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În organizarea Asociațiunii ASTRA, 
Despărțământul „Timotei Cipariu”, în 
colaborare cu Uniunea Scriitorilor din 
România, Filialele din Alba și Cluj, 
Primăria și Consiliul Local Blaj, s-a 
desfășurat la Blaj, în 30 ianuarie 2016, 
a XVI-a ediție a Concursului Național 
„Ocrotiți de Eminescu”. Concursul a 
fost organizat pe două secțiuni: creație 
literară (gimnaziu și liceu) și recitare 
din lirica eminesciană (secțiunea elevi și 
studenți, secțiunea elevi din gimnaziu și 
primar). Participarea a fost numeroasă, 
din aproape toată țara. Din județul Sibiu 
au fost distinși următorii elevi: de la 
Școala Gimnazială Nr. 13 Sibiu (Lorinczi 
Francesca-Anamaria, Premiul Special al 

Juriului la recitare), de la Colegiul „A. T. 
Laurian” Agnita (la creație liceu: Obedea 
Eduard, premiul I, Suciu Nicolae, premiul 
al III-lea, la creație gimnaziu: Muntean 
Georgiana-Daniela, Premiul Special al 
Juriului, Nicula Marco, Premiul al II-
lea, și la recitare din lirica eminesciană: 
Notar Sabina, premiul al II-lea, Nica 
Georgiana – premiul Editurii CronoLogia 
Sibiu), de la Liceul Tehnologic Iacobeni 
(Lucaci Mădălina, Premiul Editurii Astra 
Blaj, la recitare), de la Școala Gimnazială 
Apoldu de Jos (Fleacă Alina – mențiune 
la creație, gimnaziu). Juriul a fost 
alcătuit din scriitori, membri ai Uniunii 
Scriitorilor din România (filiala Alba-
Hunedoara: Aurel Pantea – președinte 

al juriului la creație, Ion Buzași, Maria-
Daniela Pănăzan, Virgil Todeasă, filiala 
Cluj-Napoca: Nicolae Băciuț – președinte 
al juriului la recitare, Valentin Marica, 
Răzvan Ducan, filiala Mureș: Lazăr 
Lădariu), precum și profesori de limba 
și literatura română din Blaj: Claudia 
Oancea-Raica, Silvia Pop, Ana Hinescu 
și Carmen Simu. 
Ne bucurăm că elevii noștri s-au numărat 
printre laureați. Felicitări tuturor și 
mult succes mai departe, pe calea spre 
Frumusețe lirică!

Prof. Maria-Daniela Lorinczi,
Colegiul Tehnic „A. T. Laurian” Agnita

Elevi din Agnita, laureați la Concursul Național 
de Poezie „Ocrotiți de Eminescu”, ediția a XVI-a

Nicula Marco, Sabina Notar, Nicolae Suciu, Georgiana Muntean, Eduard Obedea

Elevă la Colegiul Tehnic 
„August Treboniu Laurian” 
Agnita, Georgiana-Daniela 
Muntean este un copil model 
pentru școala de azi. Este din 
Merghindeal și vine zilnic 
la Agnita din dorința de a 
învăța cât mai multe lucruri 
care să o pregătească pentru 
viață. Media generală cu 
care a finalizat clasa a V-a și 
primul semestru din acest an 
școlar (9,93) o recomandă de 
la sine. Are deja performanțe 

notabile dintre care amintesc: Premiul al III-lea, secțiunea 
creație, la Concursul Național de Poezie „Ocrotiți de 
Eminescu” în 2015 și Premiul Special al Juriului la ediția 
din 2016, Premiul al II-lea, secțiunea creație, și Premiul 
al III-lea, secțiunea Pictură, la Concursul Județean 
„Odă primăverii” din aprilie 2015, Premiul al III-lea, 
secțiunea creație, la Concursul Național „Amândoi, în 
aburul pâinii”, ediția a XII-a, 2016, calificarea în acest 
an școlar la etapa județeană a Olimpiadei de Limba și 
Literatura Română și la Concursul Național de Geografie 
„Terra” pentru clasele V-VII. Este un copil foarte talentat, 
cu înzestrări și aptitudini reale pentru orice disciplină 
școlară. Este imaginea ideală a elevului pe care și l-ar dori 
dascălul de azi. Sufletistă, implicată în activitățile clasei, 
responsabilă, foarte serioasă, cu o bunătate a inimii aleasă, 
cu o inteligență peste medie, Georgiana are o sensibilitate 
ieșită din comun. Deși firavă, este foarte puternică și, 
motivată de dorința de cunoaștere, își impresionează 
colegii și profesorii prin demnitate, dragoste de învățătură, 
modestie și ambiție de autodepășire. Scrie proză scurtă, 
poezii. Și vă asigur că are talent!
Este, poate, cel mai frumos copil. Un copil cu care școala 
din Agnita se poate mândri, deoarece ea crește în mirarea 
de a cunoaște universul. Este un model pe care colegii, 
mai mici sau mai mari, îl pot urma. Azi, mai mult decât 
oricând, societatea are nevoie de asemenea copii care 
să ducă mai departe mesajul nostru: să fii bun ca să poți 
să reușești demn în viață. Mult succes în continuare, 
Georgiana, și să știi că mereu vor fi lângă tine oameni care 
te apreciază, colegi, profesori, alături de frumoasa familie 
în care ai venit în Lumină!

 Prof. diriginte Lorinczi Maria-Daniela

După consultări cu manegerii instituţiilor din oraş şi dezbateri în 
comisiile de specialitate, primarul oraşului Agnita Ioan Dragoman 
le-a cerut membrilor Consiliului Local Agnita să aprobe Bugetul de 
venituri şi cheltuieli pe anul 2016.
Comparativ cu anul trecut veniturile şi cheltuielile prevăzute pentru 
2016 sunt mai mici cu 3416 mii lei, fapt ce a dus la reducerea 
cheltuielilor de investiţii la majoritatea capitolelor dar şi a cheltuielilor 
prevăzute pentru salarii în învăţământ cu 914 mii Acestea urmează să 
se rezolve prin rectificarea bugetului, prevăzută în trim IV. 
Pentru reparaţii străzi şi trotuare a fost alocată suma de 705 mii lei. 
Din aceştia, 156 de mii sunt prevăzuţi pentru reparaţii ocazinale, 
plombări şi material de deszăpezire, 96 de mii pentru reparaţii trotuare 
scări şi parcare pe str. Spitalului, 165 de mii pentru reparaţii trotuar, 
rigole şi accesul în curţi pe str. Eminescu, 130 de mii pentru pasajul 
scărilor spre Steimburg, 75 de mii pentru reparaţii trotuar pe str Horea, 
55 de mii pentru reparaţii trotuar pe str Fabricii, 23 de mii reparaţii 
la pasajul scărilor spre str Fabricii şi 5 mii reparaţii la pasajul de la 
pompieri.
Au mai  fost alocaţi 75 de mii pentru un proiect privind reabilitarea 
şi modernizarea străzii Bisericii, 70 de mii pentru un proiect tehnic şi 
documentaţie pentru drumul şi reţeaua de canalizare din Ruja şi 110 
mii lei pentru reabilitarea străzii Izvorului.
Pentru str. Bisericii au mai fost alocaţi 800 de mii din bugetul pe 2016, 
urmînd ca diferenţa ce va rezulta după stabilirea sumei totale rezultată 
din proiectul tehnic, să fie luată din excedentul  de anul trecut.
Pentru  str. Noua şi Plevna s-au alocat 64 de mii în vederea reparaţiilor 
la reţeaua de canalizare menajeră.
Pentru spital au fost alocaţi 68 de mii în vederea achiziţionării unui 
ecograf portabil şi aparatură necesară  cabinetul de Anestezie- terapie 
intensivă.
În piaţă urmează să fie extinsă platforma de beton şi realizate 
copertine, lucrări pentru care s-au alocat 45 de mii lei iar pentru 
achiziţionarea terenului din spaţiul târgului de animale s-au aprobat 
175 mii lei. După achziţionare, se vor putea executa amenajările 
impuse de Direcţia Sanitar- Veterinară. Tot în vederea amenajărilor s-a 
alocat 125 de mii pentru fondul forestier şi 75 de mii pentru păşuni, 
sume necesare pentru înregistrare în Cartea Funciară, urmând să se 
întomească documentaţia privind amenajamentul pastoral în suprafaţă 
de 1410 ha, cu suma de 94 de mii lei.
Proiectul de buget, iniţiat de primarul Ioan Dragoman, a fost supus 
spre aprobare de preşedintele de şedinţă Ioan Sârbu şi votat de 
Consiliul Local Agnita.  
     I. Bârsan

Oraşul Agnita are buget 
pentru anul 2016

Daruri din marțișoare

LOLELE DIN AGNITA 
AU FUGIT A X-A OARĂ

SPITALUL DIN AGNITA, 
LA CINCI ANI DUPĂ 

NEDESFIINŢARE

Meșter cu VOCEA, meșter cu ACUL...
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Chiar dacă vremea e bună, adică frumoasă și deosebit de 
caldă pentru un sfârșit de februarie, asta nu înseamnă că și 
vremurile sunt bune. Sau cel puțin așa arată evenimentele 
care au avut loc în ultimul timp, în special cele rutiere
Prezența continuă pe drumurile publice și numeroasele 
controale efectuate de polițiștii de la rutieră, singuri sau 
împreună cu lucrătorii posturilor de poliție arondate, a 
dus la identificarea unor concetățeni care consideră că 
drumul public este moșia lor, pe care se pot plimba fără 
să aibă permis de conducere, cu mașinile neînmatriculate 
și cu alcoolul pe post de copilot. Sperăm că sancționarea 
acestor indivizi i-a mai civilizat puțin și le-a arătat că 
drumurile sunt publice pentru că sunt ale tuturor nu doar 
ale lor. Ca urmare a unor astfel de controale, în ultima 
vreme, a fost depistat CPI de 26 de ani din Iacobeni care 
conducea un autoturism sub influența alcoolului respectiv 
0.55 mg/l sau BW de 60 de ani, cetățean german, care 
conducea o autoutilitară înmatriculată cu numere care 
aveau valabilitate doar în Germania.
De regulă, atunci când spunem „circulație pe drumurile 
publice” ne referim la tot soiul de vehicule. Autoturisme, 
camioane, autoutilitare, motociclete, mopede … Din 
nefericire uităm că din categoria vehicule fac parte și 
atelajele hipo. Spun „din nefericire” pentru că uitând de 
existența lor conducătorii celorlalte tipuri de vehicule 
sunt deseori surprinși de prezența lor pe carosabil. 
Dacă adăugați la aceasta și indolența, sau de multe ori 
inconștiența, conducătorilor unor astfel de atelaje care 
circulă pe drumurile publice fără un minim de mijloace 
de semnalizare (felinar, lanternă, catadioptrii, vestă 
reflectorizantă), mai ales pe timp de noapte, presărați și 
un pic de alcool peste toate aceste ingrediente și … veți 
obține evenimente ca cele următoare.
Astfel, pe timp de noapte pe DJ 106 în preajma localității 
Nocrich, șoferul unui autoturism Opel a lovit un atelaj 
hipo pe care l-a sesizat prea târziu și ricoșând a lovit 
un autoturism care circula regulamentar din sens opus. 
Atelajul era nesemnalizat iar conducătorul acestuia nu 
avea nici măcar o vestă reflectorizantă, nemaivorbind de 
o lanternă sau un felinar. Victime? Conducătorul auto și 
conducătorul atelajului hipo. Plus pagube materiale. Tot 
un atelaj hipo nesemnalizat a fost cauza unui accident ce 
a avut loc lângă Agnita și tot pe vreme de noapte. Șoferul 
unui autoturism Seat a intrat regulamentar în depășirea 
unui Matiz fără să observe că în fața acestuia se află un 
atelaj hipo nesemnalizat, a intrat în coliziune cu acesta 
și a fost lovit din spate de autoturismul Matiz pe care 
tocmai îl depășise. Atelajul hipo, care era neînregistrat în 
vederea circulației pe drumurile publice, nefiind dotat cu 
nici un mijloc de semnalizare luminoasă sau optică era 
practic invizibil pe carosabil în condiții de circulație pe 
timp de noapte. Conducătorul atelajului, de 23 de ani, nu 
avea vestă reflectorizantă și nici mijloace de semnalizare 
vizuală. În plus, avea o alcoolemie de 0,69 mg/l. Toate 
acestea precum și inconștiența de care a dat dovadă l-au 
trimis direct la spital. Unde va sta internat o vreme.
Alte accidente, în care nu au fost însă implicate atelaje 
hipo ci doar neatenția șoferilor (și într-un caz și aburii 
alcoolului) au avut loc pe raza comunei Merghindeal, unde 
datorită neadaptării vitezei la carosabil, un autoturism 
s-a răsturnat în afara zonei carosabile iar victimă a fost 
singurul pasager al mașinii care s-a ales doar cu contuzii 
abdominale; și în afara orașului Agnita, unde CN de 31 
de ani din Benești a reușit să părăsească carosabilul într-o 
curbă, tot datorită neadaptării vitezei, cauzând-ui lui GM 
pasager în autoturism, o fractură de piramidă nazală. Tot 
în Agnita, SSG de 21 de ani din Bîrghiș, fiind sub influența 
alcoolului – 0,55 mg/l – a pierdut controlul mașinii pe care 
o conducea și a lovit bordura din stânga carosabilului, a 
ricoșat din aceasta în bordura din dreapta și alunecând pe 
taluzul carosabilului a lovit un imobil aflat sub nivelul 
drumului. Plăgile au fost mici … pagubele mari …
Două incidente mai puțin obișnuite au avut loc la Alțîna, 
unde a fost vandalizată cutia poștală aflată în fața oficiului 
poștal, probabil de o persoană cu un nivel educațional 
foarte mic către inexistent; și la Chirpăr unde o persoană 
aflată într-o stare de agitație psihică, pe fondul unor 
neînțelegeri cu alți membri de familie, a incendiat o piesă 
de mobilier în interiorul locuinței personale iar incendiul 
s-a extins la cameră și acoperiș.
Vă mai aducem la cunoștință cazul unei persoane, Marian 
Paraschiva, plecată voluntar de la domiciliul din Șomartin 
în decembrie 2015 și care a fost găsită decedată pe raza 
localității Coveș. În cauză nu există suspiciuni de violență 
dar se așteaptă rezultatul investigației medico-legale.
După cum se poate constata, a mai trecut o perioadă în 
care polițiștii de pe Valea Hîrtibaciului au arătat că sunt, 
ca întotdeauna …

...Mereu alături de dumneavoastră !

De la Poliţie … Meșter cu VOCEA, meșter cu ACUL...
MOTTO: Arta, s-a zis, este cel mai 
scurt drum de la un om la altul. 
Probabil, tot ea este și cel mai scurt 
drum de la om la el însuși.(Octavian 
Paler)

A fost odată ca niciodată… În lumea 
meşteşugurilor de altădată veţi găsi 
povestea noastră ... a românilor ... a 
României!
Povestea începe la ţară, în vacanţă, la 
bunici. Povestea continuă cu tradiţii, 
obiceiuri, epopeea lemnului şi a lutului, 
a costumelor populare, cu frumoasa 
primăvară şi câteva din sărbătorile ei 
de căpătâi, la final întâlnindu-ne cu 
instrumentele muzicale ale vremurilor 
trecute. E timpul amintirilor. Povestea 
ajunge la fiecare dintre noi – ea ne 
vorbeşte despre un „frate”, pe numele 
său „meşteşugul tradiţional”, şi despre 
„sora” lui geamănă, cea care încă 
mai poartă numele de „arta populară 
românească”. Aceasta e ca fata mare 
scoasă la peţit de părinţi, nimeni alţii 
decât … meşterii populari. Iar dacă 
povestea a ajuns la noi, credem că 
Dumnezeu vrea ca şi noi să cunoaştem 
mai bine lumea celor doi fraţi care 
au trăit bine şi frumos multe veacuri 
pe acest pământ; apoi, dincolo de 
cunoaştere va veni preţuirea, iar 
dincolo de preţuire ar putea veni 
poftirea şi ospătarea în casa sufletelor 
noastre a acestor foi fraţi năzdrăvani. 
Astfel, pe nevăzute, noi am devenit 
sau vom deveni povestitorii.(mesteri-
populari.ro)
Folcloriștii spun că Ţăranul, uimit 
de măiestria şi iscusinţa până la care 
se poate ridica adesea un meseriaş 
talentat, atribuie meşteşugurilor o 
origine supranaturală.potrivit sussei 
menționate, el, țăranul, e dispus a 
crede că există puteri nevăzute şi 
nepământene, care deţin tot ceea ce 
este meşteşug şi că oamenii cunosc 
meseriile numai în măsura în care 

anumite taine sunt smulse de la acele 
puteri sau în măsura în care ele înşile, 
adesea, le împărtăşesc de bună voie 
oamenilor în împrejurări speciale. De 
aceea, fantezia basmului ne prezintă nu 
o dată eroi învăţând meşteşugul lor de 
la zâne, care sunt însăşi personificarea 
măiestriei şi a subtilităţii celei mai 
rafinate în executarea unui lucru.
Și pentru că niciodată nu ne săturăm 
de FRUMOS și întotdeauna avem 
nevoie (și noi, și părinții și tinerii și 
copiii) de LECȚII, de povești care 
să ne dezvăluie taina trudei, bucuria 
lucrului și nemurirea tradiției, azi o 
să vă spun, povestea unui JUNE... un 
om cât un munte de lumină și dăruire, 
o carte deschisă între trecut și prezent: 
MARCEL PĂRĂU. Un agnițean 
numai bun de pus la inimă când cântă 
și meșter în toate când se pune la lucru 
de nu-l întrec nici măiestrele, nici 
timpul...
Cântă (e membru al Ansamblului-
tezaur Junii Sibiului) cu o voce de 
unge inimi și te saltă la joc, dar și ce-i 
iese din mâini parcă numa’ cu zei o 
lucrat laolaltă, să țină viu meșteșugul 

pe Valea Hărtibaciului... Pălăriile cu 
ciucuri și pieptarele specifice zonei 
pe care le lucrează în CHEIA SOL a 
celui mai pur talent par desprinse de-a 
dreptul din cele mai adânci cămări 
ale tradiției (păstrate de meșter și de 
familia sa)- iată, viguroasă și plină de 
farmec. Și tot în ele, deslușești fără 
zăbavă înțelesul spuselor regretatului 
profesor Ioan Sorin Apan: “Costumul 
tradițional este un adevărat templu la 
purtător, o imago mundi care conţine o 
sumă de simboluri, hierofanii, revelări 
ale sacrului care îi dau o poveste şi ne 
dau în acelaşi timp nouă o identitate 
culturală unică, inimitabilă”.
*Etimologie: numele Marcel vine 
din grecescul “martikos” – consacrat 
zeului Marte.
Se spune despre cei ce poată acest 
nume așa: simțul responsabilității 
foarte ascuțit pe care îl au, vine din 
faptul că vor să fie de folos, deci sunt 
indispensabili și sunt pricepuți la toate.
Întocmai ni-i și MARCEL PĂRĂU, un 
artist în toată puterea cuvântului...
  

Articol preluat din SIBIUNEWS

Stimați cetățeni 
de pe Valea 

Hârtibaciului !
Întrucât acest an este un an electoral, în care 
vor fi atât alegeri locale cât și parlamentare, în 
vederea respectării dreptului de vot a fiecăruia 
dintre dumneavoastră, vă reamintim că nu puteți 
vota dacă actul dumneavoastră de identitate este 
expirat sau deteriorat.
În acest sens verificați, vă rugăm, starea de uzură 
precum și termenul de valabilitate al actului de 
identitate. Actul de identitate trebuie să fie în 
bună stare, astfel încât să poată fi citite datele 
dumneavoastră de stare civilă și, în mod special, 
caracterele speciala aflate în partea de jos a actului 
de identitate. Termenul de valabilitate este înscris 
în colțul din dreapta jos al acestuia și va conține 
data aniversării dumneavoastră din acest an.
Deoarece scrutinele electorale sunt programate 
pentru a doua jumătate a anului avem rugămintea 
să vă reînnoiți din timp actul de identitate.
Actul de identitate poate fi preschimbat cu cel 
mult 180 de zile (6 luni) și cu cel puțin 15 zile 
înainte de data expirării.
Pentru preschimbarea actului de identitate ne 
puteți găsi la sediul nostru din Agnita, str. 1 
Decembrie nr.39, sediul Poliției orașului Agnita, 
zilnic între orele 09-15 și vineri între orele 09-12.

Cu stimă,
Colectivul Serviciului Public Comunitar 

Local de Evidență a Persoanelor
al orașului Agnita.

LA MOARA VECHE
Totul a început în 2004 într-un mic grup mic de prieteni, cu vârste 
și biografii foarte diferite. Aveam totuși cu toții ceva în comun: eram 
proaspăt mutați la Hosman. Ne cunoșteam mai puțin de un an, când a 
apărut posibilitatea de a cumpăra fosta moară veche a satului. Și am 
văzut în acestă ocazie o mare oportunitate de a începe o nouă poveste 
pe Valea Hârtibaciului, care să lase în urmă apăsarea produsă exodul 
masiv al oamenilor din zonă. Ne-am gândit că restaurarea morii 
și înființarea unei brutării ar revitaliza economic zona și ar readuce 
locului optimismul de care avea atât de multă nevoie.

Cu aceste gânduri în minte a fost înființată asociația Hosman Durabil 
în anul 2005. Ne-am dorit proiecte prin care să creăm un spațiu de 
întâlnire între oameni, dincolo de ierarhiile sociale și a rasismului 
latent; să arătăm că acest angajament comun este util, de asemenea, și 
în România și nu în ultimul rând, să oferim o nouă perspectivă asupra 
agriculturii din Hârtibaci.

Moara Veche a reînviat treptat și aici au apărut, rând pe rând, o brutărie 
tradițională, o moară unde se gășeste cel mai vechi motor din zonă, 
fierăria și multe evenimente care să dea viață șurei culturale.
Din 2006 se macină din nou la moară. Din 2007 facem evenimente 
culturale. În 2010 a fost deschisă brutăria Luijzei și tot din același 
an organizăm anual două târguri meșteșugărești regionale – unul de 
primăvară și unul de toamnă (împreună cu Ziua Morii). La fiecare 
doi ani găzduim Transilvanian Brunch. Anul trecut am pornit un nou 
proiect sub denumirea SOLID. E. D., în parteneriat cu prieteni elvețieni, 
pentru a extinde șura culturală și a face și un spațiu de training.

Toată energia și entuziasmul acestor ani se regăsesc azi și în sloganul 
echipei noastre: „Moara Veche - comunitate, pâine, meșteșuguri.” Vom 
continua să fim implicați în viața Văii Hârtibaciului pe care o numim 
“acasă” și vom reveni în curând cu noi planuri de viitor pentru o marcă 
a produselor hârtibăcene.

Cu cele mai bune urări de pe Valea Hârtibaciului,
echipa Moara Veche: Luijza, Gabi, Domi și Jochen
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Au trecut cinci ani de când Spitalul 
Orăşenesc Agnita a beneficiat de 
„înţelegerea” Ministrului Sănătăţii 
Cseke Attila şi a fost scos de pe 
lista celor 68 de spitale ce urmau 
să fie desfiinţate cu binecuvântarea 
preşedintelui Traian Băsescu . A 
fost singurul spital din România 
graţiat.
Pentru a beneficia de iertare, 
primarul din acea vreme, Radu 
Curceanu şi managerul Iosif  
Nicolae Prişca au bătut la multe 
uşi, pe unele ,conform tradiţiei, 
le-au deschis cu piciorul, altele le-
au fost deschise prin intervenţiile 
unor prieteni. Aşa s-a ajuns până 
la ministrul Cseke Attila care, în 
urma documentelor ce dovedeau 
necesitatea menţinerii spitalului, 
l-a scos de pe lista condamnatelor.
Problemele au continuat pentru 
că spitalului i s-a impus să 
îndeplinească nişte criterii ce 
necesitau dotări şi reamenajări 
pentru care nu s-au alocat fonduri 
de la Minister.. Cu sprijinul 
Primăriei şi al Consiliului Local, 
administratorii spitalului au 

reuşit să depăşească criza şi spre 
satisfacţia locuitorilor de pe Valea 
Hârtibaciului aceştia au putut 
beneficia de îngrijire medicală în 
Agnita.
Acum, după mai bine de cinci 
ani de la acele frământări, 
Spitalul Orăşenesc Agnita 
confirmă utilitatea lui prin 
calitatea serviciilor oferite, prin 
profesionalismul medicilor şi al 
întregului personal, prin curăţenie 
şi mai ales prin mulţumirea 
pacienţilor care beneficiază de 
tratament.
În 2015 au fost externaţi 1775 
de pacienţi şi 905 au beneficiat 
de spitalizare de o zi. La camera 
de gardă au fost primiţi 4727 
de bolnavi iar la policlinica 
ambulatorie 4434.
Când se punea problema 
desfiinţării, în spital erau 52 de 
paturi în cinci compartimente: 
medicină internă, psihiatrie, 
pediatrie, chirurgie şi obstretică-
ginecologie. Între timp s-au 
înfiinţat, compartimentul  ATI 
(anestezie şi terapie intensivă) şi 

camera de gardă dar numărul de 
paturi a rămas acelaşi. 
La ora actuală în spital funcţionează 
rmătoarele compartimente:
-   medicină internă cu 14 paturi, 
medic dr. Popa Sorin,
- psihiatrie cu 8 paturi, 
medic dr. Marin Adina,
- pediatrie cu 8 paturi, 
medic dr. Ţeposu Ramona,
- chirurgie generală cu 7 
paturi, medic dr. Bârză Marius,
- obstretică ginecologie cu 
7 paturi, medic dr. Glod Eugen,
- neonatologie cu 2 paturi, 
post momentan vacant,
- A.T.I cu 2 paturi, medic 
dr.Bogdan Mihai,
- Spitalizare de zi cu 4 
paturi.
 Spitalul mai dispune de un 
laborator de analize medicale, 
condus de dr. Mărginean Rodica 
şi unul de radiologie şi imagistică 
medicală condus de dr. Prăvaliu 
Ileana, foarte căutate şi cu rezultate 
performante prin profesionalismul 
medicilor, de care beneficiază atât 
bolnavii internaţi cât şi pacienţi 

din ambulatoriu.
 Controlul privind infecţiile 
nosocomiale,curatenia si igiena 
din  spital este realizat de medicul 
igienist dr. Mladin Angela.
Pentru anul 2016, Iosif Nicolae 
Prişcă managerul spitalului, are 
cateva obiective;
-contractarea de servicii medicale 
cu Casa Judeteana de Sanatate 
Sibiu ,asigurarea finantarii 
serviciilor medicale;
-punerea în funcţiune a 
compartimentului ATI care 
va îmbunătăţi serviciile 
compartimentului de  chirurgie
-achiziţii de aparatura medicala; un 
aparat automat de hematologie şi 
un coagulometru pentru laborator, 
un aparat de anestezie pentru ATI, 
un termoelectrocauter pentru 
chirurgie şi un ecograf portabil 
pentru interne.
-asfaltarea curţii interioare.
O parte din obiective vor fi finanţate 
de Consiliul Local Agnita.
  Pentru creşterea calităţii 
serviciilor medicale şi al gradului 
de sănătate al pacienţilor sunt 

necesare venituri mai mari din 
contractele cu Casa de Asigurări, 
inclusiv creşterea numărului de 
paturi, în funcţie de patologia 
existentă. De asemenea este 
necesară finanţarea cheltuielilor de 
transport pentru medicii navetişti 
aşa cum este finanţată naveta 
cadrelor didactice.
 În urmă cu şase ani, 
în curtea spitalului a început 
construirea unei clădiri în care 
urma să se amenajeze şi patru 
apartamente pentru a determina 
medici tineri să se stabilească 
în Agnita. După realizarea în 
roşu a clădirii, lucrările au fost 
abandonate şi nu se ştie când 
vor fi reluate deşi oferta unui 
apartament este un argument foarte 
convingător pentru un medic tânăr.
Deocamdată beneficiarii serviciilor 
oferite de spitalul din Agnita, au 
parte de o atenţie deosebită din 
partea medicilor, asistenţilor şi a 
personalului administrativ.
    
 Ilarion Bârsan 

SPITALUL DIN AGNITA, 
LA CINCI ANI DUPĂ NEDESFIINŢARE
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Au trecut 10 ani de când 
învăţătorul Pătru Bogdan 
şi-a îmbrăcat elevii în lole 

şi cu o parte din părinţii acestora au 
realizat o miniparadă, făcându-i pe 
agniţeni să vină în centrul oraşului 
şi să retrăiască un moment din 
vremea când clopotele şi bicele 
saşilor făceau gălăgie, alungând 
iarna şi spiritele rele.
Interesul şi bucuria agniţenilor la 
revederea lolelor i-a determinat pe 
tinerii din Agnita să reia obiceiul în 
toată splendoarea lui şi în acelaşi 
an s-a constituit asociaţia Breasla 
Lolelor, membrii ei şi-au făcut 
costume, au învăţat regulile iar în 
2017, în Sibiul –capitală culturală 
europeană s-au auzit pocnete 
de bici şi sunet de talangă. Aşa 
au redevenit Lolele din Agnita, 
eveniment cultural al judeţului 
Sibiu.
Mulţi agniţeni au revenit acasă 
pentru a lua parte şi a se bucura 
împreună cu prietenii de parada 
lolelor şi mai ales de balul care a 
urmat.
Faptul îmbucurător şi dătător de 
speranţe este că  din numărul de 
230 de lole participante la paradă 
78 au fost copii, ceea ce înseamnă 

că tradiţia lolelor va continua 
mulţi ani.
În gaşca Floarea Soarelui, condusă 
de Ioan Şamu, au fost 12 adulţi şi 2 
copii, în gaşca Fluturele, condusă 
de Gabi Soare, au fost 24 adulţi 
şi 16 copii, în gaşca Tăbăcarii, 
condusă de Florin Cioca, au 
fost 18 adulţi şi 6 copii, în gaşca 
Mocăniţa, condusă de Dragoş 
Drăgan, au fost 14 adulţi şi 5 
copii, în gaşca Urşii, condusă de 
Iulian Bărbat, au fost 10 adulţi şi 4 
copii, în gaşca Dracii, condusă de 
Cosmin Drăgan, au fost 18 adulţi 
şi 12 copii, în gaşca Inima condusă 
de Gabi Nicula , au fost 7 adulţi şi 
8 copii şi în gaşca Aşii condusă de 
Iulian Borzea au fost 12 adulţi şi 
9 copii,
Spre satisfacţia spectatorilor, 
foarte mulţi veniţi ca turişti, în 
parada lolelor din anul acesta 
au apărut două cărucioare cu 
gogoşi care au fost împărţite cu 
generozitate, mai ales copiilor.
Alt element care nu făcea parte 
din tradiţia săsească este formaţia 
de dansuri săseşti din Sibiu 
care a deschis, ca şi anul trecut, 
manifestările din centrul oraşului.
După paradă cele 8 găşti s-au 

împrăştiat prin oraş, au intrat în 
casele celor care i-au primit cu 
plăcere şi cărora le-au spus: „Noi 
norocul vi-l urăm, / Cu talange şi 
cu bice- /Griji necazuri alungăm, /
Tot cu cântec şi cu glume/ Atunci 
când vă vizităm-/ Doar de bine 
vă urăm”. Apoi în jurul mesei 
ce-i aştepta cu vin şi  cu gogoşi 
au cântat  „ Mă dusei să trec la 
Olt”, Pe Mureş şi pe Târnave” şi 
alte asemenea cântece potrivite la 
petreceri.
La ora 18,oo pocnetul bicelor a 
încetat, tălăngile au fost înfundate 
şi cu măştile date peste cap lolele 
s-au dus să se pregătească pentru 
cel mai plăcut aspect al acestui 
eveniment, balul lolelor. Acolo 
spiritul săsesc a fost înlocuit cu 
cel românesc, marşul de fanfară 
cu muzica populară şi scuturatul 
talăngilor cu jocurile, învârtita, 
sârba, haţegana.
Breasla lolelor, dispusă şi pentru 
alte activităţi citadine, a mai reuşit 
odată să anime oraşul şi să aducă 
buna dispoziţie în Agnita.

    
  I. Bârsan

LOLELE DIN AGNITA 
AU FUGIT A X-A OARĂ
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                                  Lumina lui Hristos luminează tuturor.“ (Liturghia Darurilor)
          Apare cu binecuvântarea ÎPS Părinte Mitropolit dr. Laurenţiu Streza

“
“

SPRE ADUCERE 
AMINTE

„Azi 25.08.2010 s-a pregãtit în 
interior terenul pentru stratul 
filtrant de la subsol, mâine se 
va pune sortul pentru acest strat 
şi se va turna placa de jos. Va 
urma cofrajul pentru planşeul 
de sus, aşezarea armãturii de 
fier şi turnarea betonului.Cu 
aceastã ultimã lucrare s-a ajuns 
la finalul a ceea ce s-a stabilit 
prin contractul semnat cu firma 
constructoare.
Cred cã nu este agniţean, fie 
chiar şi de altã confesiune decât 
ortodoxã, care sã nu fi aflat cã 
ortodocşii doresc şi au început 
lucrãrile la capela din cimitir. 
Mai cred cã în ultimele trei luni 
mulţi dintre dumneavoastrã 
aţi trecut pe aleea principalã 
a cimitirului. şi mai cred cã 
mulţi aţi observat multitudinea 
de materiale necesare lucrãrii.
Trebuie sã vã mãrturisesc cã 
s-a respectat întru totul pânã 
acum planul arhitectural, 
cantităţile de materiale şi 
calitatea materialului. Mãrturie 
vor sta pozele luate la fiecare 
fazã a lucrãrii sau aproape 
în fiecare searã la finalul 
programului. Tot mãrturie stau 
mostrele de beton luate din 
fiecare cifã ce s-a adus şi s-a 
turnat şi certificatele de calitate 
a acestora. Trebuie sã vã 
mãrturisesc cã sunt câteva sute 
bune de metri cubi de beton şi 
peste 10 t (10000 Kg) de fier 

beton. Mai trebuie sã vã spun 
cã la cofraje s-au folosit câteva 
sute de plãci aglomerate şi o 
pãdure de stâlpi de susţinere. 
şi trebuie sã vã mai spun cã 
de trei luni de zile o echipã de 
aproximativ 10 oameni au trudit 
zi de zi, de luni pânã vineri, de 
la ora 7 dimineaţa pânã la 6 
seara la        „ durerile facerii” 
şi aducerii capelei la cota 0. Şi 
un neavizat sau chiar rãu voitor 
observând din timp în timp 
lucrarea şi-a putut da seama cã 
a fost nevoie de material mult 
şi de multã muncã. Şi inevitabil 
se desprinde concluzia cã a 
fost şi este nevoie de bani. Şi 
oricine a fãcut o lucrare cu 
vreo firmã ştie foarte bine cã 
înainte de începerea lucrãrilor 
se achitã un avans de pânã la 
30% din valoarea lucrãrii, apoi 
pe mãsura desfãşurãrii lucrãrii 
potrivit situaţiilor întocmite se 
achitã alte tranşe.
Totul a fost foarte bine pânã 
aici! Iatã însã cã peste puţin 
timp lucrarea contractatã se va 
finaliza. S-a achitat pânã acum 
aproximativ 75% din valoarea 
lucrãrii. Ar mai fi de achitat 
aproximativ 50000 lei numai 
cã extrasul de cont în care au 
fost depuşi banii pentru capelã 
din data de 12.08.2010 aratã 
cã soldul disponibil este de 
261,60 RON.
Concluzia este cã noi, 

beneficiarii (credincioşii 
ortodocşi şi de alte confesiuni 
–afarã de saşi şi maghiari) 
nu mai avem bani sã plãtim 
întreaga lucrare. Comitetul de 
lucrãri ştia de la început faptul 
cã nu sunt bani sã se acopere 
întreaga lucrare şi cã rãmânem 
descoperiþi cu aproximativ 
50000 RON. Ar fi contribuţia 
pentru capelã pe acest an a 
1000 de familii sau la 500 de 
familii care n-au dat nici anul 
trecut sau la aproximativ 350 
familii, care n-au plãtit pe 
2008, 2009 şi 2010.
Am sperat într-o mobilizare 
mai amplã dupã începerea 
lucrãrilor, dar n-a fost sã 
fie aşa! Cred cã toatã lumea 
înţelege cã acolo s-au bãgat 
materiale, care costã şi s-au 
plãtit salarii la oameni, tot din 
Agnita, care lucreazã la firma 
respectivã.
Pe aceastã cale fac un apel la 
înţelegere din partea celor care 
încã n-au contribuit cu sumele 
prevãzute pe fiecare an de 50 
RON/familie începând cu 2008 

pentru a ne achita onorabil faţã 
de constructor. E încã un timp 
potrivit pentru a se achita aceşti 
bani pânã nu încep şcolile şi 
pânã nu vine sezonul rece.
Şi acum o poveste realã, care a 
ajuns la urechile mele.
E vorba de o credincioasã, în 
vârstã şi vãduvã şi fãrã copii, 
care s-a dat în grija unor nepoţi, 
care într-o dimineaţã poartã 
o discuþie cu un vecin şi el 
rãmas vãduv, dar cu doi copii 
plecaţi la muncã în strãinãtate:
- Ai dat mãi vecine bani pentru 
capelã?
- Am dat vecinã, cã dacã se face 
îi bine cã aşa mi-o zis copiii.
- Ai fãcut o prostie, eu nu dau 
nici în ruptul capului. Sã nu 
mai dai nici tu cã de
aia ne-am fãcut case mari, sã 
aibe de unde sã ne ducã.
- Vecinã dacã o început sã se 
facã şi dacã mi-o zis copii cã-i 
o treabã bunã, apoi eu mã duc 
cu lumea!
- Treaba ta, eşti un prost, eu nu 
dau nici un ban, sã mã ducã din 
casa mea.

N-aş dori s-o dezamãgesc pe 
aceastã credincioasã, dar din 
câte ştiu nepoţii abia aşteaptã 
sã închidã ochii ca sã-i vândã 
casa şi tare mã tem cã dacã va 
deveni funcţionalã capela, pe 
când va închide ochii din casa 
ei, (fãcutã mare) drept în acolo 
o vor duce.
Dragii mei,
Cei mai tineri şi cei deschişi 
spre lumea de afarã, cei care au 
fost peste graniţã îşi dau seama 
de necesitatea acestui obiectiv. 
Am toatã nãdejdea cã un oraş 
de credincioşi ortodocşi vom 
fi în stare sã finalizãm aceastã 
lucrare.
Sper sã trãiesc sã aud şi 
comentarii de genul: ce bine 
e cu capelã, e uşurinţã, nu mai 
e atâta deranj acasã, nu mai e 
atâta obosealã, e mai comod, 
e mai lejer, e mai igienic, e 
conform cu lumea civilizatã. 
Abia aştept! şi nu uitaţi de 
apelul fãcut!”

Prot. Jurca Ioan

NOTĂ: Căutând ceva prin arhiva Gazetei Hârtibaciului 
am găsit acest articol şi am considerat că merită să fie 
republicat.

Învățăturile Sfinților Părinți 
despre post

Postul Paștelui are o durată de 7 săptămâni, începe după 
Duminica izgonirii lui Adam din rai și se sfârșește în Sâmbăta 
Mare. În acest an Postul Paștelui începe pe 14 martie. 
Acest post a fost instituit în cinstea Patimilor și Învierii 
Mântuitorului Iisus Hristos, prin care noi am fost mântuiți, 
și nu reprezintă doar abținere de la anumite alimente, ci 
înseamnă și îndreptare sufletească prin spovedanie și fapte 
bune.
   Sfinţii Părinţi ai Bisericii afirmă că postul este întru totul 
duhovnicesc. Abstinenţa de la mâncărurile de toate felurile şi 
grase nu are decât un singur scop: întărirea sufletului pentru 
a rezista în războiul dus de trup [împotriva poftelor şi a 
patimilor], spre a se arăta biruitor şi a primi de la Dumnezeu, 
Dătătorul Legii, cununa neveştejită a biruinţei.
   Sfântul Vasile cel Mare defineşte postul ca înstrăinare 
de rele, spunând: „Binele postului nu izvorăşte de pe urma 
înfrânării de la mâncăruri numai; pentru că adevăratul post 
înseamnă alungarea şi înfierarea relelor; dezleagă orice 
legătură pe care o ai cu nedreptatea; renunţă la a-ţi întrista 
aproapele; nu posti numai în împrejurări grele şi când te afli 
în duşmănie; te abţii de la vin, dar nu şi de la injurii.“
   Sfântul Chiril al Alexandriei constată: „Adevăratul mod 
de a posti înseamnă putinţa de a săvârşi lucruri cu adevărat 
mari, care nu se află decât în faptul de a nu-ţi hrăni mintea 
cu plăceri desfrânate…”

  Dumnezeiescul Ioan Gură de Aur spune despre post: „Postul 
este o harismă dumnezeiască, este hrana îngerilor, prietenul 
fecioarelor, sporul în cele ale casei; postul este apărătorul 
celor ce se pocăiesc, însoţitorul rugăciunii, mângâierea celor 
săraci, ajutorul celor în necazuri; postul alungă somnul, 
postul este apa care ne răcoreşte din izvorul nemuririi.”
  Sfântul Grigorie de Nyssa afirmă despre post acestea: 
„Postul este pacea de obşte atât a sufletului, cât şi a trupului, 
viaţa lipsită de tulburare, vieţuirea în statornicie, viaţa bine-
plăcută lui Dumnezeu şi care întristează vrăjmaşul.”
  Sfântul Chiril al Alexandriei spune: „Postul este urmarea 
vieţuirii îngereşti, izvor al cumpătării, începutul înfrânării, 
nimicirea iubirii de plăceri.”
  Simeon Metafrasul spune: „Postul este un mare bun: 
nimiceşte [vindecând] rănile păcătoşilor; înmoaie şi 
domoleşte aprinderile patimilor trupeşti; este ţarina cea 
bună care dă rodul veseliei şi prietenul plin de îndrăzneală 
împotriva vrăjmaşilor.”
   Postul din anul acesta să ne aducă bucurie și liniște 
sufletească, să postim renunțând la răutățile vieții noastre 
și prin Taina Spovedaniei, să ne pregătim să-L primim pe 
Hristos Mântuitorul.

Părintele Marius Rebegel
Parohia Ruja

Rugăciune
 

Daniela Pănăzan Lorinczi

Coboară, Iisuse, sufletul meu
de pe Crucea grea
şi promite-i 
precum tâlharului:
„Astăzi vei fi cu mine în Rai!”

Izbăveşte, Iisuse, sufletul meu
de suferinţa chinuitoare
şi spune-i
precum slăbănogului:
„Iertate-ţi sunt păcatele!”

Primeşte, Iisuse, sufletul meu
ca pe un porumbel alb
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Apa este una dintre cele mai mari minuni 
ale universului cunoscut în prezent. Numai 
un Creator perfect, care iubește ordinea 
și frumosul, pot să stea la originea apei. 
Informațile de mai jos, sunt chiar dovada că 
Acest Creator există, și că El oferă creației 
sale cele mai frumoase declarații de dragoste, 
punând oridine  desăvârșită în cele create. 
Cu speranța că cele expuse mai jos, vă vor 
umple de uimire dar și de admirație, și vă 
vor duce cu gândul la Cel care ne iubește 
nemărginit, expunem un scurt fragment din 
documentarul Water-The Great Mystery, 
pe care îl puteți vedea integral pe pe www.
descoperauniversul.ro . Documentarul 
conține informații uimitoare despre 
proprietățile apei, fiind realizat de oameni de 
știință, dar și teologi și filosofi.
Roy RUSTUM -, profesor la Academia de 
studii universitare Pennsylvania și membru 
al Academiei Internaționale de Știință 
–S.U.A. consideră că „gândul, sau intenția 
pot fi impregnate în apă” . Aceasta poate fi o 
posibilitate. Este ca și cu  „rugăciunea”.  Pe de 
altă parte KIRILL, Mitropolitul de Smolensk 
și Kalingrad spune că  Sfânta Scriptură 
conține aceste cuvinte minunate: „Nimic 
nu este imposibil celui care crede”! Moise 
a despărțit Marea Roșie,iar Mântuitorul 
Hristos a mers pe apă, dar a și transformat 
apa în vin, la nunta din Cana Galileei.
       Avem dovezi de nezdruncinat că 
rugăciunea îi face pe bolnavi să se simtă 
mai bine, susține Konstantin KORTOTKOV 
(doctor  al Academiei de Știinte Naturale din 

Rusia), generând chiar însănătoșiri absolut 
extraordinare,  cum ar fi stoparea imediată 
a avansării unei cangrene în corpul unei 
persoane care o avea deja.
       „În ceea ce privește apa sfințită, atunci 
când este turnată pe animalele bolnave, 
sau pe o plantă muribundă, efectul este 
acela de a le readuce la viață- afirmă Vlail 
KASNACHEV, membru al Academiei 
Medicale  Novosibirsk-Rusia. Acestea sunt 
fapte, și nici un chimist nu le poate explica la 
ora actuală. Pur și simplu nu poate. 
Pe 18 ianuarie/6 ianuarie de sărbătoarea 
ortodoxă a Botezului Domnului, s-a făcut 
următorul experiment :două recipiente 
obișnuite au fost umplute cu apă de la robinet. 
Unul dintre ele a fost  pus de dimineață în 
Sfânta Biserică, unde urma să se facă sfințirea 
apei, în timp ce celălalt recipient a fost lăsat 
pe ghiuvetă.
Credincioșii și chiar necredincioșii se grăbesc 
la Biserică pentru a lua puțină apă sfințită. Se 
crede despre ea că posedă calități ieșite din 
comun. Pentru a confirma sau infirma aceste 
ipoteze  cele două recipiente au fost duse la 
laborator și studiate, îndată după terminarea 
slujbei de sfințire a aghiasmei mari. Aici apa 
a fost înghețată întro cameră criogenică și 
fotografiată la microscop. Cristalele apei de 
robinet apăreau ca o pată haotică și difuză, 
pe când apa care fusese sfințită în Biserică, 
avea forma rectilinie simetrică a stelei cu șase 
colțuri.   Este binecunoscut că apa sfințită are 
o structură foarte puternică și stabilă. Acestă 
apă poate să-și transmită proprietățile mai 

departe. Luați doar 10 grame din această apă 
și diluați-o în 60 de litri de apă obișnuită și 
apoi întreaga cantitate va avea proprietățile 
apei sfințite.  În dreapta puteți vedea structura 
apei sfințite, fotografiată la microscop. 
Așadar fiecare cuvânt al nostru are putere 
foarte mare asupra materiei, fiind dovedit 
deja că vorbele noastre conțin o energie, o 
putere.  
Fotografiile de mai sus, arată structura apei 
expusă la anumite cuvinte. Așadar, sunt 
afectați cei din jurul nostru atunci când le 
adresăm cuvinte urâte? Domnul Hristosa 
avertizat pe oameni că „oricine se mânie 
pe fratele său vrednic va fi de osândă; şi 
cine va zice fratelui său: prostule , vrednic 
va fi de judecata sinedriului; iar cine va 

zice: nebunule, vrednic va fi de gheena 
focului”(Evanghelia de la  Matei, capitolul 
5).
Nici nu îndraznesc să îmi imaginez, cum este 
afectat cineva care este dat celui rău.Totuși 
pozele de mai sus, care pot fi considerate 
dovezi ștințifice, arată că pomenirea 
diavolului aduce cu sine dispersia structurii 
apei. De fapt chiar acel cuvând înseamnă cel 
care desparte. Dacă aceste lucruri sunt astăzi 
dovedite ștințific, vom fi oare mai atenți ce 
fel de cuvinte ne adresăm, cum folosim apa 
sfințită, sau cât de des folosim cuvântul 
mulțumesc?

Părintele Sebastian Toma - Parohia Movile

Duhul lui Dumnezeu Se purta 
pe deasupra apelor...  

Educația religioasă a tineretului 
creștin-ortodox

Astăzi întâlnim poate 
mai des decât altădată 
cuvintele nu are vocație 

domnule sau  cutare personaj 
nu are nici un pic de chemare 
în ceea ce face. Aceste cuvinte 
bineînțeles sunt atribuite mai mult 
sau mai puțin oricărei profesii. 
Dar de cele mai multe ori, însă 
prin prisma acestei prejudecăți 
sunt caracterizați mai ales cei care 
educă.  Pentru că aceștia sunt cei 
care sculptează minți, conștiințe, 
suflete. Desigur că toți am putea 
spune, acționăm pentru că simțim 
o chemare a relizării a ceea ce ne-
am propus, dar puțini sunt cei care 
fac ca valorile reale ale unui neam, 
ale unei societăți, ale unor copii să 
fie reactualizate, revigorate.  Asta 
dacă vrem ca generațiile care se 
nasc să se poată ghida și să poată 
duce lupta pentru bine și pentru 
iubirea de frumos pe care au dus-o 
înaintașii lor. Doar această din 
urmă categorie duce la păstrarea 
conceptelor de neam, de credință, 
de adevăr pur în conștiințele 
oamenilor. Poate  că e timpul să 
ne schimbăm modul în care ne 
trăim viața. Suntem adeseori puși 
în fața a diferite situații care ni se 
par a fi fără soluții. Și de multe ori 
uităm că Cineva a biruit lumea, 
doar pentru ca noi să avem curajul 
de-a privi, de-a dori și de-a merge 
spre ceea ce este frumos și bun.  
Hristos ne spune astăzi și pînă 
la sfârșitul veacurilor cum să ne 
educăm tinerii. Lucrul pe care îl 
uităm de multe ori este că El ne-a 

învățat că cea mai mare autoritate 
este iubirea. Nimic nu este mai 
presus de aceasta! Fiecare eșec în 
educație se datorează în mod cert 
faptului că nu reușim să câștigăm 
încrederea tinerilor.  Iar dacă nu 
reușim să facem asta, nu avem 
voie să educăm, să propovăduim, 
să învățăm pe alții. Pentru a face 
aceasta e  nevoie de o reîntoarcere 
la principiile evanghelice, lăsate 
de Fiul lui Dumnezeu. Suntem un 
popor încreștinat direct de unul 
dintre Apostolii  Mântuitorului 
Hristos, dar astăzi mai mult ca 
oricând se vrea uitat acest dar 
pe care ni L-a făcut Dumnezeu. 
Or uitând, nu facem decât să ne 
pierdem identitatea noastră de 
neam, de credință, de fii ai lui 
Dumnezeu. Dacă s-ar  ține cont de 
principiile evanghelice, ne-am da 
seama că misiunea fundamentală 
în educarea religioasă a tineretului 
și nu numai este de-a fi alături de 
ei, de-a le stimula creativitatea. 
Nu de-a fi doar pur și simplu la 
dispoziția noastră și să facă tot 
ce vrem noi, fără să ne gândim 
la prioritățile lor. De exemplu, un 
profesor fără vocație este foarte 
periculos pentru educația copiilor. 
Aceasta fiindcă nu este animat 
de dorința insuflării adevăratelor 
valori. Ar însemna o indiferență 
față de ceea ce se petrece în 
societate. Din păcate aceasta îl 
ucide religios, spiritual și cultural 
nu doar pe el, ci și generațiile 
care trec prin mâna lui. De multe 
ori Bisericii i se reproșează faptul 

că nu reușește să țină pasul cu 
vremurile în care trăiesc tinerii, 
însă de nenumărate ori se uită că 
Întemeietorul ei ține foarte mult la 
libertatea omului. Neforțând nici 
măcar pe cei care I se împotrivesc 
Lui. Cheamă, dar nu constrânge! 
Iubește, dar nu obligă! 
Am putea spune că educația 
religioasă nu este altceva decât o 
redobândire a dialogului dintre 
Dumnezeu și om. Dialog în virtutea 
căruia putem fi cu adevărat  vii. 
Nu trebuie să uităm niciodată că 
relația dintre noi și tineri trebuie să 
reflecte raportul dintre Dumnezeu 
și om. El nu face niciodată abuz 
de autoritatea Lui. Asta au dedus 
toți Părinții Ortodoxiei, de peste 
două mii de ani. Singura autoritate 
care zidește și insuflă valori este 
puterea exemplului îmbrăcat în 
iubire. Iubire care în educație e 
bine să fie raportată întotdeauna la 
Cel care este Iubire. Ni se pare că 
tinerii nu mai au valori după care 
să se ghideze? Foarte adevărat! 
Asta pentru că s-a uitat să se 
transmită de la o generație la alta. 
Biserica nu a uitat, ci le păstrează 
și nu numai că le păstrează, dar 
le și reînoiește. Așa se face că 
avem numeroși mărturisitori și 
adevărați pedagogi spre Hristos și 
în Țara noastră. Cele mai recente 
exemple îi vizează pe oamenii care 
au suferit în temnițele comuniste, 
care cu prețul propriei lor vieți, 
supuși fiind mai înainte la chinuri 
care ar întrece imaginația celor 
mai renumiți scenariști de filme 

horror, și-au dat viața mărturisind 
că sufletul are un preț inestimabil 
înaintea lui Dumnezeu. Ei sunt de 
fapt ecoul cuvintelor lui Hristos: 
Ce-i va folosi omului de va câștiga 
lumea întreagă? Sau: Cel ce crede 
în mine are viață veșnică. Așa se 
face că sub pretextul că tinerii 
au nevoie să conștientizeze și să 
se ferească de riscurile societății 
actuale, se încearcă o înlocuire a 
educației religioase cu  o educație 
consumistă, individualistă, 
egocentristă. Așa se face că de 
nenumărate ori subtil și viclean 
sub masca apărării drepturilor 
omului, le dăm voie altora să 
intre cu bocancii în ceea ce 
avem mai de preț- Biserica 
mama noastră, a tuturor. Uităm 
că într-o mare măsură faptul că 
dacă astăzi vorbim această limbă 
se datorează și Sfântului Antim 
Ivireanul, care a fost unul dintre 
cei mai mari tipografi ai culturii 
medievale românești, alături de 
Diaconul Coresi. Mulți uită că 
el a pus bazele primei biblioteci 

în București. Exemple de mari 
dascăli ar putea continua pe 
foarte multe pagini. Oameni 
care au trăit în și cu Dumnezeu 
în Biserică. Oameni care prin 
insuflare dumnezeiască au arătat 
că la baza actului educațional 
religios și nu numai stă dragostea, 
care implică responsabilitate, 
demnitate, ancorare în Dumnezeu. 
Desigur la temelia a tot ceea ce 
înseamnă păstrarea și efortul de 
regăsire a adevăratelor valori 
și principii sănătoase, trebuie 
să stea permanent îndemnul lui 
Hristos: Fără Mine nu puteți face 
nimic! Sau: Lăsați copiii să vină 
la Mine! Doar așa cel care educă 
nu va mai fi acuzat că plictisește 
ci va fi propulsat împreună cu 
cel ce-l ascultă și le practică, pe 
cele mai înalte vârfuri ai munților 
adrenalinei și ai fericirii adevărate. 
Dumnezeu este lumină, așadar să 
urmăm porunca și să devenim fii 
ai luminii!

Părintele Andrei Iancu,
Parohia Coveș.
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Armenciu Simion  01 martie  88 ani  Nocrich
Frăţilă Acsente  01 martie  83 ani Vecerd
Borcea Maria  01 martie  82 ani Cornăţel
Maca Ioan  01 martie  82 ani Netuş
Luca Miron  01 martie  81 ani Alţîna
Lazăr Silvia  02 martie  82 ani Hosman
Neamţu Maria  03 martie  87 ani Alţîna
Buta Nicolae  03 martie  87 ani Stejărişu
Oprean Ioan  04 martie  98 ani Moardăş
Borza Filip  06 martie  84 ani Zlagna
Stănilă Augustin  07 martie  83 ani Mihăileni
Vintilă Ioan  08 martie  81 ani Roşia
Oliu Iovu   09 martie  95 ani Bîrghiş
Viştea Maria  09 martie  84 ani Bîrghiş 
Draşovean Augustin 10 martie  86 ani Roşia
Aron Lucreţia  10 martie  84 ani Roşia
Bârsan Viorica  10 martie  83 ani Alţîna
Oneamoise Emil  11 martie  90 ani Retiş
Oprean Paraschiva  12 martie  91 ani Moardăş
Ionuţ Maria  13 martie  83 ani Săsăuş
Cloţan Toma  14 martie  95 ani Nou
Macriş Livia  14 martie  81 ani Cornăţel
Muşoaie Siminică  15 martie  80 ani Hosman
Burja Ioan  15 martie  80 ani Hosman
Vasiu Radu  16 martie  89 ani Noiştat
Droc Doina  16 martie  87 ani Retiş
Muntean Ioan  17 martie  87 ani Caşolţ
Crişcă Lucreţia  17 martie  84 ani Şalcău
Harbădă Elena  18 martie  92 ani Netuş
Rogozan Simion  18 martie  90 ani Ighişu Vechi
Şamu Elena  18 martie  87 ani Nocrich
Băcilă Emilian  18 martie  83 ani Nucet
Burduhos Oniţa  19 martie  84 ani Iacobeni
Oros Ana   20 martie  90 ani Ighişu Vechi
Ignat Teodora  20 martie  89 ani Vărd
Boghiu Gheorghe  24 martie  86 ani Daia
Duca Ana   24 martie  85 ani Pelişor
Lisan Paraschiva  25 martie  81 ani Daia
Rusu Lucreţia  26 martie  90 ani Şomartin
Lascu Aurelia  27 martie  83 ani Vărd
Muntean Maria  27 martie  81 ani Daia
Lungu Mateiu  28 martie  91 ani Beneşti
Ifteni Mitra  28 martie  90 ani Nocrich
Bibu Eleonora  29 martie  83 ani Fofeldea
Brezaie Nicolae  31 martie  92 ani Alţîna
Mihai Maria  31 martie  85 ani Retiş
Noi le dorim, sănătate, bătrâneţe liniştită şi bucurii din partea urmaşilor
N.R. Din cauză că unele Primării nu au reactualizat listele, sunt persoane 
pe care, deşi au împlinit 80 de ani, nu le putem  nominaliza. De asemenea 
unii nominalizaţi au trecut la cele veşnice. Până când vom avea toate listele 
solicitate, ne cerem scuze pentru erorile de care nu ne facem vinovaţi.

Text și foto culese de prof. Mircea Drăgan Noiștețeanu

la început dai tot 
de fiecare dată mai mult decât ai
apoi păcătoasa necesitate
de a recupera începe să te macine
ca pe un dependent de heroină

atunci e momentul când începi să pierzi. şi pierzi. invariabil. 

/ – ştii, viaţa e o păpuşă rusească: „obiect similar într-un alt obiect 
similar”.
(un păcat acoperă pe altul)
(o tristeţe acoperă pe alta)
(o iubire acoperă pe alta)
(o femeie acoperă pe... nu! o femeie nu) /

toată lumea ta (o cantitate de oameni de altfel neglijabilă)
se opreşte din expansiune
şi îţi dai seama că nici un om nu este, într-un fel sau altul, special
ei sunt diferiţi doar prin numărul de păcate 

începi să alergi pe străzi / să urli în gura mare cât de mult iubeşti tu 
şi ce suflet mare ai / să te rogi de toţi trecătorii / ăia indiferenţi şi 
insensibili / să intre la tine în inimă şi să vadă că este umplută  până la 
refuz cu bune intenţii / de fapt vrei aşa puţin de la viaţă şi ai fost greşit 
înţeles / bla. bla. bla.

totul e prea fierbinte. te opreşti.

atunci e momentul când ar trebui să plouă. şi plouă. invariabil.

FOAIE VERDE GRÂU CURAT,
Rău, maică, m-ai blestemat
De-am ajuns să fiu soldat;
Tot prin codru-nstrăinat
Stau în armă rezemat.

Când dă soarele în seară,
Toata lumea-i la primblare,

Numa eu în patrulare,
Cu arma pusă-n spinare.

Leica-mi face-o întrebare:
Ce plângi , soldate, cu jale,

Ori ţi-i grea arma-n spinare?
Nu mi-i grea arma-n  spinare,

Ci mi-i dor de  casă  tare,
C-am  lăsat  trei  sorioare;
Trei surori  şi o cumnată
Ş-o drăguţă de  nevastă.

Surorile  m-o uitat
Şi nevasta    m-o lăsat.

Plânge pământu’ sub mine,
C-am ajuns singur pe lume;

Şi eu plâng deasupra lui
C-am  rămas al  nimurui.

  Dan Ioan, 75 de ani,Retiş, 2 VIII 1981
(notat de el in 1926)

Retrocedare 
  Dan Herciu

Casa noastră
 Ioan Gligor Stopiţă

Casa noastră, tată, se surupă
Pe un fundal de mari singurătăţi.
Casa noastră, mumă, cade-n râpă.
Puii veşniciei au acum mustăţi.

Şi din a cerului albă grădină
Luceafărul ieşit-a ca să-mi spuie
Clipind cu ne-nţeleasa lui lumină
De-o răstignire-n şapte cuie.

Din ceţuri ruginite cade teama…
Ce grav prohod e tata azi
Şi ce durere mare este mama!

Surorile sunt ciute printre brazi
Ca un destin şi un blestem de-a valma
Printre popoarele pierdute de nomazi...

Necesitatea iluziei
 Ioan Gyuri Pascu

Eram la un ceai cu Miyagi San:
„Priveşte spre tăpşan”, zice,
„vezi la capătul lui,
la poalele dealului
o fată frumoasă
sprijinită de casă
trecându-şi mâinile prin păr?”
„Nu văd.”
„Nici eu” zice, „Într-adevăr.
Dar mă întreb adeseori
de ce aici sau pe un câmp cu flori 
ori
când ne e bine în Nirvana
n-o vedem. Nici azi nu ştiu
de ce s-arată numai în pustiu
Fata Morgana?”

Rugăciunea, nufăr alb plutind pe lac
 Francisc Lorinczi

Rugăciunea, nufăr alb plutind pe lac,
Divin amfiteatru de petale,

Osmoză între noroi şi soare,
Foşnet de suflet din nobilul conac,

Fagure de rai umplut cu miere
Îmi sperie inima cu frumuseţe

Clipe umplute cu regeşti ospeţe
Ţesute-n tainică-adiere.

Cămara mi-ai umput cu mirodenii
În care a roit parfum de rai

Din timpuri vechi sădite cu milenii
Dăruieşti  ca un boier de strai.

Viaţa-i un pocal umplut cu denii
Îmbrăcată în veşmânt de  crai.

MATER – MATERNA

Nicu Ganea

Ţi-ai clădit pe suflet visul, unic
Mic şi cald, plăpând şi orb
În căuşul palmei, puric
Ochii arşi şi azi îi sorb

L-ai legat cu lanţ de tine
Osândit la ocrotire
I-ai dat seva ta din vineri
Şi ai ars de nedormire

A fost visul tău cel unic
Mic şi cald plăpând şi orb
În căuşul palmei – puric
Ochii tăi şi azi îi sorb!

Lacrimile tale, diamante vii,
Ametiste scumpe, strălucind durere.
Mă prefac stăpânul unor bogăţii
Un stăpân nedemn de aşa durere
Lacrimile tale, vii mărgăritare
Trăitoare perle, de durere flori
Irişi pururi umezi cu adânci fiori
Ard în ochi iubire, flăcări de iertare
Nestemate lacrimi, unice comori.
În curgerea lor s-au făcut o mare
Marea ta durere de-a mă şti departe
Alungat de soartă, obosit de teamă, 
Marea de secunde care ne desparte
Apă necuprinsă-i lacrima ta, mamă.

LACRIMI NESTEMATE
Acrostih (La mulţi ani mamă) 

Nicu Ganea
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Așteptam iarna cu nerăbdare... cu zăpadă și tăiatul porcului, cu zăpadă 
și brad împodobit, cu zăpadă și colinde... 
A venit iarna și se pare că a trecut, dar fără zăpadă... Poate e mai 
bine așa pentru că la prima zăpadă am constatat că nu toți elevii de 
la mine din clasă aveau mănuși. Atunci am hotărât să le iau mănuși. 
Erau la București cu 20 lei setul: căciulă, fular, mănuși... Dar nu 
aveam banii necesari... Trebuia găsită o soluție! Atunci mi-a venit 
ideea globurilor parfumate cu semne de cusături, ideea realizată în 
colaborare cu IA Roșia, Sibiu. Mulțumesc Teatrului Mic din Sibiu si 
Tracolla HandmadeCreation pentru donațiile  oferite. Cum nu am reușit 
să strâng suma necesară, m-am gândit să fac mărțișoare cu semne de 
cusături. Am reușit! Tot în colaborare cu IA Roșia, Sibiu! Cu ajutorul 
copiilor am pregătit aluatul (pap), am decupat forme și am pictat. 
Mulțumesc, dragilor!!!
Imagini cu mărțișoarele și pașii făcuți pentru realizarea lor găsiți pe 
pagina de facebook IA Roșia, Sibiu.Daca doriți să cumpărați și să 
ajutați astfel la strângerea banilor necesari, găsiți aceste mărțișoare la 
Târgul de Mărțișor din Sibiu. Prețul îl faceți dumneavoastră, cei care 
cumpărați! Mulțumim frumos!

Prof. Corina Popescu

Daruri din marțișoare

AVEM NEVOIE DE TINE, 
IAR TU AI NEVOIE DE NOI!

Suntem Patrula de Reciclare – copii și tineri din toată țara care protejăm 
mediul înconjurător și avem grijă de c omunitățile noastre. Ajută-ne!
Colectează deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE), 
adică orice aparat care se introduce în priză sau funcţționează cu bat erii. 
Vechi sau stricat!

DE CE COLECTĂM DEEE?
DEEE sunt o sursă de poluare pentru mediu, iar nouă ne pot afecta 
sănătatea. Este ilegal să aruncăm aceste deșeuri împreună cu gunoiul 
menajer! Hai să le colectăm cu grijă, iar apoi vor fi reciclate astfel încât să 
nu dăuneze naturii. Află mai multe despre reciclarea DEEE pe 
www .rorec.ro!

CUM POȚI SCĂPA DE ELE?
• Deșeurile electrice ușoare (aparatele electrice mici, bateriile, acumulatorii, 
becurile, neoanele uzate) adu-le la punctele de colectare din județul tău! 
Află unde sunt, pe www.patruladereciclare.ro
• Deșeurile electrice grele (frigidere, mașini de spălat, televizoare etc.): 
sună la TelVerde 0800.444.800 (apel gratuit în toate rețelele), iar echipa 
Asociației Române pentru Reciclare RoRec le va ridica gratuit de la 
domiciliul sau ins tituția ta!

CUM NE POȚI A JUTA?
Trimite la reciclare deșeurile electrice din gospodăria sau din firma ta! Dă 
un exemplu și contribuie și tu la suc cesul Patrulei noastre de Reciclare! Să 
arătăm țării într egi că sunt em cei mai harnici și mai r esponsabili!

Ce este Patrula 
de Reciclare?

Este Programul Național  de 
Educație de Mediu desfășurat 
de AsociațiaRomână pentru 
reciclare RoRec, cu sprijinul 
inspectoratelor școlare județene 
și din București.
Sute de profesori și mii de elevi 
încurajează comportamentul 
responsabil față de mediu 
în rândul comunităților lor, 
promovând colectarea selectivă 
a deșeurilor de echipamente 
electrice și electronice (DEEE).

Ce sunt aceste DEEE:

Calculatoare de buzunar / 
de birou, Fax, Imprimante, 
Laptop, notebook, Mașini 
de scris, Tastatura și mouse, 
Telefoane fixe, Unități 
centrale, Monitoare CRT, 
Monitoare LCD, Televizoare 
LCD, Telefoane mobile, 
Aparate foto, Amplificatoare 
audio, Aparate de bucătărie, 
Aparate de îngrijire personală, 
Aparate de masură, cântărit, 
Aparate de radio Aparate hi-
fi, Aparate video și DVD, 
Aspiratoare, Camere video, 
Cântare, Ceasuri, Console 
portabile, Corpuri pentru 
lămpi fluorescente, Fier de 
călca,t Friteuze, Instrumente de 
supraveghere și control, Mașini 
de cafea, Mașini de cusut de 
mici dimensiuni, Prăjitor pâine, 
Termostate, Trenuri electrice 
sau mașini în miniatură, 
Mașini de găurit, Unelte de 
grădină, Lămpi fluorescente 
(ex:becuri economice), Tuburi 
fluorescente drepte, Baterii.

Misiunea Patrulei 
de Reciclare este una 

foarte simplă :
  Să formeze o generație de 
tineri care să se evidențieze 
prin:
-  simțul responsabilității
- grija față de mediul 
înconjurător
- implicare în comunitate
- puterea de a aduce schimbări 
benefice în societate.

Vă întrebați poate acum de 
ce DEEE?

Pentru că acestea sunt niște 
deșeuri non- biodegradabile 
poluante. Majoritatea DEEE  
păstrate sau aruncate în natură 

devin adevărate surse de 
poluare, într-un mediu și așa 
destul de poluat.
Pentru aceasta este nevoie 
mare ca populația să fie 
INFORMATĂ, EDUCATĂ ȘI 
RESPONSABILIZATĂ LA 
NIVEL NAȚIONAL.

Ce facem mai exact noi?

Agenții de reciclare din liceu 
vor pune la dumneavoastră 
în poșta un fleyer cu 
informații necesare derulării 
programului, vă vor bate la ușă 
și vor sta cu dumneavoastră 
de vorbă prezentându-vă toate 
avantajele acestei campanii 
de reciclare națională. Vom 
încuraja comportamentul 
responsabil față de natură, lege 
și comunitate, încă de la cea 
mai fragedă vârstă.Vom încerca 
să mobilizăm comunitatea 
pentru colectarea de DEEE prin 
exempul pozitiv atât al elevilor 
cât și al dascălilor.
Deși este un program ce s-a 
lansat in 2011, suntem mândri 
ca anul acesta facem și noi 
parte. Doi ani la rând Patrula 
de Reciclare din județul nostru 
a câștigat premiul cel mare, 

așa că, acum vrem și noi să 
participăm la câștigarea celei 
de a treia ediție.
Nu putem face acest lucru 
fără ajutorul dumneavoastră, 
a locuitorilor din Agnita și din 
localitățile din jur.Este vorba 
de o misiune nobilă dar nu 
ușoară, de aceea avem nevoie și 
de suporteri ca să putem realiza 
acestă performanță.

Ce trebuie să faceți?

Nimic mai simplu: în primul 
rând să-i ascultați pe cei care 
vă bat la ușă, să citiți cu atenție 
pliantele ce le veți primi și nu 
în ultimul rând să vă faceți 
curat prin gospodărie și să dați 
agenților la reciclat obiectele 
mai mici de 10 kg, deoarece 
pe cele mai mari vor veni firme 
specializate și vi le vor ridica 
de la domiciliu.
La final vă sfătuiesc să nu lăsați 
pe mâine ce puteți face azi, așa 
că fiți suporteri ai patrulei și 
împreună sigur vom reuși.

SĂ ȘTIȚI CĂ SE POATE!
                                                                                                

Prof. Dana Zgabercea

Anul nou a venit cu noi programe educaționale pe care elevii noștri sunt foarte încântați să le 
realizeze.Deși am început un pic mai târziu decât colegii nostri din alte școli din județ, timpul nu 
este pierdut și copiii de abia au așteptat sa-și ia rolul în serios.
Programul în care ne-am înscris este PATRULA DE RECICLARE.

cucuriguuuu!DEȘTEPTAREA!ne salvĂm cu reciclarea!

SusȚine Patrula
de Reciclare!

Ajută-ne să păstrăm curațenia în comunitatea ta!

UN program
www.patruladereciclare.ro

Patruladereciclare
Parteneri media


