiei, accentuând cinstirea ce se cuvine a fi acordatã slujitorilor
sfintelor altare ºi îndeosebi preotului ca pãrinte ºi pãstor sufletesc al
credincioºilor pe calea mântuirii.
Apoi P.C. Protopop Ioan Jurca a mulþumit ierarhului nostru cã se aflã din
nou în mijlocul credincioºilor protopopiatului de pe Valea Hârtibaciului ºi a

adresat un îndemn atât domnului epitrop Pantea de la Vecerd, cât ºi epitropului de
la Metiº ºi consiliilor parohiale din ambele localitãþi de a-l sprijini ºi ajuta pe noul
preot paroh în lucrarea pastoral-misionarã pe care o are de îndeplinit.
A luat cuvântul apoi P.C. pr. Ilarie Benchea, vicar administrativ al Arhiepiscopiei
Sibiului, care ºi-a exprimat bucuria de a se afla în mijlocul enoriaºilor parohiei
Vecerd, considerând aceastã întâlnire ºi comuniune ca fiind o mare familie – Biserica,
atât cea vãzutã, cât ºi cea tainicã.
În final, pãrintele Bogdan a mulþumit tuturor celor care i-au fost alãturi ºi l-au
sprijinit pânã acum: pãrinþii, profesorii, soþia, dar s-a adresat ºi credincioºilor sãi
pe care i-a asigurat de toatã râvna ºi dãruirea sa pentru a le fi de folos în calea spre
mântuire.
De aceastã sãrbãtoare a satului s-au bucurat ºi alþi oameni care nu locuiesc în
Vecerd, fiind întregitã ºi prin prezenþa unui sobor de preoþi ºi diaconi: pr. Ilarie
Benchea, vicar administrativ al Arhiepiscopiei Sibiului; pr. Ioan Jurca, protopop
Agnita; pr. Nicolae Neagu, parohia Hipodrom VI Sibiu; pr. Constantin Mircea
Popescu, parohia Þichindeal ºi arhidiaconii Vasile Avram ºi Mihai Susan.

Pr. Constantin Mircea Popescu
(Þichindeal)

ATHON, ATHOS - GR{DINA MAICII
DOMNULUI M{N{STIREA IVIRU
(continuare din pagina 5)

Icoana era pãstratã într-un mic paraclis în care vãduva împreunã cu fiul ei înãlþau
zilnic rugãciuni cãtre Mântuitorul ºi Nãscãtoarea de Dumnezeu. Fiind înºtiinþaþi cã
vãduva are o icoanã în paraclis, ostaºii trimiºi de împãrat au venit la ea ºi i-au zis: Am venit sã împlinim porunca împãratului, care a spus sã distrugem toate icoanele.
Dacã vrei sã nu-þi luãm icoana, atunci sã ne dai bani ºi nu te vom mai supãra.
Vãduva i-a rugat sã vinã în ziua urmãtoare ºi le va da bani. Dupã plecarea ostaºilor
vãduva împreunã cu fiul ei au luat icoana Maicii Domnului ºi au dus-o la malul mãrii
care se afla în apropiere ºi cu lacrimi în ochi au zis cãtre Maica Lui Dumnezeu: „Sã
nu te superi pe noi, Preabunã Stãpânã, dar fãrã voia noastrã trebuie sã ne despãrþim
de preasfânta ta icoanã, ca sã nu fie batjocoritã de ostaºii împãratului”. Apoi luând
icoana au pus-o pe apã, dar icoana a rãmas dreaptã ºi a pornit pe mare ca ºi cum ar
fi fost purtatã de o mânã nevãzutã. Atunci vãduva a zis cãtre fiul ei: - Eu sunt
bãtrânã ºi nu mai am mult de trãit. De aceea cu dragoste primesc sã mor pentru
dragostea Maicii Domnului ºi a lui Hristos. Iar tu fiul meu du-te la Sfântul Munte ºi
slujeºte Maicii Domnului!”. Ascultând de îndemnul mamei sale a plecat spre Sfântul
Munte. A doua zi venind ostaºii ºi vãzând cã icoana nu mai este, iar bãtrâna nu are
de unde sã le dea bani, au ucis-o fãrã milã iar fiul ei a venit la Sfântul Munte unde sa cãlugãrit ºi s-a nevoit spunând pãrinþilor cele despre icoanã. Dupã ani de nevoinþã
ºi-a dat sufletul în mâinile Maicii Domnului. Într-una din zile pãrinþii mãnãstirii au
vãzut un stâlp de luminã care se înãlþa din mare pânã la cer. Adunându-se cu toþii, sau dus la malul mãrii sã vadã aceastã preaslãvitã minune. Atunci au cunoscut cã era
o icoanã care stãtea în picioare pe mare. Urcându-se într-o barcã au încercat sã se
apropie de ea, dar icoana se depãrta nevoind sã fie luatã de ei. Încercând de mai
multe ori ºi neputând reuºi nimic s-au întors în mãnãstire ºi au început sã se roage
Maicii Domnului ca sã le dea în mâinile lor preasfânta ei icoanã. Dupã multe rugãciuni
Maica Domnului s-a arãtat unui pustnic care locuia mai sus de mãnãstire cu numele
Gavriil ºi i-a zis: „Sã cobori la malul mãrii ºi sã iei icoana mea cã vreau sã mã
dãruiesc vouã”. Ascultând de porunca Maicii Domnului, pustnicul a coborât la malul
mãrii. Însemnându-se cu semnul crucii a pãºit pe mare ca pe uscat, iar icoana a
venit pe apã în întâmpinarea lui. Luând-o în braþe ºi sãrutând-o cu mare evlavie, a
adus-o pe uscat. Când a pus piciorul pe pãmânt în locul acela a izvorât un izvor care
curge ºi astãzi ºi care este numit „Aghiasma Maicii Domnului”. Izvorul este la

nivelul mãrii, dar are apã dulce, iar celor care o iau cu credinþã le este vindecãtoare de
boli. Ieºindu-i înainte toþi preoþii îmbrãcaþi în veºminte au dus-o cu mare cinste în
bisericã unde au fãcut priveghere în cinstea Maicii Domnului. Dupã terminarea slujbei
au încuiat biserica ºi s-au retras cu toþii la chilii preaslãvind pe Preacurata Stãpânã. A
doua zi când a intrat paracliserul pentru a aprinde candelele a vãzut cu mirare cã
icoana Maicii Domnului dispãruse. Plin de spaimã a plecat ºi a spus stareþului de acest
lucru. Cãutând-o cu toþii au aflat-o cã stãtea în aer deasupra porþilor mãnãstirii. Fãcând
rugãciuni au luat-o ºi au dus-o din nou în bisericã dar a doua ºi a treia zi s-a repetat
acelaºi lucru. Pãrinþii fiind în nedumerire se rugau cu lacrimi Maicii Domnului sã le
arate ce trebuie sã facã. Atunci Maica Domnului s-a arãtat din nou pustnicului Gavriil
ºi i-a zis: „Spune pãrinþilor cã am venit aici sã îi pãzesc eu pe ei nu ei sã mã pãzeascã pe
mine; de aceea sã nu mã mai supere ducând icoana mea în bisericã”. Aflând stareþul de
toate acestea a poruncit sã se facã un paraclis la poarta mãnãstirii unde au aºezat
icoana ºi unde se aflã pânã în ziua de astãzi.
În momentul de faþã, în mãnãstirea Iviru trãiesc ºi se nevoiesc în jur de 50 de
cãlugãri.
(va urma)
Pr. Cãlin Roajdã (Hosman)
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CÂNTAREA LUI ªINCAI
Munþilor, fiþi mãrturii
Când prin voi oi cãlãtori.
Cu sufletul plin de dor,
Cu inima de amor.
Cu sufletul plin de jale,
Cu inima de-ntristare.
ªi voi, ape mari ºi mici,
Car’ v-am trecut pân’aici,
Nu uitaþi cu ce nevoi
Am bãut apa din voi.
ªi voi, pãsãri cântãtoare,
Mierle ºi privighetoare,
Cântaþi ºi voi acest vers
Al truditului meu mers.
Luniþã, luniþãtoare,
Voi, stele strãlucitoare,
Strãluciþi mai cu tãrie
Scumpa mea cãlãtorie.
Sã-mi dea drumul de-a mã duce
La mândruþa mea cea dulce.
La mândruþa din Ardeal
Care nu o-am vãz’t de-un an.
Sã-i vãd ochiºorii ei
Care-s tare frumuºei.

Mihai Ion, 62 de ani,
Bãrcut, 4 august 1981

FRUNZÃ VERDE
FRUNZIªOARÃ,
Mândrã eºti tu, veriºoarã.
În zadar eºti, dragã, mândrã,
Cã eºti proastã ºi bolândã.
Cã-þi spui dorul tãu nebun
La copiii de pe drum.
ªi aºa-i dragostea ta
De râde lumea de ea.
Nu iubeºti nici douã zile
Ca sã nu te ºtie nime.
Omul prost, cât de frumos,
Ca floarea fãr’de miros;
De-o urãºte lumea toatã,
Cu drag nime nu-o poartã.

Dan Ion, 75 de ani,
Retiº, 2 VIII 1981
(notat de el în 1926)

CODRULE, MÃRIA TA,
Lasã-mã sub poala ta.
Sub cel tei bãtut de vânt,
Cu creanga pân’ la pãmânt
Sã mã culc cu faþa-n sus
ªi sã dorm, durmire-aº dus.
Da s-aud în visul meu,
Dragã codre,glasul tãu.
Sub cea rariºte de fag,
Doina rãsunând cu drag,
Cu jele mi-o trãgãnat,
Frunza de m-o legãnat.
Iarã vântul mulcomit
Va vedea c-am adormit
ªi prin tei va rãscoli
ªi cu flori m-o-acoperi.

Scutea Valeri, 70 de ani,
Chirpãr, 20 iulie 1980

VISARE
Hârtibaci, apã de deal
Cu mireasmã de Ardeal,
Duci pe undã amintiri
Despre locuri ºi martiri.
Ai pe maluri sate multe,
Dorul tãu sã þi-l asculte,
Sã le spui trecutu-þi mândru
Ca ºi bourul din timbru.
Sã le spui ºi despre jale
Întâlnitã-n lunga cale,
C-ai strâns tone de sudoare
ªi de lacrima ce doare.
Spune-le, sã ºtie þara
Cum þi-ai dus viteaz povara
Strângând apa de izvoare
De pe plaiuri roditoare.
Þi-au luat apa cu ispita
Tãbãcarii din Agnita,
Meºteºug ca plug de aur,
Lãsând zonei un tezaur.
Ai avut o rudã june,
Multã vreme cu renume.
Mergeaþi pe acelaºi drum,
Tu cu apã, ea cu fum!

Hudea Simion
83 de ani, Sãsãuº

VISUL UNEI NOI VIE|I

Motto: Un soare nou rãsare astãzi pentru mine; în jurul meu
toate prind viaþã, toate se miºcã ºi pare cã-mi vorbesc
de pasiunea mea ºi mã îmbie sã le mângâi …

Priveam fereastra camerei mele ºi mã
minunam…Era mai
mare ºi mai
impunãtoare ca oricând. Parcã era o poartã
spre infinit. Perdelele lungi ºi albe zburau
descoperind fereastra, astfel cã privirea mea
cuprindea întreg orizontul.
Pentru o fracþiune de secundã imaginea
acestei noi lumi îmi rãmase întipãritã în
minte, fiindcã privirea mea era deja
îndreptatã spre mãsuþa din colþ. Mã
aºteptam la o imagine moartã. Dar nu era
aºa. Un sentiment de mirare, bucurie, dar
ºi de teamã încolþise în inima mea. Buchetul
veºtejit de trandafiri fusese înlocuit cu unul
proaspãt de ghiocei, care îmi zâmbeau cu
candoare.
Poate cã am fost prea ocupatã sã vãd
lumea din spatele acestei alte lumi, care
tocmai renãºtea. Nu vãzusem cum
pãtrundea lumina în firele de iarbã, care se
înãlþau într-o poveste, iar florile dansau cu
frunzele, care acum prindeau contur pe
crengile tinere. Nu vãzusem nici cum
fluturele îºi etala graþios aripile superb

pictate, iar soarele zâmbitor fura toate
diamantele de pe degetele ierbii. Iar
acestea se miºcau gâdilate de un vânticel
suav, fãrã sã scoatã nici o vorbã. Dar nu
trebuiau sã spunã nimic. Fiindcã toate
vorbeau de la sine: VENISE PRIMÃVARA!
ªi natura, magica naturã! Îºi îmbrãcase
hainele de sãrbãtoare ºi era gata sã danseze
pe oglinda cerului pentru totdeauna. ªi
toate fiinþele se minunau de frumuseþea pe
care o emana ºi nici mãcar muscuþele abia
trezite din somn nu scoteau niciun zgomot,
când aceasta spunea povestea vieþii ºi
renaºterii. Si mereu când pleca lãsa în urma
ei un amalgam de parfumuri ºi culori…
Iar fericirea invada inimile tuturor. Eu
eram captivatã de toatã acea magie ºi o
savuram, fãrã sã scot un cuvânt, cu capul
sprijinit în mâini, la fereastrã… Auzeam
doar respiraþia tremurândã ºi bãtãile
inimii….
Kovacs Paula
Cls. A VIII-a B
S.G. « G. D. Teutsch » Agnita

Vlad Maria
Drãgan Maria
Vancea Elena
Barbu Ana
Ciogu Elena
Pop Ecaterina
Jurca Mihai
Balaban Ionel
Vaida Victoria
Mihai Sava
Maniu Petru
Gligor Ioan
Tatu Ioachim
Manole Ecaterina
Lãcãtuº Eva
Barbu elena
Bucºã Livia
Dobrin Filoftia
Solomon Ioan
Gherghel Ionel
Negrea Constantina

APRILIE

81 de ani
87 de ani
83 de ani
83 de ani
82 de ani
82 de ani
80 de ani
88 de ani
88 de ani
83 de ani
83 de ani
85 de ani
83 de ani
83 de ani
82 de ani
81 de ani
84 de ani
83 de ani
85 de ani
84 de ani
81 de ani

01 apr.
02 apr.
07 apr.
08 apr.
08 apr
11 apr.
12 apr.
16 apr.
18 apr.
18 apr.
18 apr.
19 apr.
19 apr.
20 apr.
20 apr.
20 apr.
23 apr.
23 apr.
26 apr.
26 apr.
27 apr.
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Mihãileni
Mihãileni
Metiº
Retiº
Fofeldea
Merghindeal
Mihãileni
Alþâna
Marpod
Moardãº
Fofeldea
Fofeldea
Alþâna
Ruja
Dealu Frumos
Retiº
Alþâna
Chirpãr
Stejeriº
Mihãileni
Moardãº

Noi le dorim sãnãtate, bãtrâneþe liniºtitã ºi bucurii din partea urmaºilor.
N.R. Ne cerem scuze pentru eventualele erori apãrute din cauza neactualizãrii listelor.

TOVAR{~UL STALIN A MURIT
În 6martie 1953 o veste mare a strãbãtut
lumea, a murit Stalin. De fapt a murit în 5
martie.
Cei mai vârstnici îºi aduc aminte de
teama cu care se vorbea atunci despre
„tãtucul popoarelor”. Orice spuneai despre
el, dacã nu era o laudã bine exprimatã, putea
fi interpretat ºi te puteai trezi cu securitatea
la uºã, ceea ce de foarte multe ori echivala
cu închisoarea.
Teama instauratã de marele tiran n-a
murit odatã cu el. Comuniºtii au cultivat-o în
continuare, securiºtii s-au hrãnit din ea ºi
ecourile ei se mai pãstreazã încã.
Atunci, când „marele Stalin” a plecat la
marele tartor, Moscova a dat ordin ca toate
popoarele „eliberate” de armata roºie sã
plângã. Toate þãrile ocupate de puterea
sovieticã au declarat doliu, ºi posturile de
radio au transmis doar muzicã funebrã.
În România, la 9 martie, când Stalin a
fost pus în mausoleu lângã Lenin, în toate
Cãminele Culturale s-au organizat ºedinþe
solemne la care locuitorii satelor au fost
adunaþi sã-l jeleascã privindu-i tabloul, în timp
ce activiºtii politici citeau cuvântãri omagiale.
Secretarul Consiliului Popular al comunei
Hendorf, echivalentul primarului de azi, era

tovarãºul Toth, fãcut membru de partid
pentru cã era sãrac ºi avea mulþi copii, iar
din partea Raionului de Partid a venit sã
organizeze activitatea tovarãºul secretar
Ceangã, avocat de profesie.
ªedinþa solemnã urma sã fie deschisã de
tov. Toth, care trebuia sã anunþe marea
dispariþie ºi apoi sã dea cuvântul celor care
aveau pregãtite osanalele.
Problema a apãrut când tov. Toth trebuia
sã spunã cã Stalin a murit din cauza unei
hemoragii cerebrale. Bietul om vorbea destul
de prost româneºte ºi cuvintele „hemoragie
cerebralã” nu ieºeau deloc cum trebuie, mai
ales cã nu ºtia ce înþeles au.
Atunci avocatul Ceangã i-a explicat:
- Tovarãºe Toth, tovarãºul Stalin a fost
un om foarte deºtept, el a gândit foarte mult
ºi din cauza asta i-a pleznit o venã la creier ºi
a murit.
- No acum inþeles la mine, acum eu ºtiu
cum se spune.
ªi a spus: Tovarãºi, tovarãºul Stalin murit.
El fost un om atât deºtept ºi atât ghindit pân
pleznit.
În salã s-a fãcut liniºte, capetele
oamenilor s-au aplecat sã nu se vadã efortul
de-a nu izbucni în râs.

MITOLOGIE
ROMÂNEASCA
DUMINICA FLORIILOR
Se culeg tot felul de flori de primãvarã
ºi se duc la bisericã, pentru cã astãzi e
ziua Floriilor. La bisericã se împart
ramuri de salcie ºi, cum vin cu ele acasã,
ating cu ele pe copiii cei mici, ca sã
creascã ºi sã înfloreascã întocmai ca
salcia. Dupã aceea le pun la icoanã ºi le
întrebuinþeazã în timpul anului, contra
mai multor boli, ºi ca apãrare contra
grindinei ºi furtunilor. Se pun ramuri
verzi de salcie pe morminte. Se încing
stupii cu salcie luatã de la bisericã ºi cu
care trebuie sã stea pânã la anul, pentru
ca stupul sã rodeascã din belºug. Masa
sã stea toatã ziua întinsã. De va cânta

Marcel Olinescu

broaºtele pânã la Florii, vara va fi
frumoasã. Se încinge mijlocul cu salcie
luatã de la bisericã, pentru ca sã nu aibã
dureri în timpul anului. În ziua de Florii
se înghit mâþiºoare de salcie luate de la
bisericã, spre a fi scutit de dureri de
grumaz. Tot atunci se ating ºi vitele cu
salcie sfinþitã, pentru ca vitele peste an
sã fie înflorite, adicã frumoase. Sã se
punã o crenguþã de salcie sfinþitã de
Florii, pe vreme de furtunã ori de
grindinã, pe foc, pentru ca fumul lor
împrãºtie zloata, trãsnetele ºi grindina.
Cum va fi ziua de Florii, tot aºa va fi ºi
în ziua de Paºti. Mlãdiþele de lozie de la
bisericã nu se pun în casã, ci se lasã afarã
sub streaºinã.
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A început, cel puþin
calendaristic primãvara. 1
Martie e prilej de bucurie
pentru toþi, mai ales
pentru doamne ºi
domniºoare. Aºa cã
Ser viciul de Voluntari
Agnita ºi beneficiarii
Casei Seniorilor s-au
gândit ºi la bãtrânii
Unitãþii de asistenþã
Medico – Socialã ºi
Centrul de îngrijire ºi
asistenþã Agnita.
Le-am fãcut o vizitã, leam dus câte ceva bun, un
mãrþiºor ºi o floare ºi am
readus zâmbetul pe chipul
lor.
Paul Hirþoagã
www.svasite.com

S.C. MODEST IMPEX SRL
CEA MAI PERFORMANTÃ FIRMA DE CONSTRUCÞII ªI AMENAJÃRI
DE PE VALEA HÂRTIBACIULUI

Cyan Magenta Yellow Black

Cine vrea produse ºi servicii de calitate se
poate adresa firmei S.C. MODEST IMPEX S.R.L.!
S.C. MODEST IMPEX S.R.L. are o echipã de
constructori bine calificatã, cu experienþã,
capabilã sã execute lucrãri de cea mai bunã
calitate, care oferã garanþie pentru lucrul bine
fãcut.



S.C. MODEST IMPEX S.R.L. pune la
dispoziþia clienþilor toatã gama de materiale
necesare unei construcþii, de la cele folosite
pentru fundaþie pânã la cele pentru finisaj.
În magazinele firmei S.C. MODEST IMPEX
S.R.L., de pe Aleea Castanilor ºi str. Mihai
Viteazu se gãsesc cele mai variate produse:
aparaturã electro-casnicã, materiale ºi

La „CHIRI”

instalaþii sanitare, obiecte ºi aparate de uz
gospodãresc, scule ºi accesorii la preþuri fãrã
concurenþã ºi calitate performantã.
În Agnita, Ruja ºi Coveº se asigurã
transportul gratuit al produselor cumpãrate
de la S.C. MODEST IMPEX S.R.L. ºi cu reduceri
de preþ, în alte localitãþi.
În zonã produsele ROMSTAL se gãsesc
numai la S.C. MODEST IMPEX S.R.L.
Personalul firmei S.C. MODEST IMPEX
S.R.L. competent ºi amabil rãspunde
permanent solicitãrilor celor interesaþi.
Oricine poate apela cu încredere la
serviciile firmei S.C. MODEST IMPEX S.R.L.
unde se poate plãti ºi cu credit bancar.

COLEGIUL DE REDACÞIE AGNITA

Colectiv de redacþie: Ilarion Bârsan, Mircea Drãgan, Lucia
Letiþia Rodina, Marius Halmaghi, Cãtãlin Varga
Tehnoredactare: Nicolae Hodiº
Foto: Marius Halmaghi Str. P-þa Republicii nr. 19 Tel.: 0269-510465, int.112
Tipar: Tipo Trib Sibiu
EDITURA ETAPE SIBIU

e-mail: barsan.avh@gmail.com
orele 800 - 1500



