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Magda Ignat a început sã compunã versuri adresându-le
urãri ºi comunicând gânduri frumoase prietenilor de pe
Facebook. Încurajatã de aceºtia, numãrul versurilor rimate a
crescut, ceea ce a determinat-o pe autoare sã se adreseze
editurii Naþiunea care i-a tipãrit volumul „Anotimpurile
iubirii”.
Recent Magda a avut bucuria sã-ºi prezinte cartea la
Biblioteca Orãºeneascã din Agnita în faþa unui grup numeros
de prieteni care au felicitat-o ºi i-au urat succes în continuare.
Înconjuratã de o mulþime de flori, autoarea le-a mulþumit
celor care i-au împãrtãºit marea bucurie, a mulþumit editorului
ºi mai ales prietenului Willi din Germania care i-a sponsorizat
cheltuielile de editare ºi tipãrire.
Celor care au fost alãturi de ea la acest eveniment le-a
dãruit câte o carte cu dedicaþie ºi autograf. Restul cãrþilor le
va vinde iar banii obþinuþi îi va dãrui filialei de Cruce Roºie
din Agnita a cãrui membru fondator este.
I. B.
Poeziile mele
În liniºtea zilelor ºi-a nopþilor
Am stat adesea versuri a compune
Cap la cap le-am adunat uºor
ªi s-au nãscut frumoasele volume.

- pag. 4

ORTODOXIA Pe VAleA
Hârtibaciului- pag. 5, 6

Mi-am aºternut în scris lacrimi ºi bucurii
Sentimentele prin versuri le-am descris
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Uite-aºa din vis în vis, vers dupã vers am croºetat
ªi-ncet, încet toate pe rând, în poezii le-am aranjat
ªi dupã cum se vede într-un volum le-am adunat
ªi-n faþa dumneavoastrã acum, le-am etalat.
Magda Ignat

Ne face plãcere sã publicãm în Gazeta Hârtibaciului
povestea de succes a unei tinere agniþene.
Denisa – Elena Cernea a absolvit Colegiul Naþional
„Otavian Goga” din Sibiu ºi a avut curajul sã intre într-o
competiþie foarte dificilã pentru a urma Facultatea de Poliþie
la Academia de Poliþie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureºti.
Pentru a se putea înscrie la concursul din Bucureºti a
trebuit sã treacã de un examen medical ºi unul psihologic la
Sibiu. A urmat o contravizitã medicalã la Bucureºti ºi proba
sportivã eliminatorie. Dacã la început au fost 10 înscriºi pe
un loc, dupã proba sportivã au mai rãmas doar 5.
Cu o medie de 8,90 Denisa a devenit studentã la Drept.
Mulþumeºte profesorilor din Agnita care au pus bazele
pregãtirii ei dar în mod deosebit profesorului Stelian Sârbu
pentru buna pregãtire la probele sportive.
Ne bucurãm ºi îi dorim Denisei succes la prestigioasa
unitate de învãþãmânt superior.
I. B.
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NEDUMERIRE

Cu ochii deschiºi întotdeauna am visat
Dar nu e mult de când cu poezia cochetez
Adesea seara când mã-ntind în pat
Încep versurile sã le inventez.

O TÂNÃRÃ AGNIÞEANÃ –
UN SUCCES – O SPERANÞÃ

ACT SINODAL COMEMORATIV LA
ÎMPLINIREA A 300 DE ANI DE LA
MARTIRIUL SFINÞILOR BRÂNCOVENI

Anafura

Prin vise am pãºit pe-aleea fericirii
Cu optimism m-am ridicat ºi din abis.

SÃRBÃTORIÞI DE PRIETENI
Membrii asociaþiei „Casa Seniorilor” din Agnita care au
împlinit în acest an 50 de ani de cãsnicie ºi cei care au împlinit
vârsta de 70 de ani, s-au bucurat de o frumoasã sãrbãtorire
organizatã de Asociaþie ºi de
Primãria oraºului.
Evenimentul a fost gãzduit
de restaurantul „La Prut”,
unde au par ticipat 80 de
persoane, sãrbãtoriþi ºi
prieteni ai acestora.
Preºedintele asociaþiei,
Dorul Efta le-a oferit
sãrbãtoriþilor câte o Diplomã
de Excelenþã ºi un cadou iar
invitaþii le-au cântat „La mulþi
ani cu sãnãtate”. Atmosfera de
sãrbãtoare a fost completatã de
soliºtii Casei de Culturã, Eliza
Stoica, Adela Toader ºi Florin
Zamfir.
Un sponsor generos al
acestei frumoase acþiuni a fost
Raiffeisen Bank ai cãror

reprezentanþi Elena Mãdãlina Diþã ºi Emil Valentin Drãgan iau felicitat pe cei sãrbãtoriþi.
I. B.
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„Saºii de varã” în vizitã la „saºii de iarnã” ÎNTÂLNIREA SAªILOR DIN VESEUD
Erau orele amiezei unei toride duminici
de varã. Pe uliþa mare a satului, doar ici-colo
câte o pereche de soþi, împreunã cu bãieþii ºi
fiicele lor, însoþiþi de nurori ºi de gineri,
urmaþi îndeaproape de copii ºi nepoþi. Cu
toþii, din cap pânã în picioare, îmbrãcaþi în
hainele frumoase ale por tului sãsesc
transilvan. Femeile cãsãtorite, ca ºi fetele ºi
tinerele neveste, în rochii lungi, mãrunt
plisate, cu broderii viu colorate, peste pãrul
strâns în cocuri eºarfe sclipitoare în albastruverzui, iar bãrbaþii cu cãmãºi albe precum
spuma laptelui ºi cu pantaloni bufanþi, negri
ca pana corbului, înfundaþi în tureacul înalt
al cizmelor lucioase precum oglinda.
Curios din fire, pãºeam în urma lor nu
prea grãbit, ascultându-le vorbirea atât de des
auzitã cu puþini ani în urmã. Din când în când
cei mai în vârstã mai rupeau câte o vorbã
româneascã, rostind numele familiilor care
locuiau în casele prin dreptul cãrora trecem.
ªi, astfel, am aflat unde ºade Silvia TecoanþãTatu, þãranca-academicean în arta þesutului
ºi brodatului, distinsã cu titlul de mare cinste
„Tezaure Umane Vii”. Dar ºi unde îºi are casa
frumos rânduitã distinsa dãscãliþã de limbã
germanã Rosemarie Muller. Astfel cã,
aproape pe nesimþite, ne trezim cã urcãm
gâfâind treptele largi, podite cu foastene
groase din lemn de stejar ale unui abrupt gang
acoperit, la capãtul cãruia avea sã ne
întâmpine rãcoroasa grãdinã a bisericiifortificate, precum ºi plãcutele acorduri ale
unei fanfare. Cu îmbrãcãmintea viu coloratã,
aveam impresia cã acei instrumentiºti
seamãnã leit cu personajele „Cor ului
vânãtorilor” din opera Der Freischütz de Carl
Maria von Weber. Din toþi câþi umpluserã
spaþioasa grãdinã, doar muzicanþii nu erau
nici saºi transilvani ºi nici nemþi, ci austrieci.
Însã prieteni apropiaþi ai unora dintre saºii
satului Alþâna, de pe lunga ºi colinara vale a
Hârtibaciului.
Potrivit programului, respectat cu
stricteþe, ca la saºi, fanfara îºi potoleºte cântul
mult mai înainte ca acele orologiului din
turnul-clopotniþei Bisericii Evanghelice sã
arate ora 14, lãsând rãgazul necesar
cuvântãrilor celor cu multe ºi plãcute amintiri,
îngrãmãdite în mintea ºi în sufletul lor. Adicã
a celor puþini rãmaºi definitiv în vatra satului
natal, dar ºi a celor mulþi, reprezentanþi ai
celor plecaþi în lumea largã. Cuminþi ºi
smeriþi, ne aºezãm pe bãncuþele din faþa
altarului, purtând în mâini, spre lecturã ºi
cântare, un pliant gãlbui pe a cãrui copertã
aveam sã citim: „ 14. Treffen de HOG Alzen.
Gootesdienst am Sonntag, den 10.August
2014. 14,00 Uhr in der Kirche zu Alzen”.
Degetele mâinilor nevãzute ale unui maestruorganist þinea isonul glasurilor câtorva sute
de creºtini evanghelici, adânciþi în rugãciune,
iar din amvon predica-pilduitor preotul Ungar
Werner, fiu al locurilor, la rândul lui stabilit
în Germania, în oraºul Augsburg, fiind un
demn urmaº în preoþie al mult stimatului sãu
bunic. ªi cum copiii erau ocupanþii primelor

trei rânduri de scaune, adeseori aveam sã-l
vãd pe preot uitându-se cu multã dragoste la
ei, rostind, din când în când, cuvinte precum
Heimat, Rumänien Vaterland ºi
Siebenbürgen.
Cimitirul saºilor aflându-se pe aceeaºi
colinã a Bisericii-fortificate, pãºesc ºi eu pe
cãrarea bãtãtoritã, strãjuitã de un lung ºir de
meri ºi peri pârjoliþi ºi însetaþi de arºiþa verii.
Cu tristeþe în priviri ºi în glas, femeia de lângã
mine îmi aratã frunzele ruginii ºi crengile
lipsite de roade, dupã care îmi ºopteºte cã va
fi o toamnã lungã ºi secetoasã. Apoi, cu
lacrimi în ochi, aºeazã un buchet de flori de
câmp pe lespedea mormântului mamei ºi
tatãlui ei, amândoi stinºi din viaþã curând dupã
reîntoarcerea lor acasã din deportarea în
Uniunea Sovieticã. ªi ca ºi când suferinþa nar fi fost îndeajuns, prinde a-mi mãrturisi cã
în Germania are în grija sa alte douã
morminte: al soþului ºi al unicului lor fiu.
Aprinzând feºtila unei candele, o femeie tare
frumuºicã, însoþitã de o fetiþã ce-i semãna leit
la chip, o roagã pe Großmutter, bunica, sã nu
mai plângã. Dupã care, având în fundal
întreaga panoramã a satului, precum semeþia
Munþilor Fãgãraº, mã îndeamnã sã le fac o
fotografie cu camera lor de pozat. ªi cu toate
cã sunt câteva sute de oameni printre
morminte, cimitirul rãmâne cuprins de o
tãcutã ºi adâncã liniºte. De departe rãzbat
mugetele vacilor care se întorc de la pãscut
cu ugerele pline. Le aºteaptã viþeii flãmânzi,
ca ºi vrednicii lor stãpâni sã le mulgã laptele
dulce. Sunt acei bãtrâni plugari români ºi saºi
ai satului sibian Alþâna.
În zare, cerul pare aprins de roºeaþa
soarelui ce coboarã cãtre asfinþit. Cei veniþi
la întâlnirea de peste an stau la taifas vorbind
când sãseºte, când germanã, când româneºte.
Peste puþin timp, majoritatea dintre ei vor
face cale întoarsã spre cealaltã CASÃ ºi
PATRIE, promiþându-le celor rãmaºi o cât mai
apropiatã revedere. Din prispa casei sale, pe
care nu a pãrãsit-o, învãþãtoarea claselor de
germanã I-IV din Alþâna, Rosemarie Muller

Încã din 1979, saºii din Veseud, ajunºi în
Germania, au simþit nevoia sã se regãseascã,
sã se simtã împreunã, drept care au înfiinþat
H O G Zied (Asociaþia Veseuzenilor), al cãrui
preºedinte este profesorul Sedler Werner.
Dacã cei plecaþi înainte de cãderea
regimului ceauºist, au fost obligaþi sã-ºi vândã
casele, urmãtorii nu le-au mai vândut,
pãstrând un loc în care sã poatã reveni, în
care sã-ºi regãseascã propria identitate. ªi
revin mereu, sã le întreþinã dar mai ales sã
se simtã acasã. 2o de case au fost refãcute ºi
îºi primesc în fiecare varã familiile celor care
s-au nãscut ºi au trãit aici.
Comunitatea saºilor din Veseud n-a fost
cea mai mare de pe Valea Hârtibaciului, dar
se pare cã a fost cea mai unitã ºi mai dornicã
de a-ºi pãstra obiceiurile ºi cultura sãseascã.
Acolo, în Germania, în cadrul asociaþiei au
format un cor de 30 de persoane, dirijat de
prof. Ehrlich Wilhelm având un repertoriu cu
foarte multe cântece sãseºti. Se întâlnesc
periodic în Germania, îºi cântã cântecele ce
le sunt atât de dragi ºi se simt bine pãstrând
vie o culturã spiritualã veche de sute de ani.

Veseud modernizat, cu drum asfaltat, cu
trotuare, cu canalizare, apã ºi gaz, despre
activitatea asociaþiei privind repararea
bisericii ºi a ºcolii, a vorbit Sedler Werner
preºedintele H O G Zied.
Eugen Feldioiu, viceprimarul comunei
Chirpãr, a salutat revenirea veseuzenilor
acasã, a vorbit despre activitatea Primãriei ºi
a Consiliului Local Chir pãr pentr u
modernizarea satului ºi i-a felicitat pe
organizatori pentru frumoasa sãrbãtoare.
Cuvinte de apreciere despre comunitatea
sãseascã, despre unitatea ºi spiritul lor
gospodãresc, a vorbit dr. Ion Militaru,
cercetãtor ºtiinþific la Academia Românã, fost
profesor în comuna Chirpãr, îndrãgostit de
oamenii ºi locurile pe care le-a cunoscut în
tinereþe.
Un moment deosebit a fost spectacolul
oferit în bisericã de o parte a corului
veseuzenilor, care au încântat auditorul cu un
bogat repertoriu în care au dominat vechile
cântece sãseºti.
Duminicã au participat la o slujbã
liturgicã, oficiatã în vechea bisericã, dupã care

Acum au venit în Veseud, au venit acasã
cu copii ºi nepoþii sã le arate frumuseþea
locurilor în care au trãit ºi pe care, de voie de
nevoie le-au pãrãsit cu durere în suflet.
Peste 200 de persoane s-au adunat
sâmbãtã 9 august, în curtea bisericii sãseºti,
din care peste 160 au venit din Germania.
Mulþi au îmbrãcat cu mândrie costumul
popular sãsesc specific veseuzenilor.
Despre aceastã întâlnire, despre satul

au , în vechiul cimitir s-a þinut o slujbã de
pomenire pentru cei rãmaºi veºnic în sat.
Dupã masã s-au reîntâlnit în parcul bisericii,
unde au plantat un tei ºi a fost dezvelitã o
placã comemorativã dedicatã eroilor
veseuzeni din primul rãzboi mondial.
Cei mai încântaþi de acest eveniment au
fost tinerii care au descoperit pentru prima
datã locuri minunate ºi au aflat o parte din
istoria strãmoºilor lor.
I. Bârsan

le face semn de „Drum bun”, cu ambele mâini
ridicate, transmiþându-le un prelung sãrut
odihnit în cãuºul palmelor sale. Cu lacrimi în
ochi îmi spune cã au prins a pleca primii
dintre „saºii de varã” .
Pânã la viitoarea reîntâlnire a fiilor
rãtãcitori ai satului mai are de fãcut o mulþime
de treburi, pentru cã în curând va începe un
nou an ºcolar. Îi va rãmâne în grijã ºi bisericafortificatã ale cãrei picturi vor fi restaurate.
Iar în iarna lungã, când în sobã trosnesc
lemnele, Rosemarie va pune laolaltã pozele
într-un album de amintiri pe care va scrie:

Alþâna - 2014- „Saºii de varã” în vizitã la „Saºii
de iarnã”!
Mai zilele trecute un coleg în ale scrisului
reproducea în paginile ziarului Tribuna (de
Sibiu) cum cã un sas revenit în vizitã în
aºezarea lui natalã, ar fi spus cã
emoþionantele lor reîntâlniri sunt ale celor
(puþini) rãmaºi, cu cei mulþi plecaþi. ªi cã în
Germania se trãieºte bine, iar aici se trãieºte
frumos ºi sãnãtos.
SIBIU, vineri, 22 august 2014
Ioan Vulcan-Agniteanul
(ioan.vulcan@yahoo.ro)
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MOTO: „ Se poate ºedea cu fundul pe un arici? – Radio Erevan rãspunde: da se
poate, în urmãtoarele condiþii: ori sã avem chiloþi de tablã ori ariciul sã fie bãrbierit
ori sã avem sarcinã de la partid.”

Sarcina de la partid a fost ca un grup de
agniþeni sã participãm la marea defilare organizatã
la 23 august 1989 în Bucureºti, îmbrãcaþi în
costume populare de pe Valea Hârtibaciului.
În 1964 am plimbat tabloul lui Gheorghe
Gheorghiu-Dej la defilarea din Braºov ºi ºtiam ce
nebunie ne aºteaptã aºa cã am încercat sã scap
motivând cã n-am haine. N-a þinut. Cineva a primit
sarcinã de la partid ºi mi-a adus haine din Ighiº.
Tuºa din Ighiº mi-a transmis, sã nu cumva sã-i spãl
cãmaºa bãrbatului cã o stric. N-am spãlat-o.
Cu o sãptãmânã înainte de defilare, un
autobuz ne-a dus din Agnita la Sibiu, la UM 1512
îmbrãcaþi þãrãneºte, sã ne vadã Nicu Ceauºescu.
Pe platoul unitãþii, o grãmadã de politruci mai mari
ºi mai mici cocoþaþi pe o tribunã ne-au tot grupat
ºi organizat în ordinea în care urma sã defilãm în
Bucureºti. Vreo trei ore, pe o cãldurã de cod
portocaliu (pe atunci termenul nu se folosea,
temperaturile extreme erau secrete de stat) neau tot învârtit ºi rãsucit pânã au considerat cã aºa
e bine. Þãranii din Agnita ºi Avrig defilam între
muncitorii de la Balanþa ºi muncitoarele de la
Cisnãdie.
Pe aceeaºi caniculã am aºteptat vreo orã sã
vinã Nicu, sã ne vadã ºi sã-ºi dea cu pãrerea. A
venit, am început sã defilãm, s-a uitat, a dat din
umeri a nepãsare ºi a plecat înainte de a-i trece
toþi prin faþã.
23 august era miercurea. Luni spre searã am
ajuns iar în Sibiu, cu hainele de defilare în
geamantane. Am fost debarcaþi în Dumbravã, la
cãsuþe. Acolo am fost adunaþi toþi cei care urma sã
reprezentãm judeþul Sibiu. Eram mulþi. Erau
muncitori ºi muncitoare din fabricile ºi uzinele din
Sibiu, Cisnãdie, Dumbrãveni, Copºa Micã, Mârºa,
Mediaº ºi „þãranii” din Agnita ºi Avrig.
Treabã bine organizatã în Dumbravã. Am fost
repartizaþi la cãsuþe, am primit mici cu muºtar ºi
am putut cumpãra bere ºi cafea. Ni s-a spus cã
putem dormi cât vrem, dar la ora patru sã fim în
autobuze, sã plecãm la garã. Unii chiar au dormit,
alþii numai s-au culcat cu altele, iar alþii s-au strâns
pe lângã câte o sticlã cu rachiu de pe Valea
Hârtibaciului ori cu vin de pe Târnave. Oricum, la
ora patru am fost numãraþi, urcaþi în autobuze ºi
duºi la garã, unde ne aºteptau vagoanele în care
am fost repartizaþi. O surprizã plãcutã, vagoanele
erau cu compartimente ºi în fiecare compartiment
câte o ladã cu Pepsi Cola, o trufanda la care
muritorii de rând nu prea aveau acces.
Dupã vreun sfert de orã o locomotivã ne-a
tractat ºi ne-a agãþat la un tren special venit de la

Arad, cu vagoane ce-i aduceau pe patrioþii din vestul
þãrii.
Pânã la Braºov nu ne-am oprit. Acolo s-au
ataºat alte vagoane pline cu patrioþi din Braºov ºi
din alte colþuri ale þãrii. Nimeni n-a avut voie sã
coboare din vagoane. Niºte tipi speciali rezemau
uºile vagoanelor, dând de înþeles cã trebuie sã stãm
la locurile noastre.
Din Braºov calea a fost liberã pânã în Gara de
Nord, unde ne aºteptau o mulþime de autobuze
noi nouþe cu ºoferi tineri care ne-au dus la
„Academia ªtefan Gheorghiu”, fabrica de cadre de
partid, unde am fost cazaþi.
Odatã bãgaþi în incinta marii unitãþi politicoºtiinþifice, despre care se spunea cã cine era admis
n-o absolvea decât dacã îl cãlca trenul, ni s-a atras
atenþia cã nu avem voie sã ieºim pe poartã pânã
dimineaþa când vom merge la defilare.
Indicaþia era serioasã, dar printre noi erau
destui neserioºi care au mai fost pe la cursuri de
calificare politicã mai scurte ºi cunoscând locurile
ºi obiceiurile, ne-au arãtat gãurile din gardul
academiei, prin care ne-am strecurat în capitala
þãrii sã bem câte o bere.
Dacã evadarea a fost uºoarã, gãsirea berii a
fost mult mai grea. Dupã multã umblãturã am ajuns
la vestita berãrie Gambrinus, unde chiar se dãdea
bere la halbã. Se dãdea cu condiþia sã ai loc pe un
scaun la masã, lucru tot atât de dificil ca ºi
descoperirea localului. Toate scaunele erau
ocupate ºi cam tot atâþia însetaþi îi pândeau
strategic pe cei care urmau sã se ridice, pentru a
le lua locul. Am avut rãbdare ºi în mai puþin de o
orã grupul nostru de ºase persoane am prins locuri
la o masã. Norocul nostru a fost cã niºte clujeni,
veniþi ºi ei pentru defilare, dupã ce ºi-au bãut berea
nu s-au ridicat de pe scaune pânã nu am ajuns toþi
lângã ei.
Berea era proaspãtã, pe vremea aceea era
numai bere proaspãtã, uneori nici nu apuca sã se
limpezeascã ºi era pusã pe masa clienþilor bucuroºi
cã se pot rãcori. Am golit halbele ºi urmând
exemplul clujenilor, am cedat scaunele unor
moldoveni.
Ne-am întors în curtea academiei tot prin
gãurile din gardul reprezentativului învãþãmânt
politic românesc.
Dupã cinã, înainte de culcare, tovarãºu’ Bobu
ne-a vorbit despre importanþa evenimentului la care
urma sã participãm, adicã marea defilare. Ne-a
atras atenþia cã þara noastrã e înconjuratã de
duºmani, cã bulgarii vor sã ne ia Dobrogea, ruºii
Moldova, sârbii Banatul ºi ungurii Ardealul, cã toþi

îl urãsc ºi îl defãimeazã pe Ceauºescu, dar noi
trebuie sã demonstrãm cã poporul român îi iubeºte
pe el ºi pe tovarãºa Elena. Ne-a spus cã,
reprezentând judeþul Sibiu, al cãrui conducãtor
este Nicu Ceauºescu, trebuie sã strigãm cel mai
tare, sã vadã toatã lumea cât de mult ne iubim
conducãtorii.
Dimineaþa la ora 5:oo am fost treziþi din somn.
Dupã micul dejun, destul de copios raportat la
sãrãcia naþionalã, am fost îmbarcaþi în autobuze.
Toatã lumea era îmbrãcatã conform clasei sociale
pe care o reprezenta, adicã þãranii în costume
populare ºi muncitorii în salopete noi. În costume
ºi cu cravatã erau doar ºefii de grupuri, respectiv
tovarãºii Alexandru Raimaer ºi Vasile Creþu,
conducãtorii sibienilor.
Am fost debarcaþi undeva prin centrul
Bucureºtiului, nu mai ºtiu unde ºi nici traseul pe
care am fost duºi nu l-am memorat, dar am „defilat”
vreo 4 km pânã la locul în care trebuia sã strigãm
lozinci ºi sã fim salutaþi de marii conducãtori care
ne iubeau tot aºa cum îi iubeam ºi noi. O dragoste
cultivatã ºi ocrotitã de o mulþime de specialiºti,
maeºtrii în transformarea rânjetului în zâmbet.
Dupã ce organizatorii ne-au dat materialele
(pancarte cu lozinci ºi tablouri cu Leana ºi Nicolae)
ºi ne-au aranjat în ordine alfabeticã, sibieni fiind
între sãtmãreni ºi suceveni, am început deplasarea
spre Muzeul Naþional de Artã, în balconul cãruia
stãteau conducãtorii României iar în faþã erau
amenajate tribunele cu invitaþii oficiali, din þarã ºi
strãinãtate.
Am primit o pancartã cu „Trãiascã Partidul
Comunist Român” ºi amintindu-mi cã în 1964 lam purtat pe Dej, iar acesta s-a dus în 1965 dupã
Stalin, sã-i fie alãturi pe lângã Scaraoschi, l-am
rugat pe Ioan Herciu sã-mi dea tabloul lui
Ceauºescu, spunându-i cã am mânã bunã. A înþeles
ºi mi l-a dat cu multã plãcere, „ia-l fir-ar al
dracului!”.
Apoi a început „distracþia”. Drumul parcurs
era foarte variat din punct de vedere al
construcþiei, asfalt de prima calitate, asfalt petecit,
asfalt nepetecit, pavaj cu piatrã, fãrã pavaj, adicã
un fel de reprezentare sinteticã a tuturor
drumurilor din România. Soarele a început sã urce,
temperatura sã creascã, asfaltul sã se încingã ºi
orice patã de umbrã era prilej de bucurie. Ritmul
de deplasare era asemãnãtor cu cel de acum pe
Valea Prahovei în zi aglomeratã, mergeam ºi ne
opream, iar porneam repede ºi dupã 100 m iar ne
opream. La început alternanþa între mers ºi oprit
a fost mai rarã, dar pe parcurs a început sã fie tot
mai deasã, ca la durerile facerii. Organizatorii au
început sã fie tot mai agitaþi, ordinele erau strigate
tot mai tare: „staþi în coloanã, grãbiþi pasul, atenþie
la materiale”, etc.
Sucevenii din spatele nostru au venit cu un
fel de poartã uriaºã din lemn, pe care erau montate
tot felul de grafice ºi lozinci cu realizãrile judeþului.
Toatã imensa construcþie, înaltã de vreo cinci
metri, era montatã pe niºte roþi ca de roabã, ºi
împinsã de o echipã de muncitori bine dotaþi din
punct de vedere fizic. Constructorii acestei
reprezentative imagini a Sucevei nu s-au gândit cã
în capitala României drumurile rele sunt mai multe
decât cele bune, aºa cã instalaþia n-a rezistat la
trepidaþii ºi nici la „împinge” ori „trage” prin
gãurile drumului ºi cum comanda „mai repede”
se repeta tot mai des, la un moment dat s-au auzit
niºte troznete ºi strigãte „fereºte!” ºi toatã
ºandramaua s-a desciocolat cãzând grãmadã. N-a
fost nici un rãnit ºi deplasarea a continuat într-un
ritm tot mai alert.
Tovarãºul Raimaier, preocupat sã þinã ordinea
, a rãmas în urmã ºi n-a observat când grupul
sibienilor a intrat între cordoanele de militari ºi

securiºti. A vrut sã ajungã în frunte, a ieºit din
coloanã alergând prin spatele militarilor. Greºealã
mare. Fãrã pic de respect pentru secretarul cu
propaganda din Sibiu, un braþ puternic l-a luat de
guler ºi cu îndemnul tovãrãºesc „intrã-n coloanã
în p...a mãtii” i-a fãcut vânt în mijlocul sibienilor
care l-au primit cu braþele deschise ca sã nu cadã
în nas.
Când ne-au vãzut bucureºtenii în haine
ciobãneºti au început sã strige „hai Sibiu, unde-i
telemeaua, unde-i brânza?”. De unde brânzã, cã
oile erau la munte ºi noi eram doar niºte imitaþii
de ciobani cu trãistile goale
N-a fost nevoie sã le urãm dragostea noastrã
„iubiþilor conducãtori”. Scenografii ºi regizorii
spectacolului naþional au avut grijã ca megafoanele
sã-ºi spargã membranele urlând lozincile pe care
trebuiau sã le audã „duºmanii” României ºi ai
conducãtorilor ei. Am trecut prin faþa tribunei,
miºcând anemic lozincile. Balconul cu „iubiþii” era
prea departe ca sã fim vãzuþi ºi nici noi nu-i vedeam
bine pe ei.
La ieºirea din spaþiul de defilare am fost
întâmpinaþi cu ordinele „nu aruncaþi materialele,
rãmâneþi grupaþi, mergeþi la autobuze”.
Am crezut cã vom merge pe jos pânã la
academia politicã, cam 1,5 km, dar n-a fost sã fie.
S-a dat ordin, „toatã lumea la autobuze”. A urmat
un marº târâit, chinuit, pe o distanþã de vreo trei
km, cu gurile uscate de sete. De sus ardea soarele,
de jos asfaltul ca plastilina încingea tãlpile. Era o
ºosea cu case, toate porþile zãvorâte, nici þipenie
de om, nicio sursã de apã. ªi o coloanã nesfârºitã
de autobuze puse în ordine alfabeticã, începând
cu Alba ºi terminând cu Zalãu. Cel mai chinuit dea lungul drumului pânã la Sibiu a fost tov. Creþu.
Îmbrãcat la patru ace, cu costum de culoare
închisã, cravatã roºie, dar mai ales cu o pereche
de pantofi din lac, noi nouþi, a simþit o parte din
chinurile lui Hristos pe dr umul Golgotei.
Alergãtura de la un grup la altul pânã la locul de
defilare i-a umflat picioarele ºi numai n-a urlat de
durere pânã a ajuns la primul autobuz pe care scria
Sibiu. A trãit suprema fericire când a reuºit sã-ºi
elibereze picioarele din gheara minunaþilor
pantofilor de lac.
Am ajuns la academie, am mâncat de prânz,
ne-am odihnit ºi dupã cinã autobuzele ne-au dus
din nou la tren, nu înainte de a face o plimbare
nocturnã prin faþa Palatului ºi pe Bulevardul
Poporului.
Ni s-a atras atenþia cã numai autobuzelor cu
sibieni li s-a aprobat, datoritã intervenþiei lui Nicu,
sã circule ºi sã admire cea mai grandioasã creaþie
a lui Ceauºescu. Numai sibienii au privit din
autobuze bulevardul cu foarte multe becuri,
artezienele din mijlocul Dâmboviþei luminate feeric
ºi blocurile de locuinþe în care nu se oprea
curentul.
Dupã ce am ajuns la Gara de Nord nu ne-a
mai purtat nimeni de grijã. Ne-am cãutat vagoanele
unde credeam cã gãsim lãzile cu Pepsi. Aiurea,
nici apã mineralã n-am mai primit ºi nici de
cumpãrat nu era. De la restaurant am reuºit sã
cumpãrãm doar vin spumant. Cu ajutorul lui am
dormit somn chinuit, sprijiniþi unii de alþi pânã în
Sibiu.
Cam aºa a decurs ultima defilare popularã,
organizatã cu ocazia zilei de 23 August 1989. Am
avut mânã bunã ºi dupã patru luni alþi scenariºti ºi
alþi regizori au profitat de „dragostea” poporului,
l-au lichidat pe Ceauºescu ºi i-au luat locul. Acum
poporul român este liber sã strige ce vrea. ªi strigã
mult ºi în zadar, duºmanii poporului nu-l mai
ascultã. Personal, aº mai defila cu niºte tablouri.

I. Bârsan
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ACT SINODAL COMEMORATIV LA
ÎMPLINIREA A 300 DE ANI DE LA
MARTIRIUL SFINÞILOR BRÂNCOVENI
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române,
Preaiubitului cler, cuviosului cin monahal ºi
dreptcredincioºilor creºtini din cuprinsul
Patriarhiei Române,
Har, milã ºi pace de la Dumnezeu, iar de la
Noi, arhiereºti binecuvântãri!
Istoria l-a înscris pe voievodul martir
Constantin Brâncoveanu în rândul marilor
domnitori ai neamului nostru, iar Biserica l-a
trecut în rândurile sfinþilor martiri, apãrãtori ai
credinþei creºtine ºi ctitori de locaºuri sfinte,
alãturi de cei patru fii ai sãi, Constantin, ªtefan,
Radu, Matei, ºi de sfetnicul Ianache (Vãcãrescu),
aceºtia fiind canonizaþi de cãtre Sfântul Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române, în data de 20 iunie
1992, cu data de pomenire în 16 august, ºi
proclamaþi solemn ca sfinþi prin Tomosul Sinodal
de Canonizare, citit în data de 15 august 1992, în
Biserica Sfântul Gheorghe-Nou din Bucureºti,
ctitorie brâncoveneascã în care se aflã mormântul
domnitorului.
Pentru evocarea moºtenirii spirituale ºi
culturale brâncoveneºti ºi evidenþierea modelului
Sfinþilor Brâncoveni de iubire jertfelnicã ºi
statornicã faþã de Bisericã ºi de poporul român,
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în
ºedinþa sa de lucru din 29 octombrie 2012, a
proclamat anul 2014 ca fiind „Anul comemorativ
al Sfinþilor Martiri Brâncoveni“, deoarece se
împlinesc 300 de ani (15 august 1714 - 15 august
2014) de la martiriul Sfinþilor Brâncoveni.
Format într-un mediu cãrturãresc ºi având
conºtiinþa unitãþii de neam, Sfântul Constantin
Brâncoveanu a fost un domnitor învãþat ºi un
promotor al educaþiei ºi al culturii. El a
reorganizat Academia Domneascã (1694) din
Mãnãstirea Sfântul Sava, precursoare a
Universitãþii din Bucureºti (1864), ºi, tot prin grija
sa, au fost organizate ºcoli cu predare în limbile
românã ºi slavonã, în incinta Mãnãstirilor Sfântul
Gheorghe Vechi ºi Colþea din Bucureºti, precum
ºi la Mãnãstirea Sâmbãta de Sus din Þara
Fãgãraºului. Promotor al culturii, el s-a îngrijit
ca, în unele mãnãstiri, mai ales în ctitoriile sale,
sã fie organizate biblioteci, care au devenit
renumite ºi datoritã cãrþilor provenite din marile
centre culturale ale Europei apusene.
Sfântul Voievod Constantin Brâncoveanu a
încurajat ºi a sprijinit tipãrirea lucrãrilor de
culturã teologicã ºi laicã. Domnia lui a început
cu apariþia Bibliei de la Bucureºti, în anul 1688,
iar apoi, pentru a continua lucrarea de promovare
a limbii ºi culturii creºtine româneºti, el a
încredinþat coordonarea tipografiei domneºti din
Bucureºti monahului georgian Antim, viitorul
Mitropolit Antim Ivireanul al Þãrii Româneºti
(1708-1716). Astfel, prin dezvoltarea culturalã
intensã în diferite direcþii, oraºul Bucureºti a
devenit un centru spiritual ºi cultural semnificativ
în sud-estul Europei, iar domnitorul Þãrii
Româneºti, un susþinãtor al culturii în întreg
spaþiul românesc.
Iubitor de Hristos ºi de Bisericã, Sfântul
Voievod Constantin Brâncoveanu a fost un mare
ctitor de mãnãstiri ºi biserici, ridicând din temelie
unele noi ºi restaurând sau înzestrând altele mai
vechi. În acest sens, sunt emblematice
Mãnãstirea Hurezi din Þara Româneascã ºi
Mãnãstirea Sâmbãta de Sus din Transilvania. De
asemenea, amintim Biserica Sfântul GheorgheNou din Bucureºti ºi Biserica Sfântul Gheorghe
de la Mogoºoaia, precum ºi bisericile sale de la
Fãgãraº ºi Ocna Sibiului, construite pentru a
întãri Ortodoxia din Transilvania.
Voievodul Martir Constantin Brâncoveanu a
sprijinit cu multã generozitate întreaga Ortodoxie
care se afla sub stãpânirea otomanã, ºi anume, a
tipãrit cãrþi în limbile românã, greacã ºi slavonã
ºi i-a sprijinit pe creºtinii ortodocºi din Georgia
sã aibã propria lor tipografie. Pentru prima datã
în istorie a tipãrit o carte de cult în limba arabã,



„Liturghierul greco-arab“, la tipografia de la
Mãnãstirea Snagov, în anul 1701, cu ajutorul
stareþului Antim Ivireanul. A ajutat, financiar ºi
material, Patriarhiile din Constantinopol,
Alex andria, Antiohia, Ierusalim, Biserica
Georgiei, precum ºi multe mãnãstiri din Muntele
Athos, construind sau reparând biserici ºi
paraclise în cuprinsul acestora. Astfel, el a arãtat
multã dãrnicie, evlavie ºi demnitate, rãmânând o
pildã vie pentru domnitorii creºtini ºi pentru
susþinãtorii culturii creºtine.
Sfântul Voievod Constantin Brâncoveanu a
avut 11 copii (4 fii ºi 7 fiice), fiind un pãrinte
harnic, înþelept ºi generos care, împreunã cu soþia
sa, Doamna Maria Brâncoveanu, femeie
curajoasã, evlavioasã ºi iubitoare de Bisericã ºi
Neam, reprezintã un model demn de urmat
pentru familia creºtinã, pentru educaþia creºtinã
a copiilor, pentru multa statornicie în
mãrturisirea dreptei credinþe ºi promovarea
valorilor culturii creºtine.
Cinstirea memoriei Sfântului Voievod Martir
Constantin Brâncoveanu este o datorie de
conºtiinþã a întregului popor român. De aceea, ºi
Guvernul României, prin hotãrârea nr. 1167/2013,
a declarat anul 2014 ca fiind „Anul Brâncoveanu“.
În acest context, mai multe evenimente majore
au marcat, anul acesta, caracterul liturgicmisionar al cinstirii memoriei Sfântului
Constantin Brâncoveanu:
1. Deshumarea moaºtelor Sfântului
Constantin Brâncoveanu, în ziua de 13 mai 2014,
ºi cinstirea lor prin aºezarea într-o raclã de argint
aurit, dupã ce, multã vreme, acestea au fost
tãinuite, în Biserica „Sfântul Gheorghe“-Nou din
Bucureºti, încã din anul 1720, când au fost aduse
aici de Doamna Maria Brâncoveanu.
2. Organizarea, în ziua de 21 mai 2014, a
procesiunii-pelerinaj cu moaºtele Sfântului
Constantin Brâncoveanu, de la Catedrala
Patriarhalã la Biserica „Sfântul Gheorghe“-Nou,
ca o reconstituire, dupã 80 de ani, a procesiuniicomemorare din anul 1934, la împlinirea a 220
de ani de la moartea sa, desfãºuratã în prezenþa
Regelui, a Patriarhului României ºi a unui mare
numãr de ierarhi, preoþi, monahi, monahii ºi
credincioºi, cu semnificativa deosebire cã, în
acest an, 2014, Domnitorul a fost cinstit nu printrun parastas, ci prin venerarea sfintelor sale
moaºte, ca Sfânt rugãtor în Ceruri împreunã cu
ceilalþi Sfinþi Brâncoveni.
3. Sfinþirea noii picturi ºi binecuvântarea
amplelor lucrãri la Biserica Sfântul Gheorghe-Nou
din Bucureºti, îmbrãcatã acum într-un veºmânt
nou, pentru a cinsti mai mult prezenþa aici a
moaºtelor Sfântului Voievod Martir.
4. Coliturghisirea ierarhilor Sfântului nostru
Sinod ºi a reprezentanþilor Bisericilor Ortodoxe
surori prezenþi aici, astãzi, 16 august 2014, în
însãºi ziua pomenirii Sfinþilor Martiri Brâncoveni.
5. Continuarea procesiunii-pelerinaj cu
moaºtele Sfântului Constantin Brâncoveanu la
cele mai importante biserici ctitorite de el în Þara
Româneascã ºi în Transilvania, pânã la sfârºitul
acestui an comemorativ, pentru a întãri
comuniunea românilor în rugãciune ºi demnitate,
deoarece de la Sfinþii Martiri Brâncoveni învãþãm
nu numai credinþa ºi evlavia, ci ºi demnitatea de
a rãmâne creºtini mãrturisitori pânã la moarte.
În plan cultural ºi academic, au fost
organizate numeroase conferinþe, congrese,
simpozioane ºi concursuri tematice, atât de cãtre
Bisericã, în þarã ºi strãinãtate, cât ºi de Academia
Românã ºi alte instituþii publice, cu sprijinul
autoritãþilor de stat centrale ºi locale. Pe
parcursul acestui An comemorativ, au fost
publicate mai multe studii, monografii, albume
ºi lucrãri ºtiinþifice la Editurile Patriarhiei
Române, la editurile eparhiilor ºi la alte edituri.
Sfântul Constantin Brâncoveanu a fost un
statornic mãrturisitor al credinþei creºtine
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ortodoxe, prin jertfa sa martiricã, ºi un susþinãtor
al culturii ºi al artei româneºti. Profunzimea
sintezei brâncoveneºti dintre credinþã ºi culturã,
dintre valorile artistice din Rãsãrit ºi cele din
Apus, s-a dezvoltat creativ într-un stil artistic
distinct în istoria civilizaþiei româneºti ºi
europene, cunoscut sub numele de stilul
brâncovenesc.
În toatã viaþa ºi activitatea sa, Sfântul
Domnitor Martir Constantin Brâncoveanu a
urmat modelul Sfinþilor Împãraþi Constantin ºi
Elena, de la care a învãþat sã pãstreze credinþa în
Hristos, sã construiascã biserici ºi mãnãstiri, sã
dezvolte opera socialã ºi culturalã creºtinã în
societate, sã fie un adevãrat conducãtor de stat,
înþelept ºi echilibrat, apãrând viaþa ºi valorile
poporului pe care-l conduce.
Comemorarea solemnã a Sfinþilor Martiri
Brâncoveni de cãtre Patriarhia Românã, cu
participarea reprezent anþilor Patriarhiei
Ecumenice, Patriarhiilor Alexandriei, Antiohiei,
Ierusalimului ºi Georgiei, pe care Sfântul Voievod
Constantin Brâncoveanu le-a preþuit ºi le-a ajutat,
culmineazã cu aceastã Sfântã Liturghie sãvârºitã
în duh de comuniune fraternã între Bisericile
noastre surori, astãzi, sâmbãtã, 16 august 2014,
în ziua pomenirii Sfinþilor Brâncoveni. Acest
moment sfânt ºi solemn ne cheamã sã fim
mãrturisitori ai credinþei creºtine, ctitori de
locaºuri sfinte ºi de culturã creºtinã, ne îndeamnã
sã cultivãm întrajutorarea frãþeascã ºi sã fim
darnici, având în suflet iubire jertfelnicã, smeritã
ºi milostivã.
Exemplul vieþii Sfântului Const antin
Brâncoveanu închinatã lui Hristos Domnul pânã
la moarte martiricã ºi rugãciunile înãlþate înaintea
Tronului Preasfintei Treimi, de cãtre Sfinþii
Martiri Brâncoveni, constituie un izvor
permanent de luminã ºi înnoire pentru viaþa
creºtinã de astãzi.
Ne rugãm Preasfintei Treimi sã ne dãruiascã
tuturor credinþã puternicã, dragoste faþã de
Bisericã ºi popor, dar mai ales sã învãþãm, din

pilda Sfinþilor Martiri Brâncoveni, cã iubirea
izvorâtã din credinþa în Iisus Hristos Cel Rãstignit
ºi Înviat este mai mare decât teama de moarte,
pentru cã Hristos Însuºi dãruieºte martirilor
cununi cereºti de biruinþã, potrivit fãgãduinþei „Fii
credincios pânã la moarte ºi îþi voi da cununa
vieþii“ (Apocalipsa 2, 10).
ªi astfel, cu un cuget ºi cu o inimã, împreunã
sã preamãrim pe Tatãl, pe Fiul ºi pe Sfântul Duh,
Treimea cea deofiinþã ºi nedespãrþitã, ºi sã zicem:
„Minunat este Dumnezeu întru sfinþii Lui“
(Psalmul 67, 36). Amin!
Preºedintele Sfântului Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române,
† Daniel Arhiepiscopul Bucureºtilor,
Mitropolitul Munteniei ºi Dobrogei,
Locþiitorul tronului Cezareei Capadociei
ºi Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
† Grigorie
Arhiepiscopul Thyatirelor ºi Marii Britanii
Patriarhia Ecumenicã
† Serafim Mitropolit de Zimbabwe ºi Angola
Patriarhia Alexandriei
† Ignatie
Mitropolitul Antiohian al Franþei, al
Europei Occidentale ºi Meridionale
Patriarhia Antiohiei
† Nectarie
Arhiepiscop de Anthidona ºi Epitrop al
Patriarhiei Ierusalimului la Constantinopol
Patriarhia Ierusalimului
† Theodor
Mitropolit de Akhaltsikhe ºi Tao-Klardjeti
Patriarhia Georgiei
ºi ierarhii Sfântului Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române
Act Sinodal comemorativ nr. 3/2014, fãcut
public la 16 august 2014, în Biserica „Sfântul
Gheorghe“-Nou din Bucureºti, în ziua pomenirii
Sfinþilor Martiri Brâncoveni: Constantin Vodã cu
cei patru fii ai sãi, Constantin, ªtefan, Radu,
Matei, ºi sfetnicul Ianache.
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Corul „Sfântul Nicolae”
- 35 de ani de activitate
Despre începuturi
„Lãudaþi pe Domnul, cã bine este a cânta, Dumnezeului nostru
plãcutã îi este cântarea.” (Psalmul 146)

Începuturile corului „Sfântul Nicolae” al
Bisericii Ortodoxe din Agnita, aºa cum
mãrturiseºte pãrintele Simion Sãsãujan, sunt
strâns legate de nucleul existent încã din timpul
pãstoririi preotului Emil Pora. Femei pioase, cu
dragoste de bisericã ºi cu dorinþa de a cânta la
Sfânta Liturghie, precum Ana Mihãilã, Miuþa
Muntean, Margareta Dãrãban ºi multe altele,
au impulsionat cântarea rãspunsurilor la Sfânta
Liturghie, a pricesnelor ºi colindelor.
Închegarea acestor începuturi firave într-un cor
se datoreazã strãdaniei preotului Simion
Sãsãujan, slujitor la biserica „Sfântul Nicolae”,
precum ºi râvnei învãþãtorului Nicolae Niþescu.
Pãrintele Sãsãujan îºi aminteºte cu emoþie ºi
admiraþie de acea perioadã când Domnul
învãþãtor Niþescu venea din celãlalt capãt al
oraºului, punctual ºi neobosit, la repetiþiile ce
aveau loc în bisericuþa de sus.

mult preþuitului ºi prea cucernicului preot
Sãsãujan Simion, ne învrednicim sã solicitãm
cu smerenie ºi fiascã supunere, Înalt Prea
Sfinþite Mitropolit, atestarea acestui cor
bisericesc care deserveºte catedrala ortodoxã
ºi cele trei parohii.”
14 noiembrie 1994 – data la care I.P.S.
Antonie Plãmãdealã a dat corului
binecuvântarea – atestarea de cor bisericesc –
a marcat începutul unei perioade foarte rodnice.
Iatã care era situaþia corului la acea datã:
„Corul numãrã 54 de membri, structura lui s-a
îmbunãtãþit. Alãturi de un numãr de vârstnici –
nucleul fostului cor bisericesc – activeazã astãzi
mulþi tineri, îndeosebi elevi de liceu, astfel cã
ponderea numericã o au credincioºii tineri.
Repertoriul corului, în exclusivitate
religios, cuprinde cântãrile Sfintei Liturghii,
pricesne, imnuri religioase, colinde. Folosim ca

Anafura
Anafura este doar pâine binecuvântatã. Ea nu
este prefãcutã în cadrul Sfintei Liturghii în Trupul
ºi Sângele Domnului, motiv pentru care poartã ºi
denumirea de „antidoron”, adica „în loc de dar”,
si era dãruitã spre mângâiere celor care nu se
puteau împãrtãºi cu Trupul ºi Sângele
Mântuitorului.
Anafura se binecuvinteazã la Axion, imediat
dupã prefacerea pâinii ºi a vinului în Trupul ºi
Sângele Domnului. Paraclisierul îi aduce preotului
spre finalul cântãrii Axionului vasul cu bucãþile de
pâine extrase prin taiere din prescurile ºi pâinile
aduse la Proscomidie. Preotul atinge vasul cu pâine
de sfântul disc ºi de sfântul potir, rostind:
„Binecuvântatã este anafura sfinþilor Tãi,
totdeauna, acum ºi pururea ºi în vecii vecilor”.
Interesant este ca la ruºi nici astãzi anafura nu se
binecuvânteazã printr-o formulã sau gest anume.
E adevãrat cã la ei anafura se taie exclusiv din
prescuri ºi nu ºi din pâini obiºnuite dupã cum se
întâmplã la noi, de aceea ei considerã a fi suficiente
pentru binecuvântare rugãciunile de la
Proscomidie.
În trecut, anafura era consideratã doar bucata
rãmasã de la prescura din care fusese scos Agnetul.
Ea era datã persoanelor care nu se împãrtãºeau.
Mai târziu, odatã cu dezvoltarea Proscomidiei, au
apãrut ºi alte prescuri, iar bucãþile ramase dupã
scoaterea miridelor din ele au ajuns sã fie folosite
ca anafurã.
Menþionez cã la Sfânta Liturghie se folosesc
cinci prescuri din care preotul sãvârºeºte rânduiala
Proscomidiei. Din prima prescurã se scoate Sfântul
Agnet, din a doua se scoate pãrticica pentru Maica
Domnului, iar din a treia se scot nouã pãrticele
pentru cele nouã cete al sfinþilor. Ultimele douã
sunt pentru pomenirea credincioºilor: din a patra

NEDUMERIRE
Nicu Ganea
Ce tezaur îþi sunt , ce dor mã gãseºti
De mã ierþi de pãcate ºi mã uiþi de greºeli?
Din miliarde de fãpturi omeneºti
Cum de mã-ngãdui dupã cât te înºel?

De la învãþãtorul Nicolae Niþescu ne-au
rãmas pagini emoþionante, mãrturie ale acelor
începuturi. Iatã câteva din însemnãrile acestuia.
„Dacã preotul întruchipeazã pe slujitorul
lui Dumnezeu, oraºul Agnita a avut fericirea de
a avea în mijlocul ei preoþi cu har precum mult
preþuitul ºi vrednicul preot Sãsãujan Simion
care, în decursul pãstoririi sale, a deschis drum
credinþei faþã de Atotputernicul ºi încrederii
neþãrmurite a creºtinilor în dragostea faþã de
Mântuitorul nostru, apropiind astfel sufletele
oamenilor de biserica ºi credinþa noastrã
strãmoºeascã. Prin strãdania ºi oboseala depusã
de cucernicul preot Sãsãujan Simion a luat fiinþã
în anul 1979 Corul Bisericesc – care, pânã în
1989, a interpretat în fiecare an concertul de
colinde, atât la catedralã cât ºi la biserica Sfântul
Nicolae. Dânsul a creat condiþii optime pentru
întãrirea corului – fiind prezent la toate
repetiþiile, mobilizând oamenii, încurajând astfel
activitatea corului.
În anul 1983 – 5 iunie – când a avut loc
sfinþirea bisericii „Sfântul Nicolae” – vrednicul
pãrinte Sãsãujan a avut lãudabila iniþiativã ca
acest cor sã susþinã ºi oficierea Sfintei Liturghii
alãturi de preoþi ºi a reuºit. În anul 1989 preotul
Simion Sãsãujan a plecat la Sibiu ºi, odatã cu
plecarea dânsului, corul a pierdut un sprijin
important, dar, s-a reorganizat, a perseverat în
pregãtire ºi a fost împrospãtat cu elemente
tinere, cu dragoste ºi credinþã faþã de Dumnezeu
ºi biserica ortodoxã, corul fiind educat de
pãrintele Sãsãujan care a inoculat în sufletele
membrilor lui dragostea faþã de credinþa noastrã
strãmoºeascã – ce ne caracterizeazã.” (din
Însemnãrile înv. Nicolae Niþescu)
Învãþãtorul Nicolae Niþescu a rãmas activ
în corul bisericii ºi dupã 1990 când conducerea
corului a fost preluatã de profesorul de muzicã
Doru Paul Niþescu, fiul acestuia. În noiembrie
1994 învãþãtorul N. Niþescu este iniþiatorul
memoriului adresat Mitropolitului Ardealului,
Antonie Plãmãdealã, în vederea obþinerii
atestãrii acestui cor în calitate de cor bisericesc:
„Purtând cu noi în permanenþã spiritul
iniþiatorului acestui cor bisericesc în persoana

bazã muzica psalticã – „Sfânta Liturghie” de
Nicolae Lungu, precum ºi anumite cântãri ºi
imnuri de compozitori transilvãneni, îndeosebi
Timotei Popovici. Repetiþiile se desfãºoarã de
douã ori pe sãptãmânã (luni ºi joi), prezenþa
fiind bunã. Întâmpinãm greutãþi în legãturã cu
spaþiul pentru repetiþii, acesta nefiind adecvat.
Prin bunãvoinþa Direc?iunii ªcolii Generale Nr.
1 Agnita ne desfãºurãm repetiþiile într-o salã
de clasã.
Activitatea corului este coordonatã de un
colectiv de conducere, în colaborare cu preoþii
slujitori în oraºul nostru, astfel cã toate
problemele privind activitatea cor ului,
repertoriul, organizarea lui, au girul tuturor
membrilor, al credincioºilor ºi al Bisericii.
Pentru a ne îmbogãþi repertoriul ºi nivelul
interpretativ, am organizat în ultimii doi ani
schimburi de experienþã cu corurile catedralelor
din Mediaº ºi Sighiºoara, precum ºi deplasãri
la sfinþirea bisericii din Valea Aurie – Sibiu,
Mãnãstirea Brâncoveanu de la Sâmbãta de Sus,
schitul de la Nocrich, biserica din Rãºinari,
biserica din satul Ruja, unde am cântat
rãspunsurile Sfintei Liturghii.”(citat din
Memoriul cãtre I.P.S Mitropolitul Ardealului)
Atestarea de cor bisericesc de cãtre I.P.S.
Mitropolit Antonie Plãmãdealã a dat aripi
activitãþii corului, a crescut prestaþia ºi
prestanþa acestuia în cadrul bisericii, precum
ºi în diferite competiþii specifice unde a obþinut
aprecieri pe mãsurã – materializate în premii
ºi invitaþii la manifestãri de anvergurã în þarã ºi
peste hotare. (Corul a participat la manifestãrile
religioase prilejuite de Adunãrile Ecumenice de
la Graz – Austria ºi Sibiu). Pe bunã dreptate
putem considera cã activitatea din cadrul
acestei formaþiuni corale bisericeºti a constituit
o ºcoalã de catehizare pentru mulþi copii ºi tineri
din oraº care, atraºi de muzica bisericeascã, au
înþeles ºi au învãþat Sfânta Liturghie cântând
în cor încã de pe bãncile ºcolii generale ºi
liceului, ducând cu ei, la studii sau la locurile
de muncã frumuseþea cântãrii Sfintei Liturghii,
a muzicii religioase ortodoxe.
A consemnat prof. Ioana Varga
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Credeam cã eºti deasupra mea, prin cer
Undeva într-un nor, singurel printre vise
Picotind aºezat într-u jilþ de eter
Printre îngeri curaþi cu aripioare deschise,
Printre suflete, printre spirite vii
Printre cei viitori, cu nenãscuþii copii
Fãrã început ºi fãrã final
Nemãrginit ºi total
Cã eºti o prelungire a timpului în afara lui
Dincolo de înþelegerea mea, peste poatele
meu
De dinaintea Facerii mult dinainte de-Întâi
ªi mult mai târziu decât mine, acelaºi mereu.
Astfel gândeam Doamne cã eºti,
Când mintea-mi pãcãtoasã urzea fantezii
Cu gândul meu cel necopt ca-n poveºti
Te bãnuim printre noi. Erezii...
Cãci am gãsit Sfinte adevãrul mai an
Chiar dacã mi-e mãrginitã ºtiinþa
ªi n-am nici avere sã-l caut cu ban
Cã singura valoare mi-e fiinþa.
Te-am regãsit Înalte în mine cel nou
Când i-am ales inimi rostul: Credinþa!

(Din ciclul „Versuri întru Crez”)

se scot pãrticele (miride) pentru cei vii, iar din a
cincia pentru cei adormiþi. Aºadar, bucãþile de
anafurã sunt luate din ceea ce rãmâne nefolosit
din cele cinci prescuri. Când anafura rezultatã din
aceste prescuri nu este suf icientã pentru
credincioºi, este îngãduit sã se foloseascã ºi pâaine.
În zilele noastre anafura este luatã dupã
împãrtãºire. Credincioºii care nu s-au împãrtãºit,
dar au participat la Sfânta Liturghie ºi nu au mâncat
nimic în dimineaþa aceea, o pot lua dupã ce s-au
miruit. Cei care au mâncat o pot lua acasã ºi o pot
consuma numai pe nemâncate.
Important este sã nu ne oprim doar la ea ºi
sã uitãm de împãrtãºirea cu Trupul ºi Sângele
Domnului. În cadrul Sfintei Liturghii preotul nu
ne invitã niciodatã sã luãm anafura, însã cu potirul
în mânã el spune: Apropiaþi-vã! Creºtinului cãruia
îi este foame de Hristos, rãspunde poftirii. El nu
trebuie sã aºeze nimic în locul Trupului si Sângelui
Domnului.
Sunt persoane care pe baza avertismentului
dat de Sfântul Apostol Pavel „Oricine va mânca
pâinea sau va bea pahar ul Domnului cu
nevrednicie, vinovat va fi faþã de Trupul ºi de
Sângele Domnului. Sã se cerceteze dar omul pe
sine, ºi aºa sã mãnânce din Pâine ºi sã bea din
Pahar. Cãci cel ce mãnâncã ºi bea cu nevrednicie,
osândã îºi mãnâncã ºi bea, nesocotind Trupul
Domnului”, sau pe rugãciunile Dumnezeieºtii
Liturghii – „Nimeni din cei legaþi cu pofte sau cu
desfãtãri trupeºti nu este vrednic sã vinã, sã se
apropie sau sã slujeascã Þie, Împãrate al slavei”,
se considerã nevrednice ºi refuzã sã se
împãrtãºeascã.
Acestora trebuie sã le vestim cã Sfântul
Apostol Pavel nicãieri nu propune alegerea: „Voi,
cei vrednici, împãrtãºiþi-vã, iar voi, cei nevrednici,
sa vã abþineþi”. Ca urmare, pregãtirea nu constã
în calculul ºi analiza „pregãtirii” ºi a „nepregãtirii”,
ci în rãspunsul iubirii la iubire.
Cei care se opresc doar la anafura, trebuie sã
ia seama la ce spune Hristos: „Adevãrat, adevãrat
vã zic vouã: dacã nu veþi mânca Trupul Fiului
Omului ºi nu veþi bea Sângele Lui, nu veþi avea
viaþã în voi. Cel ce mãnâncã Trupul Meu ºi bea
Sângele Meu are viaþa veºnica ºi Eu îl voi învia în
ziua cea de apoi. Trupul Meu este adevãrata
mâncare ºi Sângele Meu, adevãrata bãuturã. Cel
ce mãnâncã Trupul Meu ºi bea Sângele Meu
rãmâne întru Mine ºi Eu întru el” (Ioan 6, 53-56).
Sã ne rugãm ca lumea sã fie miºcatã ºi sã
rãspundã la cuvintele pe care preotul, cu potirul
în mânã, le rosteºte: „Cu fricã de Dumnezeu, cu
credinþã ºi cu dragoste sã vã apropiaþi”.
Adrian Cocosila

La Schit
Daniela PÃNÃZAN LORINCZI
Aflat-am paradisul
în locul cu har,
gustat-am bucuria
primitã în dar.
Vãzut-am locul sfinþit
de Domnul hrãnit
în sfinte Liturghii
Pãrintele binecuvântând
pentru întreaga lume
rugã-aducând
Fermecatu-m-au
pãdurile de brazi
ºi verdele crud al raiului,
fericitu-m-au slujbe divine
ºi maicile preabune
Doamne, rãmâi la schit
ªi coboarã-n binecuvântare
în ziua de sãrbãtoare
a naºterii Maicii Tale!
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FOLCLOR CULES DE MIRCEA
DRÃGAN NOIªTEÞEANU
STRIGÃTURI LA NUNI
Nuna mare-i supãratã
Cã place nunu pe altã.
ªi nu poate sã se uite,
Cã place nunu mai multe.
Nunu mare-i om frumos,
ª-o-ntors cojocu’ pe dos.
Nunu mare-i om voinic
ªi tremurã cã-i e frig.
Se uitã nunu la mine
Cã am douã sticle pline
ªi nu-i dau ºi lui sã-nchine.
Da eu încã nu i-oi da
Pânã nu m-o sãruta.
Foaie verde ca aluna,
Uitaþi-vã la nuna,

Cã-i supãratã-un picuþ
Cã mi-o fost nunu drãguþ;
ªi se uitã lung ºi tare
C-am vorbit de sãrutare.
Nu te mai supãra, nunã,
Nu-l sãrut pe-o sutã bunã.
Ce stai, nunã, supãratã
Ca o floare scuturatã?
Ori fuiorul nu þi-i tors,
Ori nunu nu þi-i frumos?
Las’ cã fuiorul l-om toarce,
Pe nunu frumos l-om face.
Cã l-om unge pe cãldare
ªi l-om face ca pe-o floare.
ªi l-om unge de ceaun
ªi l-om face ca pe-un domn.

Pregãtire de colectivizare
A trecut mai mult de-un deceniu de la Rãzboi
Când am început sã-nþeleg ce se întâmplã cu
noi
ªi sã-nvãþ alfabetul abecedarelor foamei
Cãci cãmãrile-nchideau în ele vânturile
toamnei.
Stocastic trecea moartea cãlare pe drum
Ca sã simþim durerea înaltului pustiu de
scrum
Gãtitã ºi sulemenitã cu criveþe siberiene
Sã ne-nfioare cu clinchete roºii, diluviene…
Tocmai a venit cu recensãmântul prin sat
ªi tata viþelul de vacã plãpând l-a sufocat
Iar tãinuita lacrimã a mamei de sub pleoapã
S-a rostogolit sub lada de zestre, într-o
groapã…
Aici ascundeau pãrinþii fãina, slãnina, jumãrile
Când veneau bolºevicii sã adune dãrile
ªi cotrobãiau prin toate pivniþele ºi cãmãrile
De nu i-ar înghiþi pãmântul, vãzduhul ºi zãrile!
Din traista cu daruri a Maicii preacurate
Erau scoase doar episodic, ca sã nu se gate,
Bunãtãþile ce cu greu erau adunate
În zile de sãrbãtoare ºi-n nopþi disperate…
Cu foame a început colectivizarea, pãgânism
cu tact
Într-o teribilã încordare vibrând sadism
abstract
Desfiinþând frumosul meºteºug de-a fi þãrani
S-au trezit toþi la margini de moºie, sãrmani.
O, voi sfârºituri de duratã din inter vale
graþioase,
Aprinse în ovaþii ºi-n patetice demonstraþii
greþoase!

Ioan Gligor Stopiþã
Din unghiuri tainice de cer prin eterul de
unde
Din Cãi lactee trist recviem se-aude.
Plin de mânie, bunicului pânã dimineaþã
Pãienjeniºul palmei i s-a pus întreg pe faþã.
Nu-l mai cunoºti când trece supãrat pe drum
Cu pãrul rãsucit în fuioare albe de fum.
Bunica, ca o bezmeticã umblã prin curte
Îºi smulge pãrul încãrunþit devreme pe
frunte,
Îi vine sã plece departe de casã, acum
Pribeagã, sã nu se mai întoarcã din drum.

TATIANA BENCHEA
Un tremurat în aer…
Lumina se îmbracã-n strai de aur
iar spaþiul e umplut de-un râs sãlbatic, mic.
În ochii tãi descopãr cerul:
Oglinda-nºelãtoare !
Dorinþa mã învaþã sã gust nesiguranþa.
Sã murmur la urechea orei
o vrajã
ca totul sã se-opreascã-n loc
pãdurea sã adoarmã-n jurul nostru
ca uscãciunea sã cuprindã totul
ieºirea sã o-nchidã,
iar timpul stând pe loc sã fie
un dans nebun de dragoste ºi dor,
o horã transparentã ºi gingaºã
în mijlocul lui nicãieri.
Sufletu-mi de copil tot cautã
grãuntele candorii
ºi bulbii inocenþei
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EI S-AU NÃSCUT ÎN
SEPTEMBRIE
Bârsan Maria
Aldea Petru
Dragomir Ileana
Lungu Ioan
Ionaºcu Fira
Dociu Ludovica
Cãtanã Ioan
Gavrea Maria
Ionaºcu Fira
Bucur Anuþa
Nicoi Victoria
Costea Ecaterina
Ghizãºan Mãrioara
Grecu Iuliana
Colceriu Maria
Rãduþ Ana
Mihu Mariora
Kessler I. Konrad
Avram Felicia
Hoaghea Ana
Tatu Ana
Solomon Aurelia
Gavrilã Susana
Stãniþ Elisabeta
Sârbu Ana
Noaghea Maria
Nicolae Maria
Paveloanã Ioan
Bela Olimpia
Loprich Katarina
Pãcurar Zenovia
Moldovan Ioan
Gheorghea Maria
Aroneasa Ilarion
Scutea Maria
Mãlãu Ana
ªtrek Wilhelm
Aroneasa Maria
Coman Silvia
Anghel Dumitru
Lãcãtuº Maria
Bârsan Eufimia
Gabor Varvara

01 sept.
01 sept.
01 sept.
01 sept.
02 sept.
02 sept.
02 sept.
02 sept.
02 sept.
04 sept.
04 sept.
05 sept.
07 sept.
08 sept.
09 sept
10 sept.
12 sept.
13 sept.
13 sept.
14 sept.
14 sept.
14 sept.
15 sept.
16 sept.
16 sept.
17 sept.
18 sept.
18 sept.
19 sept.
19 sept.
20 sept.
21 sept.
22 sept.
24 sept
25 sept.
25 sept.
26 sept.
27 sept
28 sept.
29 sept.
30 sept.
30 sept.
30 sept.

83 de ani
83 de ani
82 de ani
81 de ani
88 de ani
87 de ani
84 de ani
83 de ani
81 de ani
86 de ani
84 de ani
89 de ani
87 de ani
81 de ani
82 de ani
82 de ani
82 de ani
92 de ani
86 de ani
86 de ani
82 de ani
81 de ani
95 de ani
84 de ani
82 de ani
90 de ani
90 de ani
82 de ani
88 de ani
82 de ani
84 de ani
85 de ani
83 de ani
81 de ani
85 de ani
84 de ani
87 de ani
82 de ani
82 de ani
82 de ani
92 de ani
85 de ani
84 de ani

Retiº
Cornãþel
Retiº
Hosman
Ighiºu Vechi
Daia
Retiº
Alþîna
Ighiºu Vechi
Moardãº
Cornãþel
Gherdeal
Bîrghiº
Vecerd
Retiº
Nocrich
Marpod
Marpod
Vãrd
Caºolþ
Alþîna
Peliºor
Dealu Frumos
Hosman
Bîrghis
Bruiu
Gherdeal
Nucet
Rãvãºel
Rãvãºel
Chirpãr
Þeline
Mihãileni
Retiº
Nocrich
Zlagna
Rãvãºel
Retiº
Alþîna
Nocrich
Dealu Frumos
Alþîna
Brãdeni

Noi le dorim sãnãtate, bãtrâneþe liniºtitã ºi bucurii din partea urmaºilor
Celor ce nu mai sunt le dorim odihnã veºnicã de-a dreapta Tatãlui.

Leneºul mai mult
aleargã
IOAN GYURI PASCU
Am urcat scara în spiralã
ºi-am trecut prin poarta de luminã
„Bine-aþi venit în ADN-ul dumneavoastrã!”
rosti piticul Proteinã
„Doriþi în biblioteca-labirint?”
„N-aº îndrãzni! De ce sã mint,
mi-e teamã sã mã întâlnesc cu mine,
sã mã cunosc prea bine.
ªtii, nu-mi prea vine
sã dau iama printre gene,
mi-e cam lene
ºi mi-e cã activez cine ºtie ce talent
latent.
ªi-aºa de-o vreme,
vãd cã scriu poeme,
ca sã nu-þi mai zic cã ieri, într-un acces
romantic,
i-am fãcut curte creierului cuantic,”
Atât mi-a trebuit! Cã nu, cã hai în stele,
în universuri paralele...
Fii ba particulã, ba undã,
ba cã-ntr-o gaurã neagrã vrea sã se ascundã
ºi eu sã fiu observator...
ªi-acuma am cârcei la un picior!
„Nu, gata, cã desearã trebuie sã cânt frumos!
ªi-aºa nu mã ia lumea în serios!”
„Bine, zise Proteinã,
Azi e lunã plinã
ºi vã pãsuiesc.
Da’ sã ºtiþi c-aþi ratat un trilion de moduri de
a spune TE IUBESC!”

Votes
DAN HERCIU
poeþii îs
ºi eu nu-s
poeþii au frustrãri ºi eu n-am
au citit metri întregi de poezie ºi eu nu
„poeþii ca ºi soldaþii nu au viaþã personalã” ºi
eu
Am
un poet nu face compromisuri
un poet nu scrie pentru bani
un poet trebuie sã facã musai o fotografie cu
dinescu sau cu pitiº d-zeu sã-l hodine
un poet trebuie sã cunoascã lumea bunã din
poezie
sau cel puþin sã-i pupe-n
un poet are o legãturã specialã cu divinitatea
n-am
un poet trebuie sã fie înþeles doar de poeþi
„sã facem selecþie” strigã cineva
aºa nu se mai poate
am o carte ºi sunt
membru al uniunii scriitorilor
ha!
ce mai zici?
mã uit la poeþi / ºi nu zic nimic
sunt prea mulþi
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Satul meu, m-am întors acasã! ...
... au spus într-un glas peste 100 de persoane cu origini în satul Vecerd.

Dupã mulþi ani fii satului s-au reunit pe
uliþele pe care cu atâta bucurie ºi seninãtate
le-au însufleþit în copilãrie, la casa
pãrinteascã, sau cea a bunicilor, în care ºi
acum se mai simte mirosul pâinii proaspãt
scoase din cuptor ºi se aud basmele de la gura
sobei, ºi la biserica unde pentru prima datã
au înãlþat cu glas tare „Tatãl nostru”.
Câte amintiri ºi câtã bucurie s-a citit pe
chipurile vecerzenilor, unii veniþi de la sute
de kilometrii distanþã, ºi câtã uimire ºi
încântare în privirile celor care i-au însoþit ºi
au cãlcat pentru prima datã în „satul care dã
bunã ziua”. Bãtrânilor rãmaºi în sat li s-au
deschis larg braþele încercând sã-i îmbrãþiºeze
pe toþi cei întorºi în sat ºi cei care nu mai
sperau sã-i revadã, iar lacrimile de fericire leau udat obrazul brãzdat de vreme.
A fost o sãrbãtoare a oamenilor simpli,
care deºi cu timpul au atins un statut social
important ºi-au pãstrat din inocenþa copilãriei
ºi modestia ruralã. Deºi a fost într-adevãr un
eveniment s-a pãstrat caracterul familial ºi
tradiþional, fãrã osteneala autoritãþilor.
Gãtiþi de sãrbãtoare, unii în por t
tradiþional, specific satului, vecerzeni de toate

vârstele s-au strâns întâi la bisericã unde au
participat la o slujbã oficiatã de Preotul Paroh
Marius Ciprian Bogdan. La fel ca în trecut

biserica din Vecerd a fost arhiplinã iar
icoanele pictate pe pereþi parcã mulþumeau
celor prezenþi pentru rugãciunile rostite întrun glas. În predica de la final Preotul Paroh
Marius Ciprian Bogdan a remarcat faptul cã
aceastã primã ediþie are loc în prima sâmbãtã
de dupã Praznicul Adormirii Maicii Domnului
ºi a propus ca la ediþiile urmãtoare sã se
pãstreze aceeaºi datã.
Dupã slujbã, participanþii la eveniment
au pornit într-un tur al satului, au vizitat
mânaþi de cãlãraºi fiecare uliþã ºi s-au oprit la
fiecare poartã împodobitã cu covoare
tradiþionale înflorate unde bãtrânii satului îi
aºteptau sã le dea bineþe. Rãsunau ca altãdatã
uliþele Vecerdului de chiotele copiilor.
Deºi la petrecerea tradiþionalã ce a urmat
participanþii nu au mai fost în numãr atât de
mare, cei care au rãmas s-au bucurat de
surprize cu specific popular pregãtite ºi s-au
prins în joc aºa cum o fãceau la nunþile ºi
sãrbãtorile din sat. Dupã foarte mulþi ani în
care Cãminul Cultural din Vecerd a gãzduit
doar pomeni ºi parastase, iatã cã de aceastã
datã din salã s-au auzit cântece folclorice ºi
strigãturi populare pãstrate de-a lungul vremii

ca o comoarã a satului.
La final, toþi cei care au rãspuns chemãrii
ºi s-au întors acasã au promis sã transforme
aceastã sãrbãtoare într-o tradiþie a satului ºi
sã þinã seama de propunerea preotului ca în
fiecare an, în prima sâmbãtã de dupã Sfânta
Mãrie Mare sã se reîntoarcã în Vecerd cu toþii.
Bogdan Albu

Apa trece, suferinþa rãmâne

Cyan Magenta Yellow Black

Campania de donaþii desfãºuratã în
luna august la Agnita în vederea sprijinirii
victimelor inundaþiilor a demonstrat încã
o datã mãrinimia cetãþenilor de pe malul
Hârtibaciului. Deºi de aceastã datã,
beneficiarii donaþiilor nu au fost persoane
din imediata lor apropiere, agniþenii s-au

mobilizat ºi timp de douã sãptãmâni au
lãsat la o parte lipsurile personale ºi au
donat alimente, îmbrãcãminte sau bani
pentru cei cãrora apa le-a adus atâtea
pagube ºi suferinþã.
În urma campaniei de donaþii
organizatã de Primãria Oraºului Agnita,

Asociaþia „Casa Seniorilor” Agnita,
Protopopiatul Agnita ºi Crucea Roºie
Subfiliala Agnita, s-au strâns 170 de
pachete cu alimente neperisabile, 200 de
pachete cu îmbrãcãminte ºi 1500 de lei.
Donaþiile au fost trimise în 20 august
sinistraþilor din localitatea Câineni,
judeþul Vâlcea, cu un transport pus la
dispoziþie de Primãria Oraºului Agnita.
Alimentele ºi pachetele cu îmbrãcãminte
au fost distribuite cãtre 160 dintre cele
mai afectate familii în urma inundaþiilor,
iar banii au fost donaþi unei familii cu 7
copii cãreia inundaþiile i-a afectat grav
structura casei. „Am ales sã oferim banii
primiþi din donaþii celei mai greu
încercate familii din Câineni. Este vorba
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despre o familie cu 7 copii, mama casnicã.
Apa le-a distrus în proporþii mari casa ºi
sunt necesare reparaþii urgente. Urmeazã
sã sprijinim ºi în viitor aceastã familie pe
mãsurã ce vom primii noi donaþii”, a
declarat Dorul Efta, preºedintele
Asociaþiei „Casa Seniorilor“ Agnita.
Campania de la Agnita face parte
dintr-o serie de acþiuni umanitare similare
desfãºurate în judeþul Sibiu în vederea
sprijinirii persoanelor din diverse
localitãþi ruinate de inundaþiile din
aceastã varã. Ajutorarea sinistraþilor din
Câineni, judeþul Vâlcea, de cãtre Agniþeni
s-a stabilit în urma repartizãrii fãcute de
Prefectura judeþului Sibiu.
B. Albu
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