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Vîju Traian din Merghindeal nu era la locuinþa lui din
marginea satului, când era sã se pricopseascã cu un proiectil.
L-au anunþat consãtenii sã se ducã repede cã în grãdina lui a
explodat ceva.

Când a ajuns acasã i-a gãsit pe militarii care sãpaserã o
groapã de vreo jumãtate de metru de unde au scos proiectilul.
Fãrã sã-i dea prea multe explicaþii, au luat obiectul rãtãcit în
curtea sa ºi au plecat. Consãtenii l-au întrebat dacã va cere
despãgubiri;

- Pentru ce, cã n-au stricat decât vreo 10 cuiburi de cartofi?
Dacã cãdea vreo 5-6 metri mai în dreapta, îi stricau casa ºi

atunci era altã poveste dar aºa, nu vrea sã se certe cu armata
pentru câþiva cartofi ºi o groapã neastupatã ca lumea.

Traian nu s-a speriat, mai rãu s-au speriat vecinii când au
auzit bubuitura.

Locuitorii din Merghindeal ºi din satele învecinate cu

Vineri, 16 iunie, curþile ºcolilor din Agnita s-au umplut de
elevi cu flori ºi pãrinþi cu emoþii. Flori pentru profesori ºi emoþii
pentru rezultatele copiilor. De remarcat numãrul mare de eleve
ºi profesoare îmbrãcate cu minunate ii.

Pe catedrele scoase în curte, învãþãtorii ºi profesorii diriginþi
au etalat diplomele ºi premiile pentru cei mai harnici elevi.

Directorii celor douã ºcoli, Colegiul Tehnic A. T. Laurian ºi
ªcoala Gimnazialã G. D. Teutsch au fãcut o analizã a activitãþilor
ºcolare desfãºurate în acest an de învãþãmânt, i-au felicitat pe
elevii cu merite deosebite ºi pe participanþii la olimpiade ºi
concursuri ºi le-au mulþumit pãrinþilor care i-au sprijinit în
activitãþile extraºcolare.

În aplauzele celor prezenþi, elevilor care au obþinut notele
cele mai mari, li s-au înmânat diplome de merit ºi premii în cãrþi
iar premianþii i-au rãsplãtit pe profesori cu flori ºi îmbrãþiºãri.

Un moment deosebit, aplaudat cu entuziasm de cei prezenþi,

ULTIMA ZI DE ªCOALÃ - ZIUA
PREMIANÞILOR, LA AGNITA

a fost premierea lui Sergiu Pãtru, din clasa a X-a de la Colegiul
A.T. Laurian care, având probleme locomotorii, a frecventat
ºcoala în cãruciorul cu rotile reuºind sã obþinã rezultate foarte
bune la învãþãturã. Pe lângã diplomã acesta a primit ºi o medalie
pentru efortul depus.

Absolvenþii claselor a VIII-a au fost felicitaþi ºi, în mod
deosebit, pe lângã urãrile de vacanþã plãcutã li s-a urat succes
în noua etapã de viaþã.

Un supliment de bucurie în aceastã vacanþã le-a fost acordat
premianþilor  din clasele V- VIII, din partea Pensiunii Elisabeta
din centrul þãrii. Pentru activitatea depusã în timpul anului ºcolar,
87 de elevii din clasele V – VIII care au obþinut premiile I, II ºi III
au primit cupoane pentru intrare gratuitã la piscina Aqua Center,
în zilele de luni pânã joi. Felicitãri pentru premianþi ºi felicitãri
pentru cei care le fac o bucurie în plus pe timpul vacanþei.

I. Bârsan

Proiectilul din grãdina cu cartofiProiectilul din grãdina cu cartofiProiectilul din grãdina cu cartofiProiectilul din grãdina cu cartofiProiectilul din grãdina cu cartofi
poligonul Cincu sunt obiºnuiþi cu manevrele militare încã din
vremea când la acestea participau trupele din Tratatul de la
Varºovia, în special cele ruseºti. Atunci erau mult mai
zgomotoase, bubuiturile tunurilor fãceau sã trepideze casele ºi
sã zdrãngãne geamurile.

Acum, cu americanii ºi cu aliaþii din NATO, exerciþiile sunt
mai silenþioase, înainte de cãderea proiectilului n-a fost auzitã
nici o bubuiturã de tun. Explicaþia veridicã a unui profan este cã
proiectilul a scãpat dintr-un avion ce zbura la înãlþime foarte
mare, pilotul a anunþat pierderea ºi cei de jos s-au grãbit sã
ajungã la locul unde ºtiau cã o sã cadã. Aºa se face cã au ajuns
înaintea lui Traian Vâju care i-a gãsit pe militari rãscolindu-i
cartofii pentru a culege proiectilul.

În Merghindeal locuitorii sunt mai mult amuzaþi decât
îngrijoraþi de aceastã întâmplare.

I. Bârsan
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Comemorarea unui mare învãþãtor
Emanoil Suciu din Peliºor
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Mocãniþa. Un proiect
eºuat din pix
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Sfântul Proroc Ilie,
exemplu de credinþã ºi curaj
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Folclor Cules de Mircea
Drãgan Noiºteþeanu

Strigãturi la intratul fetelor
în joc

Casa
Ioan Gligor Stopiþã
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Mihai Francisc Lorinczi
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O vint Chiva cu plocon
Ion Stopiþã Gligor - poet þãran

PLOAIE
Maria Daniela Lorinczi
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De la PDe la PDe la PDe la PDe la Poliþie ...oliþie ...oliþie ...oliþie ...oliþie ...
Trebuie sã vã spun de la început cã luna care

a trecut nu a fost doar un iulie fierbinte ci ºi un
iulie plin de evenimente nedorite. Sã fie oare de
vinã cãldura?

Va fi de vinã, poate, pentru altele. Cãci în
cazul lui G.F. de 76 de ani din Iacobeni de vinã au
fost fulgerele ºi tunetele precum ºi un cal prea
sperios. Calul s-a speriat de furtunã ºi, fãrã a mai
putea fi controlat, a rãsturnat atelajul condus de
G.F. eveniment în urma cãruia acesta s-a ales cu
rãni relativ uºoare: plãgi, contuzii excoriaþii precum
ºi un traumatism cranio-cerebral acut deschis. Tot
un cal mai sensibil a fost ºi cauza evenimentului
în care o minorã din Marpod a decedat ca urmare
a unei lovituri de copitã la nivelul capului. La
Beneºti, în timp ce conducea un atelaj hipo, S.P. a
efectuat o manevrã greºitã care a dus la rãsturnarea
atelajului ºi a fost prinsã sub acesta, decedând.
S.G., tot din Beneºti, aflat ca pasager în atelaj, s-a
ales doar cu un picior rupt.

Nu doar atelajele hipo sunt periculoase. Orice
vehicul, condus neatent sau fãrã sã fie respectate
regulile de circulaþie, poate fi periculos. Dacã
neatenþia a însemnat, în cazul unui minor din
Fofeldea, o cãzãturã cu bicicleta ºi rãni uºoare, în
cazul lui T.A.I. de 21 de ani din Alþîna neatenþia a
avut consecinþe grave. Angajat, cu autoturismul
pe care îl conducea, în depãºirea unui vehicul
staþionat pe marginea drumului T.A.I. nu a observat
cã din sens opus circula regulamentar un
autovehicul condus de B.T.C. de 41 de ani din
satul Nou. În urma ciocnirii frontale B.T.C. a
decedat iar T.A.I. precum ºi G.G.D., N.G., L.M.I.,
ºi A.B.A. – pasageri în autovehicule, s-au ales cu
rãni uºoare.

Tot neatenþia a fost cauza unui accident ce a
avut loc pe raza comunei Mihãileni. G.S.A. de 49
de ani din Ghijasa de Jos, în timp ce conducea un
autovehicul, s-a aplecat sã ia un obiect dinspre
partea dreaptã a locului ºoferului ºi, involuntar, a
virat spre dreapta. Ca urmare autoturismul a pãrãsit
partea carosabilã ºi s-a rãsturnat. În urma
evenimentului G.S.A. a decedat iar V.N.E., V.C.I.,
V.S., V.H.C. ºi S.C.A. aflaþi ca pasageri în vehicul s-
au ales cu fracturi ºi poli traumatisme.

Nerespectarea regulilor de circulaþie pe
drumurile publice poate avea consecinþe la fel de
grave ca ºi neatenþia. F.I. de 45 de ani din Caºolþ
nu a respectat semnificaþia indicatorului “Oprire”
ºi nu a acordat prioritate într-o intersecþie unui
autoturism care circula regulamentar ºi pe care l-
a lovit din lateral. În urma accidentului V.V. de 49
de ani din Agnita ºi pasagerul V.T.D. au fost rãniþi
necesitând intervenþia S.M.U.R.D. ºi transportarea
la Unitatea de Primiri Urgenþe a Spitalului
Judeþean Sibiu. Nici unul dintre ºoferi nu se afla
sub influenþa alcoolului dar asta nu a micºorat
consecinþele accidentului.

Pe fondul consumului de alcool ºi în urma
unei altercaþii verbale L.I. de 70 de ani din Ghijasa
de Sus l-a lovit cu un obiect tãietor-înþepãtor pe
consãteanul sãu H.L.S. de 59 de ani. În urma
loviturii H.L.S. a ajuns la Unitatea de Primiri
Urgenþe a Spitalului Judeþean Sibiu. Tot la spital,
dar la cel din Agnita, a ajuns ºi G.D. de 40 de ani
din Biertan prezentând traumatisme ºi fracturi
costale. Fiind victima unei posibile agresiuni
medicii au anunþat poliþia. Din declaraþiile lui G.D.
a reieºit cã acesta lucra ca cioban iar rãnile ar fi
fost provocate de persoana la care era angajat.

Sã îþi pierzi viaþa într-un accident, de orice
naturã, este un act al sorþii, al destinului. Sã îþi iei
singur viaþa este un act de substituire a destinului
cu voinþa personalã ºi probabil cã lui R.M. de 66
de ani din Agnita sau F.C. de 27 de ani din Stejãriºu
le-a trebuit multã voinþã sã îºi curme singuri viaþa
prin spânzurare.

În încercarea de a preveni unele din aceste
evenimente poliþiºtii au efectuat acþiuni ºi
controale pe drumurile publice depistând cu
aceastã ocazie pe L.N. de 56 de ani din Ilimbav
care conducea un moped fãrã a poseda permis de
conducere, pe S.R.S. de 59 de ani din Sighiºoara
ºi pe M.A. de 27 de ani din Peliºor care conduceau
autoturisme fãrã a poseda permis de conducere ºi
în timp ce se aflau sub influenþa alcoolului – 0,75
respectiv 0,45 mg/l în aerul respirat.

În urma acþiunilor efectuate pe linia
contrabandei cu material lemnos, la Iacobeni, a
fost oprit în trafic un autocamion cu remorcã la
care s-au constatat diferenþe între cantitatea de
material lemnos transportat ºi avizele care
însoþeau transportul.

Un incident mai puþin obiºnuit a avut loc la
Merghindeal unde, în grãdina unui localnic, a cãzut
un fragment de obuz ricoºat cu ocazia tragerilor
efectuate la manevrele militare din poligonul
Cincu. Din fericire incidentul nu s-a soldat cu
victime.

Multe evenimente nedorite au avut loc în
ultima vreme dar, aflaþi la datorie, poliþiºtii de pe
Valea Hîrtibaciului vã reamintesc cã sunt …

… mereu alãturi de dumneavoastrã !

Nu întotdeauna reuºeºti, în cele câteva
rânduri ale unui articol, sã transmiþi toate
informaþiile pe care doreºti sã le primeascã
cititorul. Uneori trebuie sã continui cu un alt
articol, mai ales când consideri cã informaþia
transmisã este insuficientã sau incompletã.

Personal nu cred cã asta se aplicã unui
editorial. În opinia mea rostul editorialului este
sã formeze opinii ºi sã indice direcþii de gândire,
sã evidenþieze activitãþi sau evenimente ce pot
influenþa societatea ºi sã le disece ca la o autopsie,
sã punã întrebãri, incomode dacã este cazul, ºi sã
gãseascã rãspuns la ele. Consider cã rostul unui
editorial este sã comenteze nu sã informeze.

În discuþiile ulterioare editorialului de luna
trecutã mi s-a spus cã nu ar fi realã afirmaþia privind
faptul cã în ultimii douãzeci de ani nu au existat
bani de la buget pentru reabilitarea strãzii
respective. Fie ºi pentru faptul cã în ultimii doi
ani au fost prevãzute fonduri pentru reabilitare
dar nu au fost folosite. ªi, deºi vorbim despre un
editorial – în care comentam ºi nu un articol – în
care informam precizez.

Da. Este adevãrat cã au fost prevãzute fonduri
în ultimii doi ani. Prima datã anul trecut, prin mai.
Cam cu o lunã înaintea campaniei electorale
pentru alegerea primarului. Dacã aº juca rolul
primarului, þinând cont de faptul cã peste douã
luni s-ar putea sã nu mai fiu reales, nu ºtiu dacã aº
începe o activitate pe care s-ar putea sã nu o termin.
ªi totuºi activitatea a fost începutã. Înainte de

Editorial …
alegeri. În octombrie a fost primit proiectul final
de la instituþia proiectantului. S-au aºteptat avizele
de la ofertanþii de servicii utilitare (gaz, curent,
apã-canal etc.). Majoritatea au fost primite anul
acesta pânã la sfârºitul lui iunie. Urmeazã
organizarea licitaþiei pentru lucrare. Între timp,
prin luna mai anul acesta, au fost aprobate alte
fonduri pentru reabilitare.

Vi se pare mult de anul trecut din mai? Luaþi
în calcul faptul cã primarul, în afarã de atribuþiile
obiºnuite de primar, a trebuit sã le suplineascã ºi
pe cele de viceprimar mai bine de jumãtate de an.
ªi asta datoritã “activitãþii” consiliului local.
Aproape ºi-a dublat atribuþiile. Adãugaþi ºi lunile
în care primarul a fost indisponibil datoritã
problemelor de sãnãtate aºa cum, din nefericire,
se întâmplã ºi acum. Socotiþi ºi faptul cã atribuþiile
primarului nu pot fi delegate oricui ºi oricum. Mai
ales cele legate de bani. ªi, dacã le pui pe toate
cap la cap, constaþi cã în ultimul an s-a lucrat pentru
reabilitarea strãzii. Doar cã ceva mai încet. Din
motive obiective, aº spune eu.

Ca sã poþi arãta cu degetul cãtre cineva, cã ar
fi vinovat de ceva, ar trebui sã îl judeci întâi. Dar
nu dupã aparenþe, cum facem de obicei, ci dupã
fapte. De aceea, pentru corectitudine, de secole
vinovãþia cuiva este stabilitã cu mãrturii, cu probe,
cu informaþii relevante. Multe din aceste informaþii
relevante, pentru situaþia în discuþie, ar fi putut fi
cerute la secretariatul primãriei. Pentru cã ele nu
sunt confidenþiale ci publice. Ar fi fost suficientã
o cerere scrisã, din partea oricãrui cetãþean, cu
privire la stadiul lucrãrilor iar rãspunsul ar fi fost

lãmuritor ºi pentru alþii. Întrebãri cu privire la
stadiul lucrãrilor ar fi putut fi puse direct primarului,
în orice ºedinþã de consiliu local, de cãtre
consilieri.

Poate au fost sau poate n-au fost cereri
adresate secretariatului Primãriei. Poate s-au pus
sau poate nu s-au pus întrebãri primarului din
partea consilierilor. Dar, dacã lucrurile astea s-au
fãcut ºi a existat un rãspuns, se pare cã informaþia
nu a mers mai departe cãtre dumneavoastrã.
Pentru cã, altfel, nu înþeleg de ce continuãm sã
judecãm dupã aparenþe ºi sã cãutãm vinovaþi în
loc, cum am mai spus, sã cãutãm soluþii.

Mi se pare un lucru bun ca, dupã douãzeci de
ani, sã mai putem face haz de necaz pe tema
reabilitãrii acestei strãzi. Ce nu mi se pare bun
este timpul pe care l-am pierdut aºteptând
autoritãþile în loc sã ne ajutãm singuri. Ce nu mi
se pare bun este uºurinþa cu care arãtãm cu
degetul.

Cred cã atunci când “judecãm” pe cineva, mi
s-ar pãrea firesc sã punem în practicã vorbele
bãtrânilor ºi sã vedem întâi “bârna din ochiul
nostru” ca sã putem mãsura “paiul din ochiul
altuia”.

ªi mai firesc mi s-ar pãrea, aºa cum nouã nu
ne place sã fim ”judecaþi”, nici noi sã nu-i
“judecãm” pe alþii. Sã-l acceptãm pe fiecare pentru
ceea ce este în acelaºi mod în care ne acceptãm
pe noi pentru ceea ce suntem.

Dar ºi mai firesc mi s-ar pãrea sã vedem ce
putem realiza noi înainte de a comenta, sau ironiza,
realizãrile altora.

În vremea mult prea timpurie a unei dimineþi
de iulie, am purces la pas pe drumul de hotar
prãfuit, lung ºi cunoscut de la marginea satului
natal, ajungând într-un târziu la „Coliba cosaºilor”
de pe muchia pintenului de deal al Pãdurii Fetea.
Mã aºteptau, cu lãtratul lor prietenos, câinii de la
stâna unchiului Ilie, iar în tinda colibei, agãþatã de
o scoabã învechitã, coasa ruginitã din anii tinereþii,
precum ºi grebla de lemn a bunicii din partea
mamei. Când razele fierbinþi ale mândrului soare
pãreau a ne fi toropit de-a binelea cu dogoarea lor,
ne-am retras la umbra zarzãrului ºi a mãrului pãtul
pentru a prânzi cu toþi ai casei. Apoi bãrbaþii au
prins a bate „gurile” tocite ale coaselor,
pregãtindu-le, pentru ca în urmãtoarea dimineaþã,
sã ne apucãm din nou a cosi ierburile poleite de
roua limpede ºi rece. Spre searã, odatã cu ciurda
de vaci ºi bivoli intrãm pe uliþa mare a satului din
aºa-zisa Vale a Stricaþilor, stând cocoþaþi în carul
încãrcat cu fânul de curând cosit, cu plãcutul lui
miros al florilor de câmp. Era ultima zi din neuitat
de plãcutul ºi lungul concediu al unei bine-meritate
neodihne odihnitoare!

În duminica care avea sã vinã, uitându-mã la
oamenii satului meu, întâlniþi la slujba religioasã
din faþa altarului vechii noastre biserici de lemn,
aveam sã constat cã unii dintre noi suntem fie
bãtrâni, fie în vârstã, în vreme ce alþii doar înaintãm
în viaþã. Ca urmare, mai devreme sau mai târziu,
tuturor ne apar la tâmple fire albe, iar trupurile ni
se transformã în propriile noastre poveri, la care
se mai adãugã ºi slãbiciunea minþii. Aºadar, ferice
de bãtrânii sãnãtoºi ºi neuitaþi! Vai ºi-amar de cei
bolnavi, sãraci ºi pãrãsiþi de proprii lor copii, nepoþi
ºi strãnepoþi!

Frumoºii, cuminþii ºi triºtii
þãrani bãtrâni ardeleni

„Teofil de pe hudiþa mare”, împreunã cu
înþeleapta lui soþie, Aurelia, amândoi adunând în
rãbojul vieþii cu doar trei-patru ani mai puþini decât
mine, m-au poftit la „Nunta lor de Aur”. Dupã ce
am îmbucat câte ceva de-ale gurii ºi am golit o
canã cu vin dulceag ºi parfumat, scurs din teascul
cu strugurii viþei-de-vie de pe casa bunilor lor bunici
ºi pãrinþi, ne-am prins la taifas, despre una despre
alta. ªi numai ce-l aud pe badea Teofil cã-mi spune:

- „Dom’le reporter, ºtii dumneata ce-am
învãþat eu ºi cu a mea boreasã (nevastã) în cei 50
de ani de cãsnicie, care au fost precum viaþa
omului: când plãcutã ºi veselã, când grea ºi tristã?
În zilele ºi nopþile de iarnã (cã în restul
anotimpurilor nu ne dau rãgaz vitele ºi treburile
din câmp), amândoi buchisim cãrþile scrise de
regretatul nostru vecin, Octavian Paler, dupã care
ne „clãtim” ochii ºi sufletul cu poveþile din Biblie.
O vezi ?! Stã acolo, lângã perna de la capu’ patului.
E împãturitã într-un ºtergar legat cu eºarfa aia
tricolorã. O adus-o tata lu’ tata soþiei mele, când s-
o întors de la Alba Iulia. Atunci, cu Unirea
Transilvaniei cu România. E tare veche. Cam de
prin 1800. Aºadar, am moºtenit-o de la bunii mei
socrii când m-am însurat cu fata lor! Pãrinþii
nevestei mele. Cã eu mai mult m-am mãritat, decât
însurat, pentru cã am venit pe curtea lor. ªi-o fost
buni, precum muma ºi tãtânul meu, Dumnezeu
sã-i odihneascã în pace. Ca urmare, de la toþi ai

Cãtã V.

Amintiri de þinut minte
noºtri strãbuni am deprins bunul obicei sã ascultat
în bisericã, cu luare aminte, pildele din rostirea
preotului. Ba mai mult: am þinut minte, chiar ºi
fãrã sã vreau, vorbele bãtrânilor înþelepþi ai satului,
ca ºi ale oamenilor cuminþi întâlniþi în târgurile de
pe sate ºi în pieþele oraºelor.

- ªi ce aþi învãþat, din toate astea, bade Teofile
ºi lele Aurelie?

- Ia ºi noteazã, de-i vrea! O sã grãim mai rãriºor.
- Cã mai poþi chiar ºi atunci când stai sã zâci

cã nu mai poþi;
- Cã oamenii te pot iubi ºi duºmãni în acelaºi

timp. La fel de bine ºi la fel de rãu;
- Cã mai degrabã te schimbi tu în bine, decât

sã-l lãmureºti pe altul sã o facã;
- Cã sunt lucruri în viaþã care nu pot fi

cumpãrate cu bani, cum ar fi: bunãtatea, cinstea,
omenia ºi… sãrãcia;

- Cã fãrã a prinde de veste, viaþa te urcã ºi te
coboarã;

- Cã oamenii au dreptul sã te vorbeascã de
rãu ºi tu ai dreptul sã-i vorbeºti de bine;

- Cã trebuie sã priveºti spre trecut cu
înþelegere, spre prezent cu bucurie ºi spre viitor
cu nãdejde;

- Cã viaþa îþi oferã multe lecþii ºi cã mereu mai
rãmâne ceva de învãþat;

- Cã sã ne plângem mai puþin ºi sã mulþãmim
mai mult;

- Cã pacea ºi iubirea îs mai presus decât
dreptatea ºi frica:

- Cã am învãþat sã spunem „Îmi pare rãu”, „Te
rog sã mã ierþi”, „Mulþumesc”, „Te iubesc.” Dar ºi
cã am învãþat cã nu am învãþat mai nimicã…

Sunt vorbe de luat aminte ºi de þinut minte,
auzite în dimineaþa din ajunul unei mari sãrbãtori
creºtine a românilor de pretutindeni: Sfântul ºi
slãvitul Proroc Ilie Tesviteanul (20 iulie 2017). Iar
acele vorbe spuse, precum le citirã-þi ºi
dumneavoastrã, le rosteau când badea Teofil, când
lelea Aurelia. Doi bãtrânei, aproape vecini cu casa
în care s-a nãscut ºi a copilãrit scriitorul-filosof
Octavian Paler (n. 2 iulie1926 - d. 7 mai 2007), fiu
de þãrani vrednici ºi cuminþi din Lisa Þãrii
Fãgãraºilor. Înconjuratã de pãduri seculare care
stau sã urce pânã spre vârful ascuþit al Negoiului,
trecând pe lângã zidurile falnicei ºi mândrei
Mãnãstiri a Brâncovenilor de la Sâmbãta de Sus.
ªi ce plãcutã ºi melodioasã cântare se auzea în
acea sfântã ºi cuminte dimineaþã de miez de varã,
prevestitoare a începutului Postului Adormirii
Maicii Domnului (marþi, 1 august 2017). ªi aveam
sã mã conving cã, fiind tot mai puþini la numãr ºi
tot mai gârboviþi de apãsãtoarele poveri ale vieþii
þãranului ardelean de la munte, oamenii Lisei dau
dovadã cã trudesc din greu sã are ºi sã semene
aceste pãmânturi nisipoase, tare dragi inimii lor;
cã se bucurau din suflet de mult aºteptatele ploi
care au reînverzit lunca mijlocie a Oltului; cã priveau
cu încredere la ºesurile brãzdate de modernele
combine care secerau holdele grânelor viitoarelor
pâini, în vreme ce de departe se auzeau ritmurile
bãtãilor de toacã ale „lemnelor cântãtoare ale
Cerului”, precum ºi blânda tânguire a clopotelor
de aramã din turlele bisericilor monahale ale
Mãnãstirii Brâncovenilor de la Sâmbãta de Sus,
chemând credincioºii la slujba de vecernie. Urcaþi
în cãruþele cu loitrile înalte, trase de cai vânjoºi,
cosaºii descãrcau în ºurile gospodãriilor caselor

fânul verde sau paiele gãlbui ale grânelor ºi
lanurilor de ovãz ºi secarã.

Cãtrã sarã, dinspre pãºune, se auzeau ecourile
plesnitorilor biciului ciurdarului negricios la faþã
care mâna, sã intre în sat, puþinele vaci ºi bivoliþe,
grãbite de chemarea plângãreaþã a mugetului
viþeilor flãmânzi. Curând, gospodinele mai tinere
mulgeau laptele dulceag ºi înspumat din ugerele
mari cât ºuºtarele, dupã care aþâþau focurile în
vetrele sobelor, pregãtind cina bãtrânilor pãrinþi
ºi bunici reîntorºi de la slujba de vecernie. În
curtea ºcolii bãieþii din clasele primare se prindeau
într-un gãlãgios ºi certãreþ joc de fotbal, în vreme
ce colegele lor povesteau frânturile celor dintâi
impresii ale vacanþei de varã. Fumurile din
hornurile caselor aºterneau peste sat o linã ºi
albicioasã ceaþã, semn cã mâine fi-va încã o zi
frumoasã de luna lui cuptor. Plecat la asfinþit,
mândrul Soare stãtea pitit dupã dealurile Voilei ºi
Cincºorului, aprinzând deasupra orizontului lor un
imens petec de cer, roºu ca focul încins al
cuptoarelor pentru coptul aluatului dospit al
pâinilor... Curând, peste toatã liniºtea nopþii, se
auzea lãtratul rãguºit al câinilor prinºi în lanþuri,
precum ºi îndepãrtatul ºuierat al trenurilor
accelerate, grãbite sã opreascã, pentru o clipã, fie
în Gara mare, aproape pãrãsitã, a Fãgãraºului, fie
în cea micã ºi tristã, a Avrigului. În vagonul de
clasa a 2-a, a unuia dintre ele, mã voi urca ºi eu,
folosind cuponul CFR de pensionar, ducând cu
mine amintirea plãcutã a unui vrednic sat de munte
din Ardeal, precum ºi imaginea chipurilor senine
a doi frumoºi ºi omenoºi bãtrânei: cele ale soþilor
Aurelia ºi Teofil, vecini ºi rude apropiate cu cei ai
familiei „vechilor povestitori ºi cronicari ai satului”.
Cea a regretatului scriitor ºi om de mare omenie,
Octavian Paler, de la a cãrui naºtere, s-au împlinit,
în aceastã lunã, 96 de ani.

ªi totuºi, nu pot sã nu mã întreb, întrebându-
te ºi pe tine cititorule: Va rezista Lisa Þãrii
Fãgãraºului vremurilor incerte de acum ºi ale celor
viitoare? „Fiii rãtãcitori”, prin ademenitoarele
oraºe italiene, spaniole ºi franþuzeºti, vor mai gãsi
drumul reîntoarcerii în vatra satului lor natal? Poate
cã da, poate cã nu. Un lucru fi-va sigur: Ne-uitata
pildã bunã, patrioticã, creºtineascã ºi româneascã
a þãranilor plugari fãgãrãºeni care au plecat peste
Ocean, în America, cu mai bine de un secol în
urmã! Ca dupã ani ºi ani, de muncã grea ºi amarã
singurãtate, sã se reîntoarcã în satele lor, iar cu
bruma de agonisealã sã târguie pãmânturi ºi pãduri
scumpe din nemãrginitele averi ale zgârciþilor grofi
unguri ºi baroni saºi; sã zideascã case mândre,
grajduri ºi ºuri; sã înalþe biserici ºi ºcoli, dispensare
medicale ºi cãmine culturale, biblioteci ºi oficii
poºtale. Multe dintre ele, aflate

acum în ruinã! Astãzi, doar bãtrânii þãrani mai
trag nãdejde cã fiii ºi nepoþii lor vor lua în pãstrare
acele vechi ºi sãnãtoase rânduieli, gândite de
strãbuni sã dãinuie peste veacuri!

PS: Bun-Venit tuturor saºilor ardeleni
(aproximativ 10.000 la numãr), care vor fi prezenþi,
luna viitoare, în zilele de vineri, sâmbãtã ºi
duminicã, respectiv în 4, 5 ºi 6 august, la prima lor
întâlnire mondialã pe meleaguri sibiene!

Ioan Vulcan-Agniþeanul,
în amurgul lunii lui cuptor, din anul 2017
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Duminicã 9 iulie, chirpãrenii au fost invitaþi
în Muzeul Civilizaþiei Populare Tradiþionale
„ASTRA” din Sibiu pentru a-ºi prezenta o parte
din tradiþiile care se mai pãstreazã în sat, la a
VIII-a ediþie a manifestãrii „Târgul comunitãþii
rurale” cu tema „Tradiþii ºi culturã
gastronomicã de pe Valea Hârtibaciului.”

Jocurile populare prezentate de „Jucãtorii
din Chirpãr” conduºi de Chirion Stãnuleþ au
fost aplaudate la scenã deschisã, de spectatorii
prezenþi dar cel mai gustate au fost hencleºele
proaspete, fãcute la faþa locului de meºterele
Paraschiva Mãnese ºi Maria Armeanu ºi tocana
de berbecuþ cu mãmãligã, opera ciobanului
Simion Popºor.

Spectacolul muzical coregrafic a fost
completat de îndrãgitul solist hârtibãcean
Marcel Pãrãu ºi de minunata Cezara Borcea
din Iacobeni.

Meºteºugurile tradiþionale au fost
prezentate de fierarul Niculae Humuzãu care

Emanoil Suciu face parte din acea
categorie de dascãli ai satului pentru care
profesia de învãþãtor impune obligaþia de
a te implica total în viaþa comunitãþii, de a
o lumina, nu numai prin actul didactic ci
ºi prin activitãþile culturale diverse, unele
menite sã perpetueze tradiþiile, altele sã
cultive bunul simþ ºi moralitatea.

Fiul învãþãtorului Ioan Suciu din Peli�or
s-a nãscut la 3 martie 1876, a continuat în
mod firesc tradiþia familiei ºi 35 de ani
din viaþã i-a dedicat scopului nobil de
luminãtor al satului. Culege ºi creeazã
folclor, formeazã ºi instruieºte echipa de
dansuri „Cãluºerii” din Peliºor dar mai ales
se ocupã de echipa de teatru popular a
satului, pentru care scrie piese de teatru
pe care le publicã în revistele vremii,

Chirpãrenii au gãtit ºi au jucat în muzeul ASTRAChirpãrenii au gãtit ºi au jucat în muzeul ASTRAChirpãrenii au gãtit ºi au jucat în muzeul ASTRAChirpãrenii au gãtit ºi au jucat în muzeul ASTRAChirpãrenii au gãtit ºi au jucat în muzeul ASTRA
a predat lecþii de fãcut potcoave ºi de Nicolae
Dolea care a confecþionat mãturi de nuiele.

Pentru cei care au fost de dimineaþã  la
bisericã ºi nu au vãzut spectacolul folcloric de
la ora 12.00, chirpãrenii au mai scos odatã jocul
la ora 15.00. Ficiorii au început din nou
strigãturile; „Mãmãligã cu unsoare / umblã tata
sã mã’nsoare / dar mãicuþa nu mã lasã / sã-i
aduc o norã-n casã.”

Când au auzit muzica ºi strigãturile, lelea
Chiva a lu Onenciu ºi Mãrioara lu Piþigoi, care
de la ora 9.00 pânã la 15.00 au tot frãmântat ºi
au copt hencleºe, s-au bãgat în joc lângã tineri
fãcând cea mai bunã demonstraþie privind
autenticitatea jocurilor.

- Lele Paraschivã, am crezut cã te-ai obosit
la fãcut hencleºe de azi dimineaþã!

- M-am obosit domnule, da nu m-o rãbdat
inima sã nu joc un pic.

I. Bârsan

ªtiþi dacã actul dumneavoastrã de
identitate se af lã în termen de
valabilitate?

Dacã nu, verificaþi data înscrisã în
colþul din dreapta-jos al acestuia. Prin
lege aveþi obligaþia de a vã prezenta, cu
cel puþin 15 zile ºi cel mult 180 de zile
înainte de aceastã datã, la Serviciul
Public Comunitar Local de Evidenþã a
Persoanei în vederea preschimbãrii
acestuia. Nu lãsaþi sã treacã acest
termen. Este posibil sã aveþi nevoie de
actul de identitate la medic, la bancã, la
notar sau orice altã instituþie iar un act
de identitate expirat nu vã este de folos.

Pentru a vã putea preschimba actul
de identitate trebuie sã aveþi asupra
dumneavoastrã:

· actul de identitate vechi
· certificatul de naºtere în original

ºi copie xerox
· actul cu care faceþi dovada spaþiului

de locuit (contract de vânzare-
cumpãrare, contract de închiriere,
certificat de moºtenitor, adeverinþã de
la primãria locului de domiciliu etc.)

ºi, dacã este cazul, urmãtoarele acte:
· certificat de cãsãtorie în original

ºi copie xerox
· sentinþã de divorþ rãmasã definitivã

ºi irevocabilã în original ºi copie xerox
· certificatul de deces al soþului/

soþiei în original ºi copie xerox
· certificatele de naºtere ale copiilor

care nu au încã 14 ani
Aþi cãutat certificatele de naºtere ale

copiilor ºi aþi constatat cã au împlinit 14
ani ºi nu au încã act de identitate? Vã
aºteptãm împreunã cu aceºtia pentru a-i
pune în legalitate, cu cel mult 15 zile
dupã împlinirea vârstei de 14 ani,
conform legii.

Serviciul Public Comunitar Local
de Evidenþã a Persoanei al oraºului
Agnita funcþioneazã în sediul
Poliþiei oraºului Agnita ºi are
urmãtorul program cu publicul:

de luni pânã joi 09 - 15
vineri 09 - 12

Comemorarea unui mare învãþãtor
Emanoil Suciu din Peliºor

decedând chiar în ziua inaugurãrii noii
ºcoli.

La înmormântarea lui au participat
numeroase personalitãþi, slujba de
înmormântare fiind oficiatã de 20 de
preoþi.

Vineri 14 iulie, nepoþii ºi strãnepoþii
lui Emanoil Suciu au þinut sã-l
comemoreze pe distinsul înaintaº, printr-
o slujbã de pomenire la Muzeul Vãii
Hârtibaciului din Agnita. Slujba de
pomenire a fost oficiatã de preotul
Protopop Mihai Naicu ºi preotul Simion
Mãneasa din Peliºor ºi la ea au luat parte,
pe lângã urmaºii lui Emanoil Suciu,
membrii ai Consiliului Local Agnita ºi alþi
oameni de culturã din oraº, invitaþi la acest
eveniment.

„Gazeta Transilvaniei” (Braºov), „Foaia
Poporului”(Sibiu), „Libertatea” (Orãºtie),
„Tribuna Poporului” Arad, „Revista
Învãþãtorului” din Cluj.

Cele 18 piese de teatru se bucurã de
un real succes, mai ales în lumea satelor
unde teatrele populare, înfiinþate de
învãþãtori, deveneau factor de culturã. Cea
mai cunoscutã ºi mai jucatã piesã de teatru
a învãþãtorului din Peliºor este „Nunta
Mãrioarei” scrisã în 1927, devenind
material documentar de etnografie.

Învãþãtor ºi director al ºcolii din
Peliºor se ocupã de construirea unei ºcoli
noi, ce urma sã fie inauguratã în 30 sept
1934, în prezenþa ministrului instrucþiunii
publice Constantin Angelescu. Din pãcate
ministrul nu a mai ajuns sã-l cunoascã ºi
sã-l felicite pe marele învãþãtor, acesta

Cu aceastã ocazie la muzeu a fost
vernisatã expoziþia „Emanoil Suciu,
personalitate a Vãii Hârtibaciului – 141 de
ani de la naºtere”, cu documente din
arhiva muzeului privind viaþa ºi activitatea
acestui învãþãtor. Cu aceastã ocazie Doina
Pantelescu, iniþiatoarea evenimentului, ºi
ceilalþi urmaºi au promis sã doneze
muzeului documente ºi fotografii privind
activitatea distinsului înaintaº.

Despre viaþa ºi opera celui
comemorat a vorbit muzeografa Mihaela
Nevodar, realizatoarea expoziþiei;
„Oamenii din sat aveau un respect
deosebit pentru învãþãtorul Emanoil Suciu.
ªtia sã se impunã ºi sã creeze respect în
jurul lui. Pãstra tradiþia colindului de
crãciun cu sfinþenie. Mai întâi se colinda
în cimitirul satului, apoi la preot ºi mai

apoi la învãþãtor. Aceastã tradiþie s-a pãstrat
ºi dupã ce n-a mai fost în viaþã. Emanoil
Suciu se îmbrãca cu drag în portul popular
la toate serbãrile ºcolare, la activitãþile
culturale.

Era mândru de costumul lui popular.
Nu au rãmas scrisori sau lucruri personale
deoarece casa a fost devastatã de câteva
ori, nefiind locuitã. Încerca sã-i ajute pe
cei care îi cereau sfaturi, iar pe femeile
de etnie romã le învãþa alfabetul, sã scrie
ºi sã citeascã, mergând pe la casele lor
(Streja ºi Beka). Spera la un viitor mai
bun, prin informare a vieþii satului din acea
perioadã. Inclusiv piesele de teatru scrise
de el sunt inspirate din ,,viaþa la þarã”, iar
unele personaje sunt reale din Peliºor sau
din satele învecinate. Personajele din
lucrarea „Autobuzul lui Tãnase” - Hans ºi
Tãnase erau reale, chiar din Peliºor, autorul
inspirându-se dintr-o întâmplare petrecutã
în sat, de un consãtean care l-a rugat sã
nu-l „punã la foaie”, ºtiind cã el avea talentul
de-a plãsmui piese de teatru.

Emanoil Suciu a participat la Actul
Unirii de la Alba Iulia împreunã cu tatãl
sãu. A rãmas în conºtiinþa hârtibãcenilor
un promotor al culturii, al vieþii rurale, al
jocului ºi al teatrului.”

Doi elevi de la Colegiul A T Laurian,
Teodora Mihaela Murgoci ºi Sergiu
Pãculea ºi profesorul Virgil Bãra au recitat
din opera scriitorului Emanoil Suciu.

Vorbind despre  Emanoil Suciu,
profesoara Ioana Varga a subliniat rolul
învãþãtorului în cultivarea moralitãþii, a
patriotismului ºi valorilor culturale
naþionale.

Din partea Consiliului Local al
comunei Bîrghiº, de care aparþine satul
Peliºor, a vorbit consilierul Emil Lascu,
aducând un omagiu celui comemorat.

Profesorul Mircea Drãgan care
lucreazã la o nouã ediþie a Monografiei
Vãii Hârtibaciului, a vorbit despre
materialul bibliografic al învãþãtorului din
Peliºor, pe care l-a folosit în lucrarea sa. A
þinut sã ilustreze talentul de creator de
folclor al lui Emanoil Suciu, cântând unul
din cântecele compuse de acesta „Nime-
n lume nu se-nºalã ca ficiorul când se-
nsoarã / Pune patru boi la car ºi pleacã
dupã amar”.

Aceastã personalitate a Peliºorului ºi
a Vãii Hârtibaciului meritã o placã
comemorativã pe ºcoala din Peliºor care
ar trebui sã-i poarte numele.

I. Bârsan
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Ludovic Orban, Radu Berceanu, Anca
Boagiu, Alexandru Nazare, Ovidiu Silaghi, Relu
Fenechiu, Ramona Mãnescu, Dan ªova, Ioan
Rus, Iulian Matache, Dan Marian Costescu,
Petru Sorin Buºe, Alexandru Rãzvan Cuc. Dacã
se va face vreodatã un pomelnic pentru
Mocãniþã, atunci toþi aceºti miniºtri ai
Transporturilor ar trebui pomeniþi.

Din 2008 de când existã Consorþiul pentru
Dezvoltarea Interregionalã Sibiu – Agnita nici
un ministru al Transporturilor nu a gãsit rãgazul
timp de câteva minute pentru a stabili un plan
concret pentru a repune un funcþiune un
proiect pe care oricine a fost în conducerea
Consiliului Judeþean Sibiu l-a considerat ca un
pilon principal în promovarea turisticã a
judeþului.

Dupã nouã ani de funcþionare a
Consorþiului, acesta ºi-a întrerupt activitatea,
liniile de cale feratã aparþin în continuare de
Societatea de Administrare Active Feroviare,
iar terenul de sub linii þine de Compania
Naþionalã de Cãi Ferate CFR S. A. Voluntarii
din Asociaþia Prietenii Mocãniþei sunt cei care
au þinut proiectul în picioare. Prin munca ºi
banii lor au reuºit sã opreascã jafurile, au
recondiþionat câteva vagoane ºi chiar au
închiriat o locomotivã pentru a le arãta celor
din administraþie cum ar fi dacã.

perioada de graþie s-a plãtit 1%. Pe urmã ei au
început sã factureze undeva la 20 de mii de
euro, lunar. Le-am fãcut adresã prin care le-
am explicat cã nu se poate plãti acea sumã,
pentru cã nu avem de unde ºi pe urmã ne-au
bãgat debite. Înainte de a ajunge în aceastã
situaþie, împreunã cu ceilalþi primari noi ne-
am dat demisia pentru cã am zis cã nu putem
face nimic. Acolo terenurile de sub linie a unora,
gãrile a altora, liniile ale altora. Toate actele
au rãmas la primãrie la Nocrich ºi ei au tot
trimis aceste sume infernale. Le-am trimis
înainte cã reziliem contractul cu ei. A rãmas
aºa, nu ne-au trimis nici facturi. Prietenii
Mocãniþei au lucrat la linii, au fãcut linia
funcþionabilã. A rãmas aºa, nicicum, în coadã
de peºte. Am tot încercat când era domnul
Cindrea la Consiliul Judeþean, dar au zis cã nu-
s bani, nu e timp pentru aºa ceva”, povesteºte
primarul comunei Nocrich, Ionel Viºa.

SAAF are toatã bunãvoinþa. Doar cã…
Deputatul Constantin ªovãialã a

chestionat Societatea de Administrare Active
Feroviare (SAAF SA) printr-o interpelare
parlamentarã cu privire la planurile de viitor
ale Mocãniþei. Rãspunsul a fost extrem de
politicos, însã total neproductiv.

„Din punctul de vedere al SAAF SA, existã
toate condiþiile pentru includerea Mocãniþei
în planul de dezvoltare judeþeanã a turismului
ºi printre obiectivele culturale ºi turistice
naþionale, dar nu este ordonator de credite ºi
în consecinþã nu poate dispune de alocarea de
fonduri privind activitatea trenului Mocãniþa”,
se aratã în rãspunsul transmis de SAAF SA.

„Asociaþia Consorþiul pentru Dezvoltarea
Interregionalã Sibiu – Agnita, datoritã lipsei
banilor necesari nu ºi-a îndeplinit niciuna din
clauzele contractuale în cei 10 ani de la
semnarea contractului de concesiune cu SAAF
SA”, se mai aratã în rãspuns.

CJ Sibiu dã vina pe Ministerul
Transporturilor

Preºedinta Consiliului Judeþean Sibiu,
Daniela Cîmpean ºi-a trecut în promisiunile
din campania electoralã pentru alegerile locale
ca þintã ºi „renaºterea” Mocãniþei. Susþine cã
este deocamdatã blocatã în acest demers, din
cauza necunoscutelor din acte.

„În cazul Mocãniþei, tocmai situaþia
proprietãþii este neclarã, iar clarificarea
depinde de Ministerul Transporturilor. Consiliul
Judeþean Sibiu a susþinut demersurile Asociaþiei
Prietenii Mocãniþei pentru predarea liniei de
la Ministerul Transporturilor cãtre Consiliului
Judeþean Sibiu, dar predarea nu se poate
efectua dacã Ministerul Transporturilor nu
clarificã situaþia juridicã a terenurilor aferente.
Prin urmare, deºi Consiliul Judeþean Sibiu
considerã proiectul Mocãniþei prioritar,
situaþia neclarã privind proprietatea a fãcut
imposibilã includerea sa în lista de proiecte
comunicatã Ministerului Turismului pentru
2017. Consiliul Judeþean Sibiu continuã
demersurile pentru clarificarea situaþiei
juridice a terenurilor, fãcând apel la toþi cei
care pot ajuta în acest sens”, susþine Daniela
Cîmpean.

59 de alergãtori, care au parcurs în total
aproape 600 de km la Maratonul Internaþional
Sibiu de la sfârºitul lunii august, alãturi de alþi
161 de susþinãtori, au adunat o mare parte din
banii necesari achiziþionãrii unui aparat de
compactat piatra de sub calea feratã. Aparatul
produs de firma Robel din Austria, o companie
aflatã în topul mondial al producãtorilor de
tehnicã pentru întreþinerea ºi construcþia
cãilor feratã, a costat aproximativ 4000 de
euro. Acesta compacteazã balastul sub
traversele unei linii de cale feratã ºi este
considerat absolut necesar de voluntarii care
fac parte din Prietenii Mocãniþei. „Modelul
achiziþionat de noi se aflã pe piaþã doar de
anul trecut ºi reprezintã o inovaþie în domeniu,
diferenþiindu-se faþã de modelele anterioare
prin faptul cã nu loveºte piatra ci o vibreazã,
ceea ce îi permite o compactare optimã sub
traversã fãrã a zdrobi piatra sau traversa.

Prin aceastã achiziþie asociaþia Prietenii
Mocãniþei a intrat în rândul profesioniºtilor
din domeniul burãrii cãii ferate ºi s-a aliniat
celei mai noi tehnologii. O muncã istovitoare,
de duratã ºi pe care nimeni n-o fãcea cu plãcere
a devenit brusc o joacã de copil la care toþi ne
înghesuim. Târnãcoapele de burat pe care le
foloseam înainte erau obositoare pentru
spatele nostru, iar eficienþa burãrii era minimã.
Am testat asearã ciocanul de burat pe
traversele schimbate sâmbãta trecutã ºi, chiar
fãrã experienþã în mânuirea lui, am reuºit sã
burãm de patru ori mai multe traverse în
acelaºi interval de timp, calitatea lucrãrii fiind
mult peste ce reuºeam cu târnãcoapele. ªi totul
cu efort fizic minim ºi fãrã dureri de spate”,
susþine Mihai Blotor, preºedintele asociaþiei
Prietenii Mocãniþei.

Ciocanul de burat este a doua unealtã
specializatã pe care Prietenii Mocãniþei au
achiziþionat-o anul acesta, dupã maºina de
înºurubat cu impact produsã tot de Robel.
„Dotarea cu scule performante va continua,
þelul nostru fiind sã ne specializãm în reparaþia
liniei de mocãniþã ºi sã facem un lucru de

calitate astfel încât sã putem rula trenuri în
siguranþã”, spune Mihai Blotor.

Blocaþi de birocraþie
Deºi de zece ani voluntarii investesc aici

bani, timp ºi energie, nu se poate face nimic la
un nivel mai înalt, din cauza birocraþiei. ªinele
de cale feratã au un proprietar, Societatea de
Administrare Active Feroviare (SAAF SA), iar
terenul de sub ele, un altul, Compania Naþionalã
de Cãi Ferate CFR SA, fapt ce duce la
imposibilitatea Asociaþiei de a accesa bani
europeni pentru a dezvolta aici un proiect
turistic. „ADR Centru ne îndeamnã deja din
anul 2010 sã accesãm finanþãri europene pentru
mocãniþã, în exerciþiul financiar curent sunt
disponibili peste 200.000 de euro special pentru
mocãniþã prin GAL Microregiunea Hârtibaciu,
dar toate aceste finanþãri sunt condiþionate de
proprietatea activelor mocãniþei, mai exact
nimeni nu ne dã bani dacã nu putem dovedi cã
suntem stãpâni peste ceea în ce vrem sã-i
investim.

Într-un rãspuns oficial noul ministru al
Transporturilor spune cã din punctul de vedere
al Ministerului totul este în regulã ºi cã nu
înþelege de ce nu se acceseazã fonduri europene
pentru mocãniþã, dar subalternii dânsului
recunosc oficial cã terenul de sub linie este în
disputã între douã companii din cadrul
Ministerului, motiv pentru care nu se pot
accesa finanþãri, iar situaþia tãrãgãneazã încã
din anul 1998.

În aceastã situaþie atragerea de finanþãri
pentru mocãniþã este mult îngreunatã, iar
efortul financiar necesar achiziþionãrii
ciocanului de burat a fost unul considerabil
pentru noi.

Nu ne dãm bãtuþi însã ºi continuãm sã
lucrãm bucuroºi la mocãniþã, în speranþa cã ºi
guvernanþii noºtri vor gãsi de cuviinþã sã
deblocheze problemele mocãniþei pentru a
permite cele mai importante investiþii în turism
ºi patrimoniu pentru valea Hârtibaciului”,
concluzioneazã Mihai Blotor.

Articol preluat din publicaþia „Turnul
Sfatului”

Mocãniþa. Un proiect eºuat din pix
Fãrã a avea în administrare terenul, CJ

Sibiu nu poate face nici un proiect pentru
reabilitarea Mocãniþei. În rãspunsul transmis
de SAAF SA cãtre deputatul Constantin
ªovãialã se aratã cã „terenul aferent liniei de
cale feratã îngustã Sibiu – Agnita a fost
concesionat de Ministerul Transporturilor
cãtre Compania Naþionalã de Cãi Ferate CFR
SA în anul 2002, prin contractul de cesiune nr.
224/2002”, iar „linia de cale feratã se aflã în
administrarea Societãþii de Administrare
Active Feroviare (SAAF SA) din anul 2008, în
urma reorganizãrii Societãþii Naþionale a Cãilor
Ferate Române”.

Vise
Situaþia Mocãniþei este exact în aceeaºi

situaþie ca acum nouã ani. Deºi atunci totul
pãrea posibil, acum nu se poate face nimic.
„De acum încolo putem obþine finanþãrile
pentru reabilitarea cãii ferate, a materialului
rulant, a staþiilor de pe traseu”, anunþa în 2008
primarul de atunci al Agnitei, Radu Curcean.
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Agnita era oraºul fondator al Consorþiului
amintit. „Avem nevoie de aproximativ 100.000
de euro, pentru un nou studiu de fezabilitate.
Din aceºti bani avem, deocamdatã, 20.000 de
dolari, obþinuþi de Trustul Mihai Eminescu.
Daca vom obþine restul de bani de la Ministerul
Dezvoltãrii Durabile, în cel mult patru-cinci luni
depunem cererea de finanþare la ADR Centru.
În 120 de zile vom primi rãspunsul, iar la finele
anului 2009, cel târziu, ar putea începe lucrãrile
de reabilitare”, calcula Radu Curcean.

Mihai Blotor, preºedintele Asociaþiei
Prietenii Mocãniþei susþine cã singura ºansã
pentru renaºterea proiectului este un proiect
de lege prin care toate aceste trasee din þarã
sã fie transmisã autoritãþilor judeþene.

„Aceasta este singura ºansã. Doar
administraþia localã are interesul direct pentru
a se reabilita aceste trasee, ºi nu vorbesc aici
doar de judeþul Sibiu. Cu un singur deþinãtor al
drepturilor asupra terenurilor ºi materialului
rulant se pot face proiecte de finanþare, pânã
atunci…”, spune Mihai Blotor.

Un contract fabulos
Primarii care fãceau parte din Consorþiul

pentru Dezvoltarea Interregionalã Sibiu –
Agnita ºi-au dat demisia din cauza felului cum
a fost fãcut contractul de cesionare pentru
liniile Mocãniþei.

„Despre mocãniþã vã pot spune cã
concesionarea liniei a fost fãcutã la un preþ
foarte mare. Acum nu ºtiu exact suma, oricum
vreo 20 de mii de euro pe lunã. Rãmânând ca
în decurs de câþiva ani, conform protocolului
sã se plãteascã doar 1% din chirie, iar dupã
expirarea termenului sã se treacã la plata
integralã. O perioadã, pânã când a ieºit din
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„Lumina lui Hristos lumineazã tuturor!” (Liturghia Darurilor )
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„Apare cu binecuvântarea IPS Pãrinte Mitropolit dr. Laurenþiu Streza”

Este tot mai greu sã propui texte
pentru oamenii maturi, preocupaþi pentru
lecturã, atunci cum n-ar fi greu sã scrii
pentru tineri ºi copii? Cum sã le rupi
privirea din albastrul sideral al tabletei, al
IPHON-ului sau al computerului, cum sã-i
desprinzi de albastrul sideral al ecranului
pentru a-i þine aproape de Hristos? Aud
des astfel de cuvinte, unele rostite cu
durere, altele cu pathos, niciunul cu
indiferenþã. Senzaþia pe care mi-o creeazã
astfel de lamentãri este cã ne socotim
mereu în rãzboi cu tinerii ºi copiii. Ca ºi
cum ar fi duºmanii noºtri, ca ºi cum dacã
nu gândesc ca noi sunt judecabili, chiar
condamnabili. Un soi de justiþie trecutã,
din studiourile de televiziune, în
componenta vieþii cotidiene. Ba uneori,
resimt mereu aceastã atitudine, îi încolþim
cu prezumþii de vinovãþie, de multe ori
gândind în raport numai cu frustrãrile
noastre educaþionale. Ori pe ei, pe copiii
ºi tinerii noºtri, nu-i mai întrebãm de mult
ce cred, cum vor ei sã respire educaþia
pe care le-o propunem, cât de atenþi

În ºedinþa sa de lucru din 4-5 iulie
2017, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române a aprobat organizarea în 2018 a
Întâlnirii Internaþionale a Tineretului
Ortodox (ITO) la Sibiu, oraºul de reºedinþã
al Mitropoliei Ardealului.

Întâlnirea, ajunsã la a V-a ediþie, se va
desfãºura în perioada 6-9 septembrie
2018 ºi va reuni 2500 de tineri, din þarã
ºi din strãinãtate, români ºi strãini, cu
vârsta cuprinsã între 16 ºi 35 de ani.
Sâmbãtã, 8 septembrie 2018, la
sãrbãtoarea Naºterii Maicii Domnului ºi
duminicã, 9 septembrie 2018, se vor
adãuga participanþilor ºi tinerii gazdã din

Pãrinþii Bisericii spun cã niciodatã Dumnezeu
n-a ascultat mai mult de om ca în vremea prorocului
Ilie. Reprezentat iconografic, cel mai adesea, fie
în gura peºterii sale (ce se poate vizita ºi astãzi în
þinutul Hozevei), însoþit de corbul trimis sã-l
hrãneascã, fie în carul de foc cu care a fost rãpit la
cer, cu Elisei ca martor ºi urmaº al sãu, Sfântul
Mare Proroc Ilie Tesviteanul este personajul din
Vechiul Testament cel mai drag ºi mai familiar
conºtiinþei creºtine de pretutindeni ºi, totodatã,
singurul profet care, deºi nu a scris nici o paginã,
e înscris cu roºu în calendarul ortodox.

Dacã unii critici literari îl percep pe Sfântul
Ilie ca pe un om solitar ºi aventurier, disident ºi
neadaptat, curajos ºi perseverent, apãrãtor al celor
sãraci ºi marginalizaþi, mustrãtor al patimilor
omeneºti ºi mâhnit de slãbiciunea ºi ignoranþa
poporului, mulþi exegeþi biblici îl vãd pe acest
proroc ca pe un mare mãrturisitor al adevãrului
revelat în vremuri de apostazie, prigonit în toatã
viaþa sa din cauza vicleniilor acelui veac, aspru cu
sine ºi cu ceilalþi, mare fãcãtor de minuni, prototip
al monahilor ºi pustnicilor creºtini. Mai presus de
toate aceste însuºiri, Ilie Tesviteanul a vorbit cu
Dumnezeu, L-a vãzut pe Muntele Horeb ºi a simþit
mireasma harului ºi adierea linã a prezenþei Lui în
toatã viaþa sa. Cu preþul vieþii, a mãrturisit pe
adevãratul Dumnezeu ºi a primit viaþã veºnicã.
Cine este cu adevãrat Sfântul Ilie?

O viaþã sub semnul Proniei dumnezeieºti
Originar din Tesba Galaadului, la est de

Iordan, întreaga lui activitate a fost legatã de viaþa
ºi istoria comunitãþii israelite din Regatul de nord,
ce îºi avea de ceva timp capitala la Samaria. Ilie
trãieºte în prima jumãtate a secolului al IX-lea
î.d.Hr., fiind contemporan cu unul dintre cei mai
sângeroºi regi ai lui Israel, regele Ahab.

Sfântul Proroc Ilie,
exemplu de credinþã ºi curaj

Activitatea profetului este descrisã în cãrþile 3 ºi
4 Regi (capitolul 1) ºi nu conþine nici un fel de
informaþie despre viaþa personalã a acestuia.
Tradiþia creºtinã, în Vieþile Sfinþilor, prezintã o
serie de detalii despre viaþa profetului, detalii ce
nu pot fi întâlnite în textul sacru. Se vorbeºte
despre tatãl lui Ilie, Sovac, despre vedenia pe
care a avut-o acesta în momentul naºterii fiului
sãu ºi despre consacrarea vieþii profetului lui
Dumnezeu încã din fragedã pruncie. Se observã
de aici evlavia pe care creºtinii au avut-o încã de la
început faþã de acest proroc vechi testamentar,
creionându-i viaþa ºi tinereþea dupã modelul vieþii
Sfântului Ioan Botezãtorul.

Însã textul biblic nu prezintã nici un fel de
informaþie despre naºterea, copilãria ºi tinereþea
profetului Ilie, dupã cum nu scoate în evidenþã
nici pe membrii familiei sale. Persoana lui apare
spontan în primul verset al capitolului 17 din 3
Regi. Modalitatea apariþiei sale poate fi asemãnatã
cu cea a apariþiei lui Melchisedec, regele Salemului
din relatarea biblicã despre patriarhul Avraam
(Facerea 14). El este profetul ridicat de Dumnezeu
pentru a menþine credinþa adevãratã în timpul
domniei lui Ahab ºi a soþiei sale, Izabela. Pentru
autorul inspirat al textului scripturistic, nu era
importantã viaþa profetului de pânã în acel
moment, ci erau importante doar acele momente
care au darul de a sublinia slujirea ºi propovãduirea
lui Dumnezeu de cãtre Ilie.

Însuºi numele profetului este legat de
aceastã slujire ºi misiune pe care el o are în
mijlocul comunitãþii israelite. Ilie este, potrivit
textului biblic, un nume teoforic. În limba ebraicã,
Elijahu înseamnã „Domnul e adevãratul
Dumnezeu“ sau „Yahwe este Dumnezeu“.
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„Prin aceastã întâlnire se doreºte
crearea cadrului în care tinerii sã poatã
gãsi modele ºi sã poatã trãi experienþe
formatoare în Bisericã. Se doreºte
încurajarea dialogului dintre grupurile de
tineret din þarã ºi strãinãtate, precum ºi
conºtientizarea importanþei unitãþii
poporului român în jurul valorilor sale, în
contextul Centenarului Marii Uniri”, a spus
consilierul cultural din cadrul
Arhiepiscopiei Sibiului, pr. lect. univ. dr.
Emanuel Tãvalã.

Biroul de Presã al Arhiepiscopiei
Sibiului

CCCCCCOMPUTER vOMPUTER vOMPUTER vOMPUTER vOMPUTER vOMPUTER vs. THABs. THABs. THABs. THABs. THABs. THABOROROROROROR
suntem la nevoile lor. Semãnãm cu toþi
aceia care se agitã în grupuri de dialog
social ori în grupuscule de oportuniºti de
carierã, care ne vorbesc despre ce cred
ei despre educaþia religioasã, iar nu ce
cred ei, beneficiarii ei, despre ea. ªi
aceasta în condiþiile în care beneficiem
de suficiente experienþe de viaþã ºi de o
mulþime de informaþii care ne-ar ajuta sã
profilãm o soluþie pastoralã solidã, lipsitã
de scrupulozitãþi administrative ori
funcþionãreºti.

ªi anul acesta, din grija lui Dumnezeu,
i-am vãzut pe copii prin ºcoli ºi licee. La
Sibiu ori Braºov, la Caracal ori Govora, la
Râmnicu Sãrat ori la Timiºoara, copiii se
bucurã de Hristos, atunci când este
prezentat lor cu sinceritate ºi drag, cu
vocaþie ºi competenþã dialogicã, fãrã ifose
profesorale ieftine, desigur confirmate de
diplome ºi tot soiul de documente
doveditoare... Nu de ele se entuziasmeazã
tinerii, nici de scrupule didactice importate
pe filierele unei pedagogii false, bune în
orice alt context decât al educaþiei
religioase. Nu. Ora de religie nu poate fi
decât transdisciplinarã, în sensul cã
transcende toate materiile propuse de
învãþãmânt, pornind de la un adevãr
fundamental: toate materiile care prezintã
cu adevãrat adevãrul ºtiinþific, pentru cã
acesta nu poate fi împotriva celui divin.
Când este împotriva Lui, ºtiinþa este
pseudoadevãr. I-am întrebat, ºi nu într-o
clasã ºi nu doar la ºcoalã, ci în toate
întâlnirile, dacã-i deranjeazã ora de religie.

(continuare în pagina 6)

(continuare în pagina 6)
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Într-o frumoasã zi binecuvântatã de
Dumnezeu cu mult soare, Asociaþia Filantropia
„Sfântul Nicolae” din Parohia Sibiu-Turniºor I,
în colaborare cu Parohiile Sãsãuº ºi Noul-
Român, Jud.Sibiu, a desfãºurat în data de 27
iunie 2017 o activitate în cadrul proiectului
„Vine teatrul la voi”.

Un grup de copii din cele douã sate, alãturi
de preoþii parohi, au avut posibilitatea sã
vizioneze o piesã de teatru pregãtitã în cadrul
acestui proiect.

Pentru crearea unui mediu interactiv ºi
atractiv, spectacolul de teatru s-a desfãºurat
într-un cort amplasat în curtea bisericii din

Deci numele pe care îl poartã profetul este
prin el însuºi o mãrturisire de credinþã. Aflat în
mijlocul unui popor idolatru ce nega însãºi
raþiunea existenþei sale prin credinþa în zeul Baal,
Ilie simte nevoia de a îndrepta într-un mod anume
calea celor de un neam cu el dupã trup. Glasul
conºtiinþei, credinþa puternicã ºi râvna nemistuitã
îl fac pe Ilie acel slujitor neobosit al lui Dumnezeu.
Îl transformã dintr-un om obiºnuit într-un lucrãtor
de minuni înaintea oamenilor. Din râvnã ºi din
credinþã a ieºit Ilie înaintea lui Ahab vestindu-i
acestuia seceta ce va urma. Prin credinþã ºi
dragoste de Dumnezeu profetul Ilie are puterea
de a închide cerul timp de trei ani ºi ºase luni. „ªi
s-a sculat prorocul Ilie ca focul ºi cuvântul lui ca
fãclia ardea”, descrie Iisus Sirah (48, 1) aceastã
lucrare plinã de zel a lui Ilie. Scriptura nu îi atribuie
profetului Ilie puteri extraordinare, deosebite, ci
îl raporteazã mereu la Dumnezeu, la relaþia lui cu
divinitatea: „Ilie era om, cu slãbiciuni asemenea
nouã, dar cu rugãciune s-a rugat ca sã nu plouã ºi
nu a plouat trei ani ºi ºase luni. ªi iarãºi s-a rugat
ºi cerul a dat ploaie ºi pãmântul a odrãslit roada
sa” (Iacov 5, 17-18).

Puterea credinþei
Urmând îndemnului lui Dumnezeu, Ilie se

retrage la pârâul Cherit, unde setea ºi-o potolea
cu apa din pârâu, iar mâncarea îi era adusã de
corbi, „pâine ºi carne dimineaþa, pâine ºi carne
seara„. Atunci când a secat ºi pârâul, profetul Ilie
s-a dus în Sarepta Sidonului, unde a rãmas în casa
unei vãduve. Atunci când fiul acesteia a murit, Ilie
l-a înviat, dar nu prin propria putere, ci prin puterea
pe care o primise de la Dumnezeu, al Cãrui slujitor
ºi era. Cã Ilie face acest lucru prin puterea lui
Dumnezeu vedem chiar din cuvintele lui: „Doamne
Dumnezeul meu, sã se întoarcã sufletul acestui
copil în el!„ (3 Regi 17, 21).

Dupã trecerea a trei ani, Ilie se aratã lui Ahab
provocându-i la o „întrecere” pe preoþii ºi profeþii
lui Baal: ºi ei, ºi el sã aducã jertfã lui Baal, respectiv
lui Dumnezeu ºi „Dumnezeul Care va rãspunde
cu foc, Acela este Dumnezeu” (3 Regi 18, 24). În
zadar au strigat ºi au înãlþat glasurile lor cãtre cer
preoþii lui Baal, cãci nu au primit nici rãspuns.
Când s-a rugat ºi Ilie, „s-a pogorât foc de la Domnul
ºi a mistuit arderea de tot ºi lemnele ºi pietrele ºi
þãrâna ºi a mistuit toatã apa care era în ºanþ” (3
Regi 18, 38). Episodul acesta are rolul de a pune
în opoziþie pe Dumnezeul Cel adevãrat cu idolii
care sunt lipsiþi de putere, plãsmuiri ale ignoranþei
ºi necredinþei. Dupã ce poporul a cunoscut cã
Domnul este singurul ºi adevãratul Dumnezeu, a
trimis Domnul ºi ploaie asupra pãmântului.
Uciderea preoþilor lui Baal ce a urmat jertfei lui
Ilie nu a fost pe placul lui Ahab ºi Izabelei, ci a
stârnit mânia acestora, încât Ilie a fost nevoit sã
se refugieze pe muntele Horeb.

Înainte de a-ºi încheia activitatea profeticã,
Ilie îºi alege ucenic pe Elisei. Împreunã traverseazã
Iordanul, Elisei urmând a fi martor al ridicãrii lui
Ilie la cer. Pe vremea Mântuitorului, adicã opt
veacuri mai târziu, renumele lui Ilie era atât de
mare printre evrei, încât, de mai multe ori, asupra
lui Ioan Botezãtorul, ca ºi a lui Iisus Însuºi, a
planat bãnuiala cã ar fi fost reîntrupãri ale
prorocului din vechime. La Schimbarea la Faþã a
Domnului, petrecutã pe Tabor, Evanghelia ne
spune (Matei 17, 3-4; Marcu 9, 4-5; Luca 9, 30 ºi
33) cã Moise ºi Ilie s-au arãtat de-a dreapta ºi de-
a stânga lui Hristos, dupã mãrturia celor trei
ucenici care-L însoþeau (Petru, Iacov ºi Ioan).
Conform unei vechi tradiþii, cu temei în Sfânta
Scripturã (Matei 17, 10-11), Ilie va reveni la
sfârºitul veacurilor, ca martor ºi vestitor al Parusiei,
deci ca înaintemergãtor al celei de-a doua veniri a
Domnului. Bazileii bizantini vor fi cei care îi fixeazã
data de prãznuire, pe 20 iulie. În secolul al V-lea,
împãratul Zenon a consacrat o bisericã, în Petrion,
Sfântului Ilie Tesviteanul, iar mai târziu,
Constantin al VII-lea Porfirogentul descrie, în
cartea lui dedicatã ceremoniilor, prãznuirea
deosebitã din ziua Sfântului Ilie.

Discreþia lui Dumnezeu
Deºi Ilie este perceput în timpul vieþii drept

un râvnitor, prin înþelegerea duhovniceascã el
depãºeºte chingile Legii vechi. Vederea lui
Dumnezeu de cãtre Ilie pe Muntele Horeb,
descrisã în 3 Regi capitolul 19, reia elementele
teofanice din darea Legii lui Moise pe acelaºi
munte. Dacã legea lui Moise pune ac-centul pe
vizual, pe auditiv - foc, tunete, cutremur, deci
manifestãri în forþã -, Ilie depãºeºte aceastã sferã
a catafaticului ºi ajunge sã-L vadã pe Dumnezeu în
isihie, în adiere de vânt lin. Aceasta este chemarea

Sfântul Proroc Ilie,
exemplu de credinþã ºi curaj

la liniºte pe care o gãseºte monahul sau orice
creºtin în briza harului Sfântului Duh, vie ºi
lucrãtoare în fiecare Liturghie. Discreþia este
modul în care Domnul este prezent în lume ºi în
viaþa noastrã. El este Însoþitorul a Cãrui prezenþã
nu o putem sesiza prin dorinþa de senzaþional, de
spectaculos. De multe ori, Dumnezeu Se lasã
ignorat, tocmai pentru cã iubirea Lui faþã de lume
nu este una despoticã, care se impune, ci una
care se propune, se dãruieºte fãrã a constrânge.
El nu Se aratã pe un panou publicitar, nici nu
tropãie în faþa noastrã. Dumnezeu Se aratã uneori
oamenilor înþelepþi, care ºtiu sã-I vadã paºii tainici.
Nu în miracole, arãtãri ce creeazã uimire, panicã
ºi spectacol se vede prezenþa lui Dumnezeu, ci în
firescul cotidian, înfrumuseþat de gândul ºi fapta
bunã. Aproapele nostru este cel prin care
Dumnezeu mãsoarã iubirea noastrã.

Precursor al ascezei creºtine
Sfântul Profet Ilie ºi Enoh sunt singurele

cazuri care au rupt legea implacabilã a morþii.
Sfântul Ilie a fost ridicat în carul de foc, aºa cum
vedem în primele douã capitole din cartea 4 Regi.
Din acest punct de vedere, el va deveni, în
interpretarea patristicã, simbolul ridicãrii de la
materie. În acest sens, Sfântul Maxim îl pune în
strânsã legãturã cu contemplaþia ºi spune cã, dacã
Moise simbolizeazã partea practicã, Sfântul Ilie
este chipul contemplaþiei, al rãpirii de la materie
ºi, din acest punct de vedere, el este un simbol al
monahilor. În secolul al IV-lea, Sfântul Grigorie de
Nyssa ºi Sfântul Grigorie de Nazianz îl folosesc
drept imagine a retragerii în pustie ºi a nevoinþelor
ascetice.

Ilie este model al cãlugãrilor. Aceasta se vede
ºi din faptul cã Sfântul Ioan Botezãtorul, un ascet
desãvârºit, devine, dupã cum spune ºi Mântuitorul
Iisus Hristos, un nou Ilie: „ªi dacã voiþi sã
înþelegeþi, el (Ioan) este Ilie, cel care va sã vinã“
(Matei 11, 14). Însã nu trebuie sã se creadã cã
este vorba de vreo reîncarnare a lui Ilie în Ioan.
Mãrturia biblicã îi apropie pe cei doi datoritã vieþii
lor ascetice; amândoi se caracterizeazã prin
asprime ºi hotãrâre (Luca 9, 8), lucreazã cu aceeaºi
putere (Luca 1, 17) ºi adoptã acelaºi mod de viaþã
(3 Regi 17, 1 ºi Luca 3, 2; 4 Regi 1, 8 ºi Matei 3,
4).

Curajul mãrturisirii
Ilie a fost unul dintre primii mari proroci ai

lui Israel, în sensul deplin al cuvântului, cãci proroc
nu însemna doar înainte-vãzãtor al celor viitoare,
ci ºi glas dojenitor în numele Celui Preaînalt, ca
sã nu se abatã de la dreptate nici poporul, nici
mai-marii lui. E bine sã ai putere, dar e ºi mai bine
sã nu ai nevoie de putere, întrucât adeseori aceasta
corupe ºi alieneazã. Totuºi, Ilie ºtie cã dragostea
pentru oameni este cea mai subtilã putere din
lume. Când prorocul se plânge lui Dumnezeu cã
este un om bãtrân ºi neputincios ºi cã trebuie sã
vorbeascã ºi preoþilor, ºi poporului necredincios,
Dumnezeu îi spune cã nu este singurul
dreptcinstitor, ci cã mai sunt în popor 7.000 de
bãrbaþi care nu ºi-au plecat genunchiul înaintea
lui Baal. Din acest episod ne dãm seama cã atunci
când ni se pare cã suntem singurii în stare sã
facem lucrurile cele bune, Dumnezeu ne aratã cã
mai sunt câþiva ca noi, primind astfel putere. Când
poporul se declarã a fi dreptmãritor de Dumnezeu,
conducãtorii pot fi (ºi chiar trebuie) certaþi pentru
abaterile de la credinþã ºi moralitate. Sfântul Ilie,
spre exemplu, a certat pe regele Ahab cã a
construit, la îndemnul soþiei sale pãgâne, Izabela,
un templu închinat zeului Baal, arãtând poporului
care este, de fapt, credinþa cea adevãratã în
Dumnezeul cel viu. Portretul sufletesc al acestui
profet are câteva trãsãturi fundamentale: zel
misionar, dedicare totalã, propovãduire fãrã
compromisuri. El nu negociazã cu idolii ºi nu îºi
face calcule de imagine, ci mãrturiseºte adevãrul
ºi demascã înºelãtoria, impostura, spunând
lucrurilor pe nume. De altfel, seceta nu este nimic
altceva decât necredinþa, depãrtarea de Apa Vieþii.
Poporul vrea apã, dar nu Îl cautã pe Dumnezeu,
Cel ce dãruieºte sens trecerii noastre prin lume.
Soluþia este pocãinþa, adicã întoarcerea la credinþã,
la modelul de viaþã al acestui mare profet care,
dacã îl cinstim ºi îl imitãm dupã putere, ne
„izvorãºte tãmãduiri“ (Troparul Sfântului Ilie), fãrã
a mai fi nevoie sã apelãm la tot felul de vraci, guru
ºi adepþi ai sectelor terapeutice contemporane
care promit celor naivi ºi debusolaþi vindecarea
imediatã a sufletului ºi a trupului, asemenea falºilor
preoþi ai zeului Baal de odinioarã.  

Lect. Univ. Vasile Creþu
ziarullumina.ro/sfantul proroc ilie

exemplu de credinþã ºi curaj
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Sãsãuº. Piesa pusã în scenã a fost „Vizita” de
I. L. Caragiale.

Totodatã, copiii au fost încurajaþi ºi sfãtuiþi
ca în perioada de vacanþã de varã sã foloseascã
timpul implicându-se în activitãþile desfãºurate
de parohii ºi au fost îndemnaþi spre lecturã. Au
fost invitaþi la un schimb de experienþã la sediul
Asociaþiei, în Sibiu (cartierul Turniºor) la
activitãþi de picturã ºi recreative, la ºtrand.

La finalul reprezentaþiei copiii au primit
rechizite ºi dulciuri.

Pr.Copãcianu Alexandru,
Parohia Sãsãuº

I-am întrebat dacã au nevoie de îndrumãrile ei
pentru a pricepe mai bine viaþa ºi moartea. E
limpede cã pentru viaþã e nevoie, dar ºi mai
mare nevoie este, mi-au zis-o ei, pentru a
înþelege moartea! Toþi filfizonii care atacã
predarea culturii creºtine la ºcoalã ºi
propun...nimicul ca materie uitã sã vorbeascã
tinerilor. Nu, nu cu prietenii, la fel de gingaºi ca
ei în a pricepe cele despre ora de religie, ci cu
ei, copiii care se bucurã ºi o socotesc gurã de
oxigen într-o programã care abundã tocmai în
ce vor ei sã adauge culturii lor: materialismul
nedialectic.

Când þinem sã bucurãm copiii, lumina
Thaborului nu se poate împiedica de lumina
sideralã ºi siderabilã a monitorului de computer.
Ei au nevoie de viaþã ca alternativã. Dar cine le
prezintã viaþa ca atare? Dacã aproximãm
adevãrurile divine, dacã apocaliptizãm
comunicarea, dacã anulãm bucuria cunoaºterii
în favoarea unui soi de dresare pentru viitoare
multinaþionale ori firme de pripas, provocatoare
prin politica de publicitate, jalnice prin
atitudinea de lipsã de respect pentru angajaþi.
Aici e locul Bisericii. Între monitorul de
computer ºi lumina cea necreatã a Tainelor,
comunicarea conþinuturilor de viaþã, a
conþinutului credinþei pe care le-o propunem.
Nu merge nici cu powerpoint, nici cu AeL, nici
cu programe europene... Merge doar cu
implicare directã, dialog în grupuri mici,
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constant susþinute prin programe de închegare
a colectivelor de elevi ºi nu numai. De 1 iunie,
la un post de radio naþional, o fetiþã, Cristina,
de trei ani, pelticã ºi luminoasã, întrebatã ce
vrea sã fie când va fi mare, a rãspuns:
„Fericitã!”. La ce materie ºcolarã se propune
oare vreo arie educaþionalã în care fericirea
sã fie scop de viaþã? Simplã, fãrã construcþii
ideologice ori structurate materialist. O fericire
rostitã peltic ºi cu nãdejde.

Între monitor ºi Muntele Thabor stau
copiii noºtri. Nici mai buni, nici mai rãi decât
alþii, ai altor generaþii. Devin în timp plictisiþi,
ori pãtimaºi ori dependenþi de urâtul din jur?
Care generaþie a fost lipsitã de astfel de ispite.
Înainte de a le stinge monitorul, obsedaþi de
boli ºi nevroze, isterici la informaþii ºi
biomorfologii de laborator, oferiþi-le un
creºtinism cald, cordial, viu, bucuros de ei. Nu
suntem botezaþi în zoaiele acrite ale mistificãrii
bucuriei din jur, pline de vedetisme ieftine ºi de
rãzbunãri media, ci în apa cea vie a Botezului,
murind ºi înviind pentru Hristos Domnul.
Trebuie sã le-o dovedim. Destinºi ºi responsabili,
fãrã aere de superioritate, atenþi nu la
formalismele religiosului, ci la sinceritatea
trãirii cu Hristos a Tainei Împãrãþiei. Luminatã
nouã de Thabor!

Pr. Conf. Dr. Constantin Necula
www.mitropolia-ardealului.ro/

(continuare din pagina 5)
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Folclor Cules de Mircea Drãgan Noiºteþeanu

DAN HERCIU
- nu e bine, mã, nu e bine deloc!
pe cine ai mai vãzut tu, în zilele astea,
sã-ºi plimbe gândurile, aºa, fãrã botniþã?

- da’ nu le plimb mã, nu le plimb
mã tot carã ele de-o vreme
de fiecare datã sub alt soare
tot mai departe mã, de-mi ia mult timp sã mã-
ntorc
îmi ia tot mai mult

- pãi lase-le sã piarã odatã ºi sãrãceºte-þi fuga
cã eºti slab ca un ciur ºi ai albit mã, ai albit...
mesteacãn la drumul mare te vor face
ºi-ºi vor râde de tine

- le-am ascuns prin beciuri
ca pruncii-n femei
- le-am lãsat mã, aºa goale, fãrã dumnezei ºi
draci
sã chiuie ºi sã urle
sã cânte ºi sã se tânguie

dar ele tot spun
cã prea târziu s-a fãcut,
ºi altã treabã n-au

PLOAIE
Maria Daniela Lorinczi

Valea ºi-a þesut pânzã albã

ºi plânge ca o mireasã.

În vacarmul lumii i se aude respiraþia.

E pânzã de iunie amar ºi trist pentru cã

lumea e în derivã. Îºi vede de-ale ei

ºi nu aude plânsul Vãii de dimineaþã de

drum de dor.

Se þese lumina în tristeþea cerului

împânzit

de grele gânduri goale.

Nu se mai vede Frumuseþea Lui.

S-a ascuns în cenuºiul lumii.

Valea s-a potopit în tristeþe.

Hãuri de valuri inundã Verde crud.

Cerul se sloboade înãuntru ºi nu mai

poate da pe dinafarã.

Plânge Valea ºi pãcãleºte pãcatele celor

care-ar fi trebuit sã fie doar Iubire dar

au dat lumii nefiresc dispreþ.

Plãteºte singurã ale firii neorânduiri

care-au risipit

în mizerii prealumeºti Lumina.

Domnul plânge în Vale neputinþa de a

mai putea iubi.

Îndrãgostitul stã la geam, într-un

autobuz Transmixt

ºi viseazã o iubire ce stã sã jãruiascã

lumea.

E nevoie-aici de Luminã rãsfãþatã de

Paradis.

Cât îi fata de micuþã,
Furã la bani din puºcuþã
ªi-i împarte la ficiori
Sã o joace-n sãrbãtori!

Place-mi mi’ mândruþa micã,
Cã se suie pe opincã
ªi sãrutã fãrã fricã
Ca sã-i dea badii guriþã!
Astã mândrã ºti’ juca,
C-o-nvãþat-o maicã-sa;
Þine-o, Doamne, lângã mine
Sã mã-nveþe jocu’ bine!
Decât sã nu ºtiu juca,
Mai bin’ sã nu ºtiu sãpa!
Cã la joc mã vede lumea
ªi la sapã numa’ muma!

Fata care-i hãrnicuþã
O cunoºti de pe iiuþã;
Cã-i spãlatã ºi curatã,
Tot de mâna ei lucratã!

Culese de la Dobre Maria (leliþa lu’
Geanã), 70 de ani, Retiº, 1980

Copiliþã, copiliþã,
Face-te-ai o iconiþã;
Sã fii ziua de-nchinat

ªi sara de sãrutat;
Sã fii ziua cruciuliþã
ªi sara sã dai guriþã!

Dragu mi-i cu cine joc,
Cã miroase-a busuioc;
Busuioc ºi tãmâioarã
ªi pe nume Mãrioarã!

Frunzuliþã, frunzuliþã,
Io-s o þâr’ de copiliþã,
Tinerea, fãrã bãdiþã;
N-am bãdiþ, n-am bãdiºor
ªi nu duc la nime’ dor!

-Vai, mândruþo, cum te-aº strânge,
Da’ eºti tinerea ºi-i plânge.
-N-oi plânge, nu-þi fie fricã,
Cã-s tânãrã, da’ voinicã!
Strânge, bade, cât îi vrea,
Oi mai plânge º-oi tãcea!

Copiliþã, copiliþã,
Astã-varã sugeai þâþã;
Astã-varã sugeai lapte
ª-acum dai gurã la ºapte!

Culese de la Stãnuleþ Ana (a lu’
ªtefan), 78 de ani, Sãsãuº, 1983

Barbulea Marioara 03 aug 81 de ani Beneºti
Aldea Maria 05 aug 87 de ani Ilimbav
Radu Maria 05 aug 83 de ani Daia
Barb Ioan 05 aug 80 de ani Merghindeal
Barbu Ioan 06 aug 84 de ani Retiº
Hunþa Maria 06 aug 83 de ani Nou
Tatu Ioan 06 aug 82 de ani Caºolþ
Titu Dumitru 07 aug 85 de ani Hosman
Þichindelean Traian 07 aug 83 de ani Alþîna
Timariu Verginia 07 aug 82 de ani Ilimbav
Þichindelean Paraschiva 07 aug 80 de ani Alþîna
Bârsan Traian 09 aug 88 de ani Alþîna
Becheº Nicolae 10 aug 92 de ani Þeline
Miruþ Maria 10 aug 82 de ani Merghindeal
Damean Ana 11 aug 89 de ani Hosman
Zaharia Radu 12 aug 96 de ani Caºolþ
Borbil Eva 12 aug 95 de ani Daia
Muntean Eugenia 15 aug 88 de ani Vãrd
Pârvu Maria 15 aug 84 de ani Nou
Grecu Sabina 16 aug 85 de ani Sãsãuº
Nicoarã Maria 17 aug 80 de ani Merghindeal
Gherghel Ortenzia 18 aug 96 de ani Brãdeni
Curta Ana 18 aug 86 de ani Sãsãuº
Rieg Andrei 18 aug 85 de ani Nou
Brezae Maria 18 aug 83 de ani Alþîna
Maer Elisabeta 19 aug 86 de ani Nucet
Trif Maria 19 aug 83 de ani Alþîna
Jiman Ana 19 aug 82 de ani Brãdeni
Bânda Maria 20 aug 96 de ani Sãsãuº
Muntean Maria 20 aug 86 de ani Daia
Sbârcea Ambrosie 21 aug 84 de ani Retiº
Mãniþ Ioan 21 aug 80 de ani Chirpãr
Buta Cornelia 23 aug 90 de ani Merghindeal
Dragomir Eugen 23 aug 80 de ani Retiº
Bãrdaº Nicolae 24 aug 86 de ani Retiº
Vlad Ioan 24 aug 82 de ani Nou
Vanga Ioan 26 aug 82 de ani Chirpãr
Oprean Hila Ioan 27 aug 93 de ani Alþîna
Drotleff Auguste 27 aug 80 de ani Alþîna
Zaharia Ecaterina 29 aug 89 de ani Caºolþ
Longhin Emil 30 aug 87 de ani Brãdeni
Irod Aurelia 30 aug 82 de ani Alþîna

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

O vint Chiva cu plocon
Ion Stopiþã Gligor - poet þãran

O vint Chiva cu plocon
La lãhuza lu’ Ion.
Pe copilu din odaie
Ce plângea înt’-o copaie,
Cu gura strânsã, ghemotoache
l-o stuchiat sã nu-l deoache.
- Dupã cum zghiarã de tare
Frumos glas o sã mai aie
ªi-i mare ºi sãnãtos,
ªi-i ca tine de frumos…
- Da’, ia-o Chivo mai domol
Nu vez’ cã-i tau-so gol?
- Stuche-n sân, Ano, cã mor
Darã n-o hi ºi el chior
ªi beteag de un chicior.

POEME
Mihai Francisc Lorinczi

Cântec de cucuvea

De ce te temi de cântecul pãsãrii
care loveºte cerul cu cântecul ei nocturn
sub aripã de stele
stând pe caferii ºurii?
Ea are rostul ei sã tulbure noaptea
aºa cum privighetoarea mângâie ziua.

Lebãda albastrã

Nufãrul alb pe oglinda unui lac
e o splendoare parcã pentru þãrmul

fanteziei
ºi totuºi vãd lebede albastre
cum vâslesc din aripi.

Simfonie

Ascult Liszt la pian
ªi aud cum se sparg bobocii-n floare.
Mã trezesc pe câmpul înverzit din

copilãria mea…
Ce fire lungi de iarbã -
Cu mâinile întinse spre cer în rugãciune
încerc sã le imit,
lecþie despre Dumnezeu,
autodidact în grãdinã.

Strigãturi la intratul fetelor în joc

Casa
Ioan Gligor Stopiþã

Cu inima-mi de cremene ºi amnar

Mã-ntorc la casa în care m-am nãscut

Masa din odaie-i pristolul din altar

Din ambianþa sacrã în care-am crescut.

Îl vãd pe tata-n cioareci ºi cãmaºã

Strânsã pe mijloc c-un lat ºerpar

Cum se apleacã ritualic peste masã

ªi taie mãmãliga galbenã de har.

Pe muma, iute, ca o albinã-n roi

Înfriguratã-n umblet, în cernite haine,

Lãsatã de Dumnezeu, slujnicã la noi,

Ca pe-o Precistã, cãzutã din icoane.

Cum ne pune-n blide laptele cretos

Alb, prea alb, de neagrã bivoliþã

De parc-ar dansa un dans misterios

Dintr-un ritual plin de umilinþã.

ªi plâng, privind la ,,Cina cea de tainã”
Transfigurat în taina unor vechi

calende…

A început misterul în cosmogonicã

ranã

ªi-l simt venind spre mine, însã, nu

se vede!…
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Pentru elevii din Nocrich, Hosman,
Þichindeal ºi Nou, care beneficiazã de sprijinul
Asociaþiei Elijah, încheierea anului ºcolar ºi
începutul vacanþei a fost prilejul de a-ºi etala
abilitãþile coregrafice ºi muzicale, dobândite
în cursul anului, într-un spectacol de înaltã
þinutã artisticã, numit „Dansul Corbilor”,
prezentat în sala „Casa Sonja” din Hosman.

De la Antoaneta Ghiºoiu, directorul ºcolii
din Hosman, am aflat cã Asociaþia Elijah este
un ONG, finanþat din Austria, condus de preotul
iezuit Georg Sporschill, are 50 de angajaþi de
profesii diferite, pedagogi, psihologi, asistenþi
sociali, profesori de muzicã, instructori de dans,
care se ocupã de educaþia copiilor din familii
defavorizate.

Una din metodele cele mai eficiente
folosite în acest scop este punerea în valoare a
abilitãþilor native ale acestor copii, în ceea ce
priveºte muzica ºi dansul, dezvoltarea acestora
în activitãþi pe grupuri; formaþii corale,
instrumentale, echipe de dansuri, cultivându-
li-se spiritul comunitar ºi socializarea. O parte
din rezultatele acestui sistem educaþional s-au
vãzut în spectacolul deosebit susþinut de
beneficiarii ºcolii de la Hosman.

Spectacolul a început cu un potpuriu
realizat de formaþia instrumentalã Veselijah
în care fragmente de muzicã cultã româneascã
s-au intersectat cu îndrãgite cântece populare.

Participând sâmbãta trecutã la turneul
de categoria “A”(naþional) de la
Dumbrãveni, Valentin Toader a reuºit un
parcurs impresionant, ocupând locul I la
categoria Amatori, dintre cei 60 de
participanþi înscriºi la aceastã categorie,
devenind astfel al treilea copil din Agnita
Campion Amatur, alãturi de Alex Nechita ºi
George Toader! Aceastã performanþã este
cu atât mai remarcabilã cu cât, la cei 13
ani, Valentin se numãrã printre cei mai
tineri amatori câºtigãtori de turnee
Amatur!!!

FELICITARI Valentin!
A consemnat Csaba Zetler

5 ani! Iatã cã au trecut 5 ani de când la
Roºia se sãrbãtoreºte IA! 5 ani de când
comunitatea La Blouse Roumaine iniþia
proiectul Ziua Universalã a IEI! 5 ani deosebiþi!
Am reuºit sã reînviem corul Octavia, a cãrui
bazã a fost clãditã de o învãþãtoare deosebitã,
Avram Octavia – iubitoare de folclor,
culegãtoare de folclor, o adevãratã doamnã a
cântecului românesc, cu o voce minunatã!!!
Acum, la o lunã dupã terminarea evenimentului
– pentru cã totul a decurs aºa cum mi-am dorit
ºi sunt convinsã cã i-ar fi plãcut ºi ei – aº vrea
ca ediþia din acest an sã fie în memoria ei.
Poate cã acolo sus, în cer, îi încântã cu vocea-
i de privighetoare aºa cum a fãcut-o aici, pe
pãmânt! Dumnezeu s-o odihneascã!

Ca ºi în primul an , Zilele Iei la Roºia pe
Valea Hârtibaciului s-a desfãºurat pe o perioadã
de douã zile.

În prima zi, 23 iunie, am fost la cules de
sunzuiene. Toþi participanþii au purtat IA. Am
adunat toate sunzuienele gãsite!

ZILELE IEI LA ROªIA PE
VALEA HÂRTIBACIULUI

Duþulete de la ªcoala Gimnazialã Nou,
Menþiunea I – Patricia Floca de la ªcoala
Gimnazialã Roºia

Grupa ciclului liceal: Premiu special –
Daria Ilovan de la Liceul de Artã Sibiu,
Premiul I – Andrei Stoian de la Liceul de Artã
Sibiu, Premiul II – Miron Dãnilã de la Liceul
Teologic Sibiu

Programul artistic a început, prin
bunãvoinþa domnului pãrinte Moga Sergiu cu
slujba de sfinþire a sânzuienelor. Mulþumiri
domnului pãrinte pentru susþinerea ºi suportul
din cei 5 ani!

În deschidere, Corina Popescu –
organizatoarea evenimentului – a precizat cã
doreºte ca acest eveniment sã devinã o
tradiþie.

Doamna Daniela Þugulea, director
adjunct a ªcolii Gimnaziale Roºia a vorbit
despre însemnãtatea sãrbãtorii de sunzuiene.

A urmat premierea participanþilor de la
concursul de picturã. Lucrãrile premiate vor fi
expuse în cadrul unei expoziþii la sediul CDI
Roºia. Felicitãri tuturor!!!

Doi tineri minunaþi, elevi ai ªcolii
Gimnaziale Roºia,  Horia Aldea ºi Patricia
Floca au fost prezentatorii programului ce a
urmat.

Pentru început, IA Roºia Sibiu, a prezentat
dansul Mãmãruþelor Vesele  ºi douã
prelucrãri din folclor în interpretarea Denisei
Neagu ºi a lui Horia Aldea. Elevii clasei
pregãtitoare de la ªcoala Gimnazialã nr. 2
Sibiu, sub îndrumarea doamnei învãþãtoare
Mariana Vaida au prezentat un dans popular
românesc. Alãturi de ei s-au prins în joc ºi doi
elevi ai clasei I de la ªcoala Regina Maria Sibiu.
Cei mai mici participanþi au fost prichindeii de
la Grãdiniþa Fraþii Grimm Sibiu, care au fost
ghidaþi de domniºoara educatoare Delia Popa.
Jucãtorii de la Chirpãr, prezenþi în fiecare
an, ne-au transportat în trecut, într-o lume în
care se juca cu o pasiune nemaiîntâlnitã. Asta
m-a fermecat de fiecare datã când le-am
urmãrit dansul! În acest an surpriza a fost
oferitã de micuþa zânã a Vãii Hârtibaciului,
Cezara Borcea. E ea micuþã, dar vocea ei îþi
merge la suflet! Au urmat acordeoniºtii de la
ªcoala de Muzicã Elijah din Nou.
Adevãraþi artiºti care au oferit o suitã de
melodii de joc. ªcoala de dans Ioan Macrea
din Sibiu a fost prezentã ºi în acest an, iar cei
16 dansatori ne-au încântat cu cele douã
dansuri prezentate: dans de pe Valea
Hârtibaciului ºi dans din Banat atât prin
prezenþa ºi þinuta perfectã, dar ºi prin
acurateþea dansurilor. O prezenþã ineditã în
acest an a fost Dorian Turcu din Nou,
absolvent al clasei a IV-a, care a interpretat la
flaut, cu emoþie, 4 piese din folclor. Într-un
ropot de aplauze au urcat din nou pe scenã
Jucãtorii de la Chirpãr, care au prezentat un
joc þigãnesc! ªi pentru cã am sãrbãtorit 5 ani,
l-am avut alãturi de noi pe Andrei Dunaev,
actor ºi muzician, care a reuºit prin piesele
folk interpretate sã-i facã pe cei prezenþi în
salã sã cânte împreunã cu el! O frumoasã a
Vãii Hârtibaciului, din Roºia, Mãdãlina Cica,
a interpretat piese din folclor într-o manierã
deosebitã. Ajutatã de Daniel ºi Alex,
saxofoniºti, au reuºit sã-i ridice la joc pe cei
prezenþi. ªi pentru cã noi, gazdele, am început
programul artistic, tot noi trebuia sã-l ºi
încheiem. Cu pas legãnat, cântând despre
minunatele sunzuiene, ºi-au fãcut apariþia
doamnele din Corul Octavia. Frumoase
doamne, zâne ale Vãii Hârtibaciului, ne-au
încântat auzul cu minunatele piese interpretate
într-o manierã elegantã. Aceste doamne nu
numai cã ºtiu sã cânte ºi sã ne încânte, dar
sunt ºi niºte gospodine desãvârºite. Împreunã
cu Þâmpu Mariana – susþinãtoare ºi sponsor -
ºi Izabela Mija – bucãtãreasã de top – doamnele
din cor au ajutat la pregãtirea mâncãrurilor
pentru toþi cei care au urcat pe scenã. Cel mai
bine primite au fost sarmalele! Mulþumiri
SAMARIA Sibiu pentru carne! Dulciurile au
fost pregãtite cu drag de cãtre doamna
preoteasã ºi câteva mãmici dornice sã fie de
folos! De folos a fost ºi doamna Adela Bogdan
de la Imperium Live Sibiu ºi Adi Moldo
care ne-au oferit suportul tehnic. Mulþumesc
din toatã inima tuturor celor care au decis sã
se implice în realizarea unei zile de neuitat! Sã
ne vedem cu bine la anul la Zilele IEI la Roºia
pe Valea Hârtibaciului! Vã aºteptãm cu drag!!!

Prof. Corina Popescu

Ziua a doua – 24 iunie - a fost rezervatã
pentru un concurs de picturã ºi pentru un
program artistic desãvârºit!

Concursul de picturã a fost o adevãratã
provocare deoarece s-a desfãºurat pe trei grupe
diferite: grupa ciclului primar, grupa ciclului
gimnazial ºi grupa ciclului liceal. Provocarea a
fost procurarea materialelor de lucru ºi gãsirea
membrilor juriului. Materialele: hârtie pentru
desen, vopsele acrilice ºi pensule au fost puse
la dispoziþie de ªcoala Gimnazialã Roºia.
Mulþumiri domnului director Boriga Nicolae
pentru susþinere ºi suport!!! Juriul a fost format
din patru oameni deosebiþi: Cynthia Loris
Lazãr – artist plastic ºi consilier pe probleme
de culturã la Primãria municipiului Sibiu,
Stoian Gheorghe – pictor decorator ºi
profesor de desen, Simina Oltean – profesor
ªcoala Gimnazialã Roºia ºi Daria Ilovan –
elevã a Liceului de Artã din Sibiu ºi realizatoarea
afiºului din acest an. Pentru buna desfãºurare
a concursului participanþii au putut admira douã
costume populare româneºti vechi, puse la
dispoziþie de Muzeul Interetnic al Vãii
Hârtibaciului, colecþia etnograficã din
Alþâna, prin domnul Eugen Vaida. De
asemenea au fost prezentate lucrãri realizate
în cadrul taberelor de artã ºi creaþie IA M.E.A.
ºi diferite planºe cu semne de cusãturi. Premiaþii
au primit daruri sub formã de bani ºi produse –
oferite de IA Roºia Sibiu ºi Argila de metal
- ºi cele mai bune bomboane oferite de
Bomboane Bucuria Sibiu. Au fost 40 de
participanþi, dintre care s-au remarcat:

Grupa ciclului primar: Premiul I -  Iulia
Modoi de la Clubul Copiilor Agnita,  Premiul II
– Luana Nicula de la Clubul Copiilor Agnita,
Premiul III – Alberto Dragomir de la ªcoala
Gimnazialã Nou, Menþiunea I – Antonia Mija
de la ªcoala Gimnazialã Roºia, Menþiunea II –
Ancuþa Gherghel de la ªcoala Gimnazialã
Roºia.
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În aceeaºi notã, pe scenã s-au succedat
grupuri de dansatori, cu dansuri moderne, latino
ºi þigãneºti, grupul de acordeoniºti din Nou,
Orchestra Micã ºi Orchestra Mare care au
interpretat muzicã clasicã ºi muzicã inspiratã
din folclorul þigãnesc ºi corul ºcolii din Nocrich
care ºi-a început numãrul cu „Ionel Ionelule”
din repertoriul lui Gicã Petrescu.

De aplauze deosebite au avut parte ºi
soliºtii vocali Marina Hodoº ºi Zãmãcãu Marian

Plãcerea, bucuria ºi dezinvoltura cu care
au evoluat pe scenã micii artiºti s-a transmis ºi
spectatorilor care s-au bucurat de acest
spectacol.

La acest eveniment au rãspuns invitaþiei
ºi au participat: Prof. Dinca Constantin de la
Inspectoratul ªcolar Judeþean, Dotcoº
Sebastian Director Administrativ la CJ Sibiu,
Viºa Ionel primarul comunei Nocrich, Þiban
Nicolae primarul comunei Marpod, Popa Dorel
viceprimarul comunei Roºia ºi alþi invitaþi
preoþi ºi profesori de la ºcolile colaboratoare.

Primarul Viºa Ionel le-a mulþumit
profesorilor de la ºcoala Elijah pentru
activitatea lor eficientã, ºi în mod deosebit i-a
mulþumit preotului Georg Sporschill pentru tot
ceea ce a fãcut în comuna Nocrich, inclusiv
pentru casele construite în Nocrich, destinate
familiilor sãrace.

I. Bârsan

TTTTTenisul de masã agniþean neenisul de masã agniþean neenisul de masã agniþean neenisul de masã agniþean neenisul de masã agniþean ne
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Grupa ciclului gimnazial: Premiul I –
Izabela Modoi de la Clubul Copiilor Agnita,
Premiul II – Auricã Þârlea  de la ªcoala
Gimnazialã Roºia, Premiul III – Alina


