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EMOTII ŞI FLORI

LA ÎNCEPUT DE AN SCOLAR
I Bârsan

M

ai mici sau mai mari, în grupuri
ori de mână cu părinţii, îmbrăcaţi
mai şic sau în costume de elevi, dar cei
mai mulţi cu buchete de flori în mână,
peste 1000 de elevi au păşit în curţile
şcolilor din Agnita, Ruja şi Coveş,
pentru a participa la festivităţile de
deschidere al noului an şcolar.
Dincolo de nesfârşitele avataruri ale
învăţământului românesc,
elevii,
profesorii şi părinţii au trăit aceleaşi
emoţii fireşti fiecărui nou început,
trecerea într-o nouă etapă de viaţă.
Din informaţiile primite de la Directorul
şcolii, prof. Marina Floriţă,la Şcoala
Generală „G.D. Teutsch” , 36 de
profesori şi învăţători calificaţi,
vor dărui o parte din sufletul şi din
cunoştinţele lor unui număr de 520 de
elevi.
Directorul Colegiului „A.T.Laurian”,
prof. Mirela Petruţ şi Directorul
adjunct, prof. Margareta Vecerzan vor
coordona activitatea a 41 de cadre
didactice calificate care vor dărui
învăţăminte folositoare unui număr
de 826 de elevi ,repartizaţi în 35 de

clase. De menţionat că 5 clase de liceu
sunt pe profil teoretic şi 11 clase pe
profil tehnologic, din care două sunt
clase profesionale pentru meseriile de
confecţioner produse textile şi tâmplar
universal. Profilul teoretic are clase de
filologie şi matematică- informatică iar
cei de la profilul tehnologic vor învăţa
să devină tehnicieni în industria textilă,
activităţi de comerţ, operator tehnică de
calcul şi designer vestimentar.

POMPIERII AGNITENI AU DAT ONORUL

Mobilizare împotriva
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pe Valea Hârtibaciului
şi Târnavelor

Pagina 4

ORTODOXIA PE
VALEA HARTIBACIULUI
I Bârsan

P
Paginile 5-6

CUGETĂRILE
MAGDEI Pagina 7
Let’s Do It, Romania!

Agnita a făcut-o!

Pagina 8

Alături de directorii celor două şcoli ,
primarul oraşului, Ioan Dragoman s-a
adresat profesorilor şi elevilor urândule succes în noul an şcolar, preoţii
au oficiat slujbe de binecuvântare şi
reprezentanţii poliţiei le-au promis că
le vor asigura protecţia.
Personal am remarcat modul în care
învăţătorii şi diriginţii şi-au pregătit
clasele pentru întâmpinarea elevilor şi
ţin să le adresez felicitări şi succes.

entru întâmpinarea zilei de 13
septembrie – Ziua pompierilor din
România- subunitatea de pompieri
şi echipajul SMURD din Agnita au
defilat pe esplanada din faţa primăriei,
dând onorul în faţa reprezentanţilor
Inspectoratului pentru Situaţii de
Urgenţă „Cpt. Dumitru Croitoru”
din Sibiu şi administraţiei locale din
Agnita.
La eveniment au luat parte Inspectorul
şef al ISU Sibiu, Lt. Col. Cosmin Balcu,
Prim-adjunct Lt. col. Virgil Giurgiu
şi Adjunct al Inspectorului şef, maior
Claudiu Nan, ofiţeri şi subofiţeri din
comandamentul ISU „Cpt. Dumitru
Croitoru” Sibiu, Ioan Dragoman
primarul oraşului Agnita, membrii ai
administraţiei locale.
După ce Inspectorul şef al ISU, Lt.
col. Cosmin Balcu şi Primarul oraşului
Agnita au trecut în revistă echipele

de pompieri şi SMURD, părintele
Protopop Ioan Jurca şi preoţii Mihai
Naicu şi Cosmin Coşorean au oficiat o
slujbă de binecuvântare pentru cei ce
şi-au ales meseria de apărători ai vieţii
şi bunurilor oamenilor de pe Valea
Hârtibaciului.
Locotenentul Mircea Stănciulescu,
comandantul secţiei din Agnita a făcut
o scurtă prezentare a echpajelor pe
care le conduce. Pompierii şi echipajul
SMURD au intevenit la 40 de incendii,
3 accidente rutiere cu 2 decedaţi şi
peste 200 de solicitări ale autospecialei
SMURD.
Primarul Ioan Dragoman i-a felicitat pe
pompieri şi paramedicii de la SMURD
pentru activitatea lor rapidă şi eficientă,
pentru sentimentul de siguranţă insuflat
cetăţenilor.
Invitatul de onoare la acest eveniment
, plutonierul adjutant principal în
rezervă Ioan Romilă, fost comandant al
pompierilor agniţeni timp de 37 de ani,

La vârsta de 87 de ani,
Melania Gherghel din Bruiu
îşi impodobeşte casa
cu goblenuri făcute de ea.

a prezentat un scurt istoric al activităţii
acestora, remarcând tehnica avansată de
care dispun actualii luptători împotriva
incendiilor.
În cuvântarea sa, Lt. col. Cosmin Balcu
a vorbit despre spiritual de sacrificiu
al celor care şi-au ales nobila meserie
de apărători ai vieţii şi ai bunurilor
cetăţenilor, despre faptul că activitatea
lor implică riscuri, că atunci când sunt
în acţiune familiile lor sunt îngrijorate
din cauza primejdiilor în care se află.
Faţă de toate acestea, citând un articol
de presă, remarca faptul că, spre
deosebire de alte state din Europa, în
România pompierii nu beneficiază de
asigurare de viaţă ori de accidente.
I-a felicitat pe pompierii şi pe
paramedicii din Agnita pentru activitatea
lor şi a anunţat că pentru rezultatele
foarte bune, locotenentul
Mircea
Stănciulescu va fi avansat, înainte de
termen , cu ocazia Zilei Pompierilor, la
gradul de căpitan.
Pentru activitatea pompierilor din
Agnita , Inspectorul şef a înmânat
plachete comemorative primarului
Ioan Dragoman, plutonierului adjutant
Ioan Romilă şi locotenentului Mircea
Stănciulescu.
În aplauzele celor prezenţi la eveniment,
pompierii şi echipajul SMURD, au
trecut apoi în pas de defilare prin central
oraşului.
A urmat o prezentare a tehnicii de
care dispun pompierii şi SMURDul din Agnita. Copii şi adulţii au
admirat maşinile şi utilajele dotate cu
echipamente specifice modern dar şi
materialele cu care a inceput istoria
pompierilor, aduse de Mihaela Nevodar
de la Muzeul de istorie din Agnita.

>

GAZETA HARTIBACIULUI

2

De la Poliţie …
Chiar dacă în această rubrică evenimentele
rutiere sunt o prezenţă permanentă, deşi
nedorită, în ultima vreme poliţiştii de
pe Valea Hîrtibaciului au avut de a face,
predominant, chiar cu evenimente privitoare
la regimul circulaţiei pe drumurile publice.
În perioada ce a trecut au fost efectuate
acţiuni şi controale, în trafic, pentru
prevenirea încălcării prevederilor legii cu
privire la circulaţia pe drumurile publice.
Ca urmare a acestora au fost depistate
mai multe cazuri de încălcare a legislaţiei.
Astfel, au fost depistaţi în trafic S.I. de
31 de ani din Zlagna care circula cu un
moped neînmatriculat şi neînregistrat, fără
a poseda permis de conducere; S.I. de 50 de
ani din Alţîna care se afla la volanul unui
autovehicul neînmatriculat şi fără a poseda
permis de conducere precum şi R.T. de
34 de ani din Cisnădie care conducea un
moped fără a poseda permis de conducere.
J.I. de 64 de ani din Moldova Veche a fost
depistat conducând un autoturism aflânduse sub influenţa alcoolului aşa cum a fost
depistat conducând un tractor, tot sub
influenţa alcoolului, S.U.A. de 37 de ani din
Marpod sau F.I.O. de 40 de ani din Marpod
care, după ce consumase băuturi alcoolice,
s-a urcat la volanul unui autoturism. Tot la
un control în trafic a fost depistat şi T.L.
de 61 de ani din Coveş care conducea un
autoturism cu numere false.
Aceştia au fost cei pe care poliţiştii au reuşit
să îi dea jos de la volan înainte ca reaua
voinţă cu care au încălcat legislaţia să facă
şi victime. Din nefericire, însă, unii nu au
fost opriţi la timp. Cum ar fi cazul lui V.C.
de 38 de ani din Sibiu care, aflându-se sub
influenţa alcoolului în timp ce conducea un
autoturism prin Nocrich, a acroşat un pieton
care se deplasa la marginea părţii carosabile.
Victima, care şi ea consumase alcool, s-a
ales cu piciorul stâng fracturat.
Copii care se joacă nesupravegheat şi în
apropierea drumurilor circulate pot fi un
factor cauzator de accidente. Neatenţia
acestora, acţiunile imprevizibile le pun
sănătatea sau chiar viaţa în pericol.
Accidentul care a avut loc în Alţina s-a
soldat, din fericire, cu răni uşoare pentru
un copil de nouă ani care a traversat drumul
prin loc nepermis, fiind lovit de autoturismul
condus de P.V. de 40 de ani din Agnita.
Probabil, faptul că şoferul nu a consumat
băuturi alcoolice înainte de a se urca la volan
a fost un factor decisiv în finalul fericit al
acestui eveniment rutier. Din nefericire,
chiar dacă nu a consumat băuturi alcoolice,
N.R. de 20 de ani din Agnita nu a putut evita
impactul cu un pieton care a traversat strada
principală din Ruja, prin loc nepermis, iar
accidentul a provocat moartea victimei.
Vă supunem din nou atenţiei situaţia
imobilelor nelocuite sau temporar nelocuite.
În situaţia în care nu locuiţi într-un imobil,
chiar şi pe o perioadă scurtă, dotaţi-l cu
alarmă sau cumpăraţi un câine de pază. De
asemenea, comunicaţi faptul că imobilul nu
este locuit unei rude, unui vecin sau chiar
poliţiei. Dintr-un asemenea imobil aflat în
Marpod, nelocuit pentru o perioadă scurtă
de timp, au fost sustrase bijuterii şi o sumă
de bani.
Cum sunt tot mai puţine gospodăriile care
au cai, furtul de cai este o ”meserie” pe
cale de dispariţie. Cu toate acestea, de pe
păşunatul din Chirpăr au dispărut trei cai
lăsaţi peste noapte nesupravegheaţi iar
proprietarul fluieră a pagubă. O pagubă de
vreo 6.ooo de lei.
Dar, ce nu fac anumite persoane pentru
bani? Spre exemplu, fură cablu telefonic.
Chiar dacă iau puţini bani pe el, chiar dacă
lasă o întreagă comunitate fără telefon în caz
de nevoie, asta nu i-a interesat pe cei care au
sustras câteva sute de metri de cablu telefonic
dintre Bruiu şi Şomartin. Intervenţia rapidă
a poliţiei, i-a făcut probabil să abandoneze
cablul sustras pe păşunea comunală, acesta
fiind recuperat, dar operaţiile de restabilire a
liniei telefonice au durat ceva timp.
Nu putem încheia fără să nominalizăm
lucrătorii postului de poliţie Iacobeni care
au identificat şi reţinut pe Pădure Cristian
de 25 de ani din Stejărişu care avea emis pe
numele său, de către Judecătoria Agnita, un
mandat de executare a închisorii. Susnumitul
a fost depus în arestul Inspectoratului de
Poliţie Sibiu.
Aflaţi zi şi noapte la post, poliţiştii de pe Valea
Hîrtibaciului fac totul ca dumneavostră,
cetăţenii, să simţiţi că ei sunt …
… mereu alături de dumneavoastră
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Cum a evoluat ciurda satului
şi păşunatul în Fofeldea

acă până către anii 58-60 , când în sat erau în fiecare
curte între 2 şi 5 capete de cornute, nemaivorbind de oi,
cai şi porci, păşunea – păşunatul era o prioritate a tuturor
proprietarilor de animale.
Locul în sine - păşunea – se afla în marginea hotarului satului,
la graniţa dintre Fofeldea şi Colun şi Glîmboaca, după grădini,
cu copaci pentru umbra animalelor, bălţi pentru adăpat, şipote
anume construite (cu troci în formă hexagonală) cu apă limpede
şi curată (şipotul lui Simion) care şi azi se mai păstrează. La
graniţa dintre Fofeldea şi Colun s-a găsit, de curând, într-o
sticlă un act original, înţelegerea între conducerile celor două
comune (Fofeldea şi Colun) privind graniţa între sate.
Pe vremuri, în fiecare în fiecare primăvară oamenii ieşeau
la prestaţie, pentru curăţatul păşunatului de mărăcini şi
buruieni rele, astuparea râpelor formate, refacerea drumului
spre păşunat şi alte lucrări de întreţinere a lui. Vara vitele (de
lucru) veneau în sat numai sâmbăta şi plecau luni dimineaţa.
Se ţineau acasă cele necesare lucrului pentru săptămâna care
urma, iar restul erau lăsate în păşunat.
Caii – stava de cai – peste 60 aveau păşunat separat faţă de
cornute spre Găinari, Poieniţa de azi. (în locurile umede cu
rogoz)
După revoluţie când s-a înventariat C.A.P.-ul pentru a se reda
proprietarilor, din totalul numărului de animale, la inventarul
din toamna anului 1989 s-au găsit:
-6000 de oi, la împărţire fiind 1980 capete
-480 de vaci, ... la împărţire 320
-52 de cai, .. la împărţire 28
-210 porci, la împărţire 0
Foştii ingineri şi conducători ai CAP-ului, întrebaţi unde sunt
animalele de la inventarul din 1989, cu o aroganţă tipică, de
conducători unici au răspuns, celor din comisia de inventariere
şi împărţire a animalelor către săteni că „Ce vreţi domnilor şi
noi o trebuit să ne luăm salariul: No!”

D

Supăraţi, oamenii la auzul acelor răspunsuri şi ce animale au
primit, trei date la intrarea în colectiv – unul primit la împărţire,
le-au vândut majoritatea la poarta CAP-ului din Hosman.
Atunci, în Fofeldea, s-a făcut o depopulare masivă de taurine,
ovine, porcine şi cabaline iar păşunea din Fofeldea nu a mai
fost acoperită de numărul de animele necesar pe hectar.
Conducerea de atunci a primăriei Nocrich, de care aparţine
satul Fofeldea, s-a grăbit şi fără a se gând la viitor a cesionat
păşunea pentru un teren de vânătoare, pentru un număr de 29
de ani.
Nimeni din at la acea vreme nu a ştiut nimic, oare adunările
săteşti nu mai sunt bune?
-oare lumea din sat nu mai trebuie să ştie de tranzacţiile făcute
de primari, secretari, consilieri cu averea localităţii, a satului
în sine?
-numai la votare se ştie de adunări?
Văzând situaţia în care s-a ajuns, conducerea primăriei de
atunci, a transformat un teren slab productiv – dealul lui Vălc
– în păşune. Aici s-a încercat captarea apei pentru băut la
animale care este puţină, iar în verile secetoase dispare, când
dispare şi apa din valea satului animalele sunt aduse la adăpat
la şipotul din sat - cale de peste 2 km - făcut în anul 1938,
de acelaşi Popa Simion – americanul- şipot care şi azi curge
bine.
Dar acum a început să crească numărul animalelor pentru
folosinţă familială, au apărut deja şi proprietari cu animale
mai multe (peste 10 capete) iar probleme păşunatului devine
tot mai acută!
Dispare păşunea – VA DISPĂREA CIURDA SATULUI DIN
FOFELDEA?
NOI SPERĂM CĂ NU!
Ioan Gruncă
Preşedintele Asociaţiei Culturale
„A.T.Laurian” Fofeldea

UN VREDNIC FIU AL CINCULUI

S-au împlinit 144 de ani de la naşterea
şi 85 de ani de la moartea unui vrednic
cărturar ardelean, în vremuri de restrişte
militant de seamă pentru afirmarea
năzuinţelor de unitate ale poporului
român: Valeriu Branişte ( n.1869,10
ianuarie- m.1 ianuarie 1928), profesor,
publicist şi om politic. El s-a născut
în comuna Cincu-Mare, actualul judeţ
Braşov, fiind cel mai mare copil, din cei
şase fraţi ai săi, al unei familii de iobagi
din Merghindealul-Agnitei.
Bursier
al
Fundaţiei
„Emanoil
Gojdu” (1802-1870) din Budapesta,
el frecventează şi absolvă cursurile
Facultăţii de Filozofie din capitala
Ungariei, unde susţine şi doctoratul,
prezentând două lucrări de diplomă:
„Traducători maghiari ai lui Friedrich
Schiller” (1759- 1805) şi „Andrei
Mureşeanu” ( 1816-1863).
La rugămintea şi insistenţele tribunuluimemorandist Ioan Raţiu (n. 19 august
1824–m. 4 decembrie 1902 ), în anul
1893 vine la Sibiu, spre a prelua
conducerea ziarului „Tribuna” şi a
publicaţiei Partidului Naţional Român.

Pentru activitatea sa revoluţionară va
fi întemniţat vreme de doi ani, iar apoi
expulzat din Bucovina, unde se stabilise
între timp, după care revine la Braşov,
pentru scurtă vreme, aici funcţionând

ca profesor la un gimnaziu cu predare
în limbile maghiară şi germană. În anul
1909 îl găsim la Lugoj, punând bazele
ziarului „Drapelul”. Acuzat de spionaj
în favoarea României, este întemniţat
la Seghedin-Ungaria, în februarie
1918. Dar în scurtă vreme este eliberat,
permiţându-i-se să participe, după actul
Unirii de 1 Decembrie 1918, de la Alba
Iulia, la punerea bazelor învăţământului
românesc din Transilvania.
Acesta a fost intelectualul-patriot Valeriu
Branişte, consătenii lui din CincuBraşov aşezând o placă comemorativă
pe clădirea cu numărul 252, de pe strada
Pieţii, şi păstrând, ca amintire, unul
dintre birourile sale de lucru. Firesc ar
fi ca cineva dintre mai marii aşezării să
„tocmească” şi execuţia unui bust!
V.BRANIŞTE: ” Din icoanele dulci ale
copilăriei, din amintirea luminoasă a
înaintaşilor şi din misterul legăturii cu
glia din care am răsărit, se naşte acel
avut sufletesc cu care intrăm în luptă şi
muncă pe calea vieţii”.
Ioan Vulcan-Agniţeanul
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MOCANITA POATE REVENI
PE VALEA HÂRTIBACIULUI
n anul 2008, după ce linia ferată îngustă
a fost declarată monument, Primăriile
Agnita, Alţâna, Chirpăr şi Nocrich s-au
constituit în Asociaţia „Consorţiu pentru
Dezvoltare Interregională Sibiu-Agnita”
cu scopul de a prelua şi administra acest
obiectiv. După înfiinţarea asociaţiei,
preşedintele acesteia, ing. Radu
Curcean, a bătut de foarte multe ori la
uşile Ministerului Transporturilor şi a
Societăţii de Administrare a Activelor
Feroviare (SAAF) cu scopul de a prelua
linia ferată dar nu i-au fost niciodată
deschise. În această situaţie a apărut un
„binevoitor”, Dumitra, care s-a oferit
să sprijine activitatea Consorţiului prin
relaţiile pe care le are la Ministerul
Transporturilor şi la SAAF. Oferta
acestuia s-a concretizat foarte repede
printr-un cotract de concesionare a liniei
ferate de către Consorţiu, pe o peroadă
de 25 de ani. Marea hibă a contractului
era redevenţa de 18000 euro/lună, cu o
perioadă de graţie de 5 ani în care urma
să se plătească doar 180 euro/lună (1%
din valoarea contractului). Dumitra a
promis că în cei 5 ani va rezolva trecerea
liniei ferate în proprietatea Consorţiului.
Anii au trecut fără ca linia să fie transferată,
fără ca uşile să se deschidă pentru
reprezentantul legal al Consorţiului,
dar cu insistenţele lui Dumitra de a
primii împuternicire notarială pentru a
fi el reprezentant legal şi a lua hotărâri
în numele Consorţiului, cerinţă care nu
i s-a îndeplinit. La ultimele şedinţe la
care s-a autoinvitat şi Dumitra, acesta
a revenit cu cererea de împuternicire
şi a cerut, în numele Ministerului
Transporturilor şi a SAAF, să nu mai fie
permise activităţile asociaţiei „Prietenii

Î

Mocăniţei” pe linia ferată. N-a mai fost
băgat în seamă şi Prietenii Mocăniţei
şi-au continuat activităţile de ţinere
în viaţă a monumentului de pe Valea
Hârtibaciului.
Ultima „ispravă” a asociaţiei„Prietenii
Mocăniţei”a fost organizarea, împreună
cu Direcţia Jude?eană pentru Cultură,
Culte şi Patrimoniu Sibiu, a unei întâlniri
cu toţi factorii interesaţi de rezolvarea
problemelorMocăniţei. Întâlnirea a avut
loc pe data de 19 septembrie la Ferma
Scoală din Cornăţel şi au participat la
ea membrii Consorţiului, reprezentanţi
ai unor instituţii din Sibiu, un grup
de englezi preocupaţi de salvarea
monumentelor feroviare, ONG-uri şi,cel
mai important, Directorul General al
SAAF.
Redăm mai jos ideile principale
prezentate de cei care au luat cuvântul:
“Primăriile de pe ValeaHârtibaciului nu
au bani pentru a susţine Mocăniţa” –
Vişa Ionel preşedintele Consorţiului
“Să redefinim contractul cu SAAFul, să identificăm potenţialele surse de
finanţare nerambursabile, să identificăm
resursele financiare necesarere întocmirii
studiului de fezabilitate şi Consorţiul să
stabilească un reprezentant activ al ADI
pentru desfăşurarea activităţilor” – ing.
Dragoman Ioan, membru în Consorţiu.
“Ne place peisajul VăiiHârtibaciului,
ne place mâncarea, ne plac oamenii dar
celmai mult ne place linia ferată îngustă,
de unde pot fi admirate impresionantele
cetăţi săseşti şi satele tipic ardeleneşti.
Linia ferată îngustă este o bijuterie
pe coroana VăiiHârtibaciului, un
motiv în plus pentru turişti de a vizita
această zonă, unde vor vedea clădirile

istorice, vor cumpăra miere, îşi vor
cheltui banii.Asociaţia noastră de
voluntari va oferi cu plăcere expertiză
gratuită pentru reactivarea Mocăniţei
pe ValeaHârtibaciului” – David Allan,
pre?edinte al SARUK(grup britanic de
sus?inători ai căii ferate Sibiu - Agnita).
„Capitalismul sălbatic, cu sprijinul
statului, a distrus o mulţime de obiective
de patrimoniu din domeniul Căilor
Ferate. Trebuie salutată iniţiativa tinerilor
şi implicarea autorităţilor locale, şi ca
preşedinte al Clubului Feroviarilor voi
face tot ce pot ca proiectul de refacere
a Mocăniţei să devină o realitate”Octavian Udrişte , preşedintele „Club
Feroviar”.
„Am venit din Austria în această ţară,
din cauză de iubire pentru căile ferate,
şi am făcut din pasiunea mea o afacere.
Reuşesc, din anul 2002, să susţin păstrarea
şi întreţinerea a patru linii ferate înguste
în România, în judeţele Hunedoara,
Alba, Covasna şi Suceava. Am constatat,
în ultimii cinci ani, un interes tot mai
mare pentru turismul feroviar. Turismul
feroviar nu este rentabil pentru Mocăniţă
dar aduce venituri în zonă.Mocăniţa, ca
orice monument istoric, are nevoie de
fonduri publice pentru întreţinere. Nu
va fi niciodată posibil să exploatezi o
linie ferată numai cu voluntari. Singurii
voluntari i-am găsit aici la Sibiu –
Agnita” – Hocevar Georg, Asocia?ia
pentru Păstrarea Liniilor Îngute din
România.
„Problemele Mocăniţei de pe Valea
Hârtibaciului nu se vor rezolva niciodată
la Bucureşti. Trebuie să găsim soluţii
locale care trebuie să rezolve trei aspecte;
recuperarea patrimonială a Mocăniţei,
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înregistrarea corectă din punct de vedere
al legilor din România, adică: proprietar,
înregistrare cadastrală a terenului,
îndosarierea şi clasificarea completă din
punct de vedere patrimonial a liniei şi
a clădirilor ce fac parte din monument,
punerea în valoare şi evidenţierea valorii
istorice a Mocăniţei. –Răzvan Pop,
Directorul Direcţiei Jude?ene de Cultură
Sibiu.
„Toată abordarea noastră cu privire la
Mocăniţă este în calitate de director
al SAAF şi nu ca reprezentant al
Ministerului Transporturilor. Liniile de
cale ferată îngustă sunt în administrarea
noastră. Terenurile de sub linia ferată
sunt în proprietatea statului Român şi
nu este dat în administrarea nici unei
companii. Terenul se poate transfera
din proprietatea publică a statului în
administrarea SAAF şi apoi, împreună
cu linia ferată, tot în proprietatea publică
a statului, dar în administrarea Consiliul
Judeţean Sibiu. Din punctul meu de
vedere am deschidere totală pentru
acest transfer.Singurul lucru corect,
firesc, pe care îl putem face este să-i
ajutăm cât putem de mult, fie pe cei
din comunitatea locală care doresc să
menţină situaţia de acolo sau pe cei care
doresc să investească în zona respectivă.
La Ministerul Transporturilor nu va fi
o problemă, şi dacă Consiliul Judeţean
Sibiu doreşte întradevăr să se implice şi
să sprijine acest proiect, toate problemele
se pot rezolva. Nu ştiu de ce s-a prevăzut
o redevenţă aşa de mare, pe care eu nu
voi fi niciodată de acord s-o facturez.
Timpul este scurt şi trebuie acţionat cât
mai repede.” - George Vladimir Duhan,
Director General SAAF S.A.
George Vladimir Duhan a ocupat postul
de director al SAAF prin concurs în
urmă cu 6 luni. Multe lucruri întâmplate
anterior ocupării postului l-au surprins
şi l-au mirat. Spre deosebire de cei care
i-au precedat, este dispus să sprijine
orice acţiune menită să pună în valoarea
linia ferată îngustă Sibiu – Agnita.
Deacum Mocăniţa poate reveni în judeţul
Sibiu, dacă şi Consiliul Judeţean Sibiu
doreşte acest lucru.
După încheierea discuţiilor, Mihai
Blotor, preşedintele asociaţiei „Prietenii
Mocăniţei”, i-a invitat pe cei prezenţi în
turnul de apă din halta Cornăţel, recent
reabilitat de voluntari, unde le-a prezentat
o expoziţie de fotografii, o impresionată
poveste în imagini a istoriei Mocăni?ei.
Mai mult, evenimentul s-a încheiat cu o
plimbare pe şinele Mocăniţei cu motodrezina creată de aceşti tineri minunaţi.
I.Bârsan

AU ÎNCEPUT CURSURILE ŞI LA ŞCOALA WALDORF DIN ROŞIA

L

a 15 ani după ce a demarat proiectul Waldorf
pentru alfabetizarea copiilor de minoritate romă,
prin înfiinţarea unei şcoli gimnaziale, la Roşia a fost
tăiată panglica pentru inaugurarea unei grădiniţe
moderne pentru 40 de copii. Panglica inaugurală a fost
tăiată de copii şi salutată de numeroşi invitaţi la acest
eveniment.
Construcţia modernă se întinde pe o suprafaţă de
400 de metri pătraţi, cuprinde trei săli de curs, două
dormitoare, o bucătărie şi spaţii sanitare. Spaţiile au
fost atent amenajate, cu sprijinul părinţilor copiilor
din Roşia, ce urmează a fi beneficiarii direcţi ai
investiţiei. Grădiniţa va fi alimentată în totalitate cu
energie regenerabilă, având montate panouri solare şi
o instalaţie geotermală pentru asigurarea necesarului
de electricitate şi căldură. Pentru încălzirea geotermală
s-a forat până la adâncimea de 100 m sub clădire iar
radiatoarele sunt sub parchet. Necesarul de căldură
este foarte redus, clădirea având o izolaţie de 18 cm la
ziduri şi de 26 cm la acoperiş.
Valoarea acestei investiţii este de peste 380 mii de euro,
sumă care a provenit din donaţii făcute de fundaţii din
Elveţia, Germania şi Olanda.Rreprezentanţii acestora
fiind invitaţi, au participat la inaugurare şi au apreciat
modul în care au fost folosite donaţiile lor. .

Cu această ocazie, d-nul Gunter Kaul reprezentantul
unei fundaţii germane ce asigură zinic o masă caldă
pentru elevi şi profesori, i-a felicitat pe cei care au
realizat şi grădiniţa de pe lângă şcoala Waldorf din
Roşia, oferindu-i d-nei Annete Wiecken un plic cu
conţinut financiar.
Annette Wiecken, preşedintele Asociaţiei Waldorf
Sibiu, a mulţumit tuturor celor care au sprijinit
funcţionarea şcolii din Roşia şi înfiinţarea grădiniţei.
. Pentru tot ce a realizat Annete Wiecken, Primarul
Valentin Aldea cu acordul Consiliului Local, i-a
acordat titlul de Cetăţean de Onoare al comunei Roşia
şi a promis că va sprijini în continuare toate activităţile
şcolii Waldorf.
Şi Inspectorul Şcolar General Adjunct, prof. Christine
Manta Klemens a apreciat activitatea de 15 ani a şcolii
din Roşia, fiind de acord să susţină înfiinţarea unei şcoli
profesionale pentru pregătirea în continuare a elevilor
ce termină cursurile gimnaziale ale şcolii Waldorf.
Toate cuvântările au fost intercalate de momente
muzicale prezentate de grupurile corale ale elevilor şi
aplaudate de cei prezenţi.
La Şcoala Waldorf din Roşia n-am văzut copii stresaţi
de atmosfera oficială a evenimentului ci mai degrabă
bucuroşi de mulţimea vizitatorilor şi de rolul lor de

gazde. Dascălii de la această şcoală le oferă copiilor
libertatea de a face ce vor şi nici asta dacă nu le place.
Folosesc alte metode pedagocice pentru a-i determina
să înveţe, atât cât pot ei, lucruri ce le vor fi de folos în
viaţă dar mai ales copiii sunt învăţaţi despre dragoste,
despre bunăînţelegere.
Rostind cuvânt de binecuvântare pentru începutul de
an şcolar, preotul Sergiu Moga remarca faptul că locul
în care se cultivă iubirea este un spaţiu creştin şi este
ocrotit de Dumnezeu.
I. Bârsan
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Mobilizare împotriva explorării gazelor de şist
pe Valea Hârtibaciului şi Târnavelor

Mai multe ONG-uri, fundaţii şi firme din Transilvania s-au unit şi militează împotriva explorării şi exploatării gazelor de şist în Podişul Hârtibaciului şi în Zona
Târnavelor. Reuniţi sub denumirea de “Iniţiativa civică rurală”, opozanţii proiectelor de exploatare a gazelor de şist au lansat miercuri, 4 septembrie, un manifest în
care cer oprirea exploatărilor şi respectarea dreptului la proprietate. Demersul a apărut după ce au început săpăturile pentru identificarea gazelor de şist în judeţele
Sibiu, Mureş şi Braşov, spun iniţiatorii.
“Noi, iniţiativa civică rurală, ne opunem încălcării
dreptului de proprietate ?i exploatării gazelor de
şist. Iniţiativa este alcătuită din numeroşi cetăţeni,
firme private şi ONG-uri. Zona noastră de acţiune
este Podişul Hârtibaciului şi regiunea Târnavelor,
aşa numită „Ţară sasească“ din Transilvania de
Sud dintre Sibiu, Braşov şi Sighişoara. De câteva
săptămâni observam cu îngrijorare începerea
explorărilor cărora ne opunem. Vom folosi toate
mijloacelele legale pe care le avem la dispozişie
ca ceta?eni români şi europeni pentru a stopa
ire¬vocabil aceasta activitate”, anunţă iniţiatorii
protestului.
Potrivit acestora, încă din luna iulie, în zonele
menţionate s-au făcut săpături de firme
specializate pentru a descoperi gaze de şist.
Drept urmare, Asociaţia Neuer Weg din Făgăraş
şi Fundaţia Eco Civică au depus în data de 30
august cerere de chemare în judecată a Agenţiei
de Protecţia Mediului Sibiu şi a SC Prospecţiuni
SA pentru inexistenţa unui studiu de impact
asupra mediului.
“Reprezentanţii companiei SC Prospecţiuni
SA execută explorăriile în sona siturilor Natura
2000 din Podişul Hârtibaciului, încălcând în mod
repetat drepturile de proprietate ale localniciilor.
În plus, executantul explorării a încălcat în
mai multe cazuri obligaţia de păstra o distanţa
minima faţă de monumentele istorice”, mai spun
reprezentanţii iniţiativei civice.
Acestia vin cu mai multe exemple: cazul bisericii
fortificate din Biertan, monument aflat pe lista

UNESCO, cel al bisericii fortificate din Valchid şi
al catedralei armeano-catolice din Dumbrăveni
„Aşteptăm cu braţele deschise cât mai multe
persoane fizice şi firme, ONGuri, culte religioase,
sa ni se alature că parte interesată în acest proces!
Cu cât suntem mai mulţi, cu atât le demonstram
mai bine judecătorilor că problema explorărilor
ilegale şi destructivă a gazelor de şist este una cât
se poate de serioasă şi că nu suntem doar o mână
de oameni excentrici sau extremişti - ci potenţial
o mare majoritate a cetăţenilor din Transilvania”,
a declarat vice-preşedintele asociaţiei Neuer
Weg, Hans Hedrich, alături de iniţiativă civică
rurală.
Documentul publicat miercuri, 4 septembrie, „NE
OPUNEM EXPLORĂRII şI EXPLOATĂRII
GAZELOR
DE
ŞIST
ÎN
SUDUL
TRANSILVANIEI”, este susţinut până acum de
260 de persoane fizice, firme private, biserici şi
ONG-uri din România şi din străinatate. Între
semnatarii se află episcopul Bisericii Evanghelice
C. A. din România, Reinhart Guib şi directoarea
Fundaţiei Mihai Eminescu Trust, Caroline
Fernolend. El a fost lansat şi ca petiţie online
pe : http://www.petitieonline.com/impotriva_
fracking-ului_in_sudul_transilvaniei.
UPDATE: MANIFEST: NE OPUNEM
EXPLORĂRII ŞI EXPLOATĂRII
GAZELOR DE ŞIST ÎN SUDUL
TRANSILVANIEI
“Noi, iniţiativa civică rurală, ne opunem încălcării
dreptului de proprietate şi exploatării gazelor de

şist. Iniţiativa este alcătuită din numeroşi cetăţeni,
firme private şi ONG-uri. Zona noastră de acţiune
este Podişul Hârtibaciului şi regiunea Târnavelor,
aşa numită „Ţară sasească“ din Transilvania de
Sud dintre Sibiu, Braşov şi Sighişoara.
De câteva săptămâni observam cu îngrijorare
începerea explorărilor cărora ne opunem. Noi
vom folosi toate mijloacelele legale pe care le
avem la dispoziţie ca cetaţeni români şi europeni
pentru a stopa irevocabil aceasta activitate.
Suntem revoltati şi formulam urmatorul
manifest:
• SPUNEM NU acestei activităţi poluante şi cu
urmari ireversibile!
• SPUNEM NU distrugerii peisajului cultural
şi natural prin actvităţi de explorare şi de
exploatare, prin sonde, explozii, inducerea de
activitate seismică şi reziduri!
• SPUNEM NU subminarii eforturilor unei
intregi generaşii, a unei societăţi în dezvoltare,
rodul a 15 ani de munca concentrată pe idealuri
comunitare!
• SPUNEM NU eliminării şanselor durabile de
trai cum este turismul sustenabil, argicultură
durabilă, producţia locală, iniţiativă locală, prin
poluarea solului, apei şi aerului!
• SPUNEM NU prospectărilor geologice prin
metode care afectează structurile clădirilor de
patrimoniu (inclusiv situri UNESCO) sau cu
valoare ambientală.
• SPUNEM NU periclitării investiţiilor facute
până acum de către autoritaţi locale,naţionale şi

DIRECTORUL
Romgaz vrea să producă
RADU GHEORGHE A MINŢIT
gaze neconvenţionale,
SAU N-A ŞTIUT CE SPUNE?
inclusiv gaze de şist,
În urma materialelor referitoare la gazele de şist,
în Gazeta Hârtibaciului din luna august,
descoperite în Transilvania publicate
am fost invitat de preşedintele Asociaţiei Valea
Autor: Capital.ro Luni, 18 Iunie 2012
Romgaz a descoperit gaze neconvenţionale, inclusiv gaze de
şist, în perimetrele din Transilvania, pe care le va extrage în
scopuri comerciale, în perioada următoare urmând să utilizeze
tehnologii noi de exploatare şi explorare, a declarat şeful direcţiei
de dezvoltare a Romgaz, Radu Gheorghe, la Forumul Regional
al Energiei pentru Europa Centrală şi de Est (FOREN).
“Romgaz produce gaze din roci dure, compacte, cu conţinut
de argilă. În anii trecuţi nu eram siguri că în perimetrele din
Transilvania sunt gaze neconvenţionale, precum shale gas
- gaz de şist, sau gaz de cărbune. Au fost 20 de sonde şi am
obţinut rezultate de la un sfert din ele. Tehnologia de atunci
poate fi updatată acum. Se poate spune că am produs gaze
neconvenţionale accidental până în prezent. Iar acum vom
testa cu sonde noi. Suntem în fază de reevaluare atât la gazele
convenţionale, cât şi la cele neconvenţionale. Suntem în faza de
explorare”, a afirmat Radu Gheorghe.
Reprezentantul Romgaz a explicat utilizarea metodei de fracturare
hidraulică pentru zăcămintele descoperite în Transilvania.
“În Transilvania aveam informaţii că există rezerve de tight
gas - gaze neconvenţionale - care pot fi aduse în piaţă. În urma
campaniei din anii 1994 - 1995 făcută de Romgaz într-o serie
de zăcăminte în Transilvania, am avut rezultate foarte bune
pentru o serie de zăcăminte din câteva câmpuri importante.
Pentru acestea s-a făcut fracturare hidraulică cu gel, iar acum,
constatăm că sondele respective produc debite şi la ora actuală.
Analiza seismică 3D făcută în ultimii trei ani a arătat că Romgaz
are din nou rezultate la zona de mare adâncime, sub 3.000 de
metri”, a precizat Radu Gheorghe.
Potrivit acestuia, Romgaz deţine trei perimetre de explorare în
Transilvania şi opt în total, în România. “Deocamdată nu putem
estima cantităţi, suntem în faza de explorare”, a adăugat acesta.
România dispune de 100 miliarde metri cubi ce pot asigura
depozitarea pentru teritoriul întregii ţări, a adăugat acesta.
Specialişti în domeniul energetic, reprezentanţi ai companiilor
din sector din peste 30 de ţări vor participa la cea de a 11-a
ediţie a Forumului Regional al Energiei pentru Europa Centrală
şi de Est - FOREN, eveniment organizat de Comitetul Naţional
Român al Consiliului Mondial al Energiei (CNR - CME), în
perioada 17 - 21 iunie 2012, la Neptun Olimp.
CME are misiunea de a promova furnizarea şi utilizarea durabilă
a energiei, este prezentă în 93 de ţări şi reprezintă 3.000 de
organizaţii membre - guverne, industrie şi instituţii specializate.

Hârtibaciului, ing. Ioan Dragoman, pentru a da
explicaţii cu privire la articolele respective. Invitaţia
a fost făcută în urma solicitării d-nului Emilian
Avasilencei, project manager la compania S.C.
Prospecţiuni S.A., deranjat de cele scrise în Gazeta
Hârtibaciului şi susţinând că acestea nu sunt reale şi
că S.N.G.N. Romgaz S.A. Mediaş nu caută şi nu va
exploata gaze de şist în zona Transilvaniei.
I-am spus d-lui Avasilencei că informaţiile noastre se
bazează pe cele declarate în revita Capital de d-nul
Radu Gheorghe, Directorul Direcţiei Dezvoltare
Afaceri la S.N.G.N. Romgaz al patrulea pe lista celor
11 directori ai Societăţii pe Acţiuni.
Răspunsul managerului de la Prospecţiuni SA a fost
surprinzător. Acesta a susţinut că cele declarate de
directorul Radu Gheorghe nu sunt reale, că au fost
declaraţii gratuite, având ceva interese personale să
facă aceste comunicări în revista Capital.
Nu credem că pot fi puse la îndoială afirmaţiile unei
personalităţi ca dr. ing. Gheorghe Radu deţinătorul
a numeroase distincţii şi membru unor prestigioase
organizaţii internaţionale, unul din cei mai mari
specialişti din România în domeniul gazelor naturale.
Pentru clarificarea situaţiei i-am propus să organizăm
o întâlnire la care să participe reprezentanţi
responsabili de la Romgaz Mediaş , reprezentanţi de
la firma de prospecţiuni şi membrii Asociaţiei Valea
Hârtibaciului. A fost de acord, urmând să stabilească
data întâlnirii. In loc de întâlnire d-nul Avasilencei a
transmis prin fax un aşa zis „comunicat de presă” ,
document neînregistrat, nesemnat şi neştampilat,
purtând doar antetul Romgaz. Acest comunicat de
presă nu l-am găsit în publicaţiile mai importante din
judeţul Sibiu, Tribuna, Sibiu 100% sau Monitorul de
Mediaş deci îl considerăm nerelevant.
Nici la întâlnire organizată la Apoş, pe tema gazelor
de şist, nu a venit vreun reprezentant al SC Romgaz.
Preocupaţi ca Valea Hârtibaciului să rămână o zonă
curată, fără poluare, acesta fiind un element important
pentru dezvoltarea agriculturii şi agroturismului vom
lua atitudine ori de câte ori sunt semne că unora nu le
pasă de viaţa oamenilor din această zonă.
Ne-ar face mare plăcere dacă reprezentanţi ai Romgaz,
eventual d-nul Radu Gheorghe ar participa la discuţii
deschise, ressponsabile privind situaţia gazelor de
şist din Podişul Hârtibaciului. Până atunci le facem
cunoscute locuitorilor de pe Valea Hârtibaciului
documentele pe care le avem.
I.Bârsan

internaţionale precum şi a celor private!
• SPUNEM NU depopulării masive ca urmare
a poluării ireversibile intr-o zonă deja foarte
sensibilă şi cu probleme sociale mari!
• SPUNEM NU incalcarii drepturilor elementare
de informare, de proprietate şi alegerea proprie a
unei variante de dezvoltare!
• SPUNEM NU abuzului resurselor locale
naturale!
• SPUNEM NU diminiuării surselor locale de
venit şi locurilor de muncă generate deja prin
investiţiile existente şi ameninţate de explotarea
gazelor de şist!
De aceea solicităm urgent şi cu fermitate:
• Respectarea drepturilor elementare!
• Respectarea legislatiei in vigoare pentru
zonele Natura 2000 şi de patrimoniu, precum
UNESCO!
• Implicarea populaţiei şi societăţii civile în orice
decizii legate de domenii care distrug peisajul
cultural şi natural!
• Înterzicerea explorării şi exploatării gazelor de
şist in regiunea noastră şi in intreaga Românie!
Reprezentarea cetăţeniilor şi organizaţiilor locale
de către autoritatile locale şi naţionale în acest
demers!
• Valorificarea resurselor naturale prin procedee
nedistructive, cu crearea valorii adaugate de care
să beneficieze comunitatea locală.”, Podişul
Hârtibaciului/ Zona Târnavelor, septembrie
2013.

Gheorghe Radu
Director Direcţia Dezvoltare Afaceri
Născut: 4 mai 1949.
Experienţa profesională:
„Din 1972, după finalizarea studiilor universitare,
am început activitatea în Romgaz ocupând succesiv
următoarele funcţii: inginer extractiv, inginer producţie,
adjunct şef serviciu investiţii, şef secţie Deleni, şef
serviciu prognoză, analiză, sinteză, inginerie de
zăcământ, director direcţie producţie, director direcţie
şi divizie cercetare geologică şi strategie producţie
gaze naturale, director direcţie tehnică dezvoltare,
director direcţie comercială, director direcţie
dezvoltare, director departament dezvoltare, direcţia
tehnică investiţii iar în prezent sunt director Direcţia
Dezvoltare Afaceri.”
Educaţie şi formare:
2010- Universitatea Petrol–Gaze din Ploieşti,
Facultatea Ingineria Petrolului Gazelor, am obţinut
titlul de doctor inginer în domeniul fundamental
ştiinte Inginereşti, domeniul de doctorat: Mine, Petrol
şi Gaze;
2006- Master în domeniul energiei petrolului şi gazelor
naturale - Universitatea de Petrol şi Gaze, Ploieşti;
2003- Master Management, marketing şi analiză
economică în petrol şi gaze, Universitatea de Petrol şi
Gaze, Ploieşti;
1972- Inginer licenţiat, Institutul de Petrol, Gaze şi
Geologie, Bucureşti, specializarea Forajul sondelor şi
exploatarea zăcămintelor de ţiţei şi gaze naturale.
Distincţii şi apartenenţa la organizaţii:
1996 – Membru al “Societăţii Internaţionale a
Inginerilor de Petrol”, Houston, Texas, U.S.A;
1996 – Membru al Asociaţiei “Balkan and Black Sea”
în domeniul petrolului;
1998 – Membru al “Societăţii Inginerilor de Petrol din
România”;
2000 – Membru al „Comitetului Naţional Român al
Consiliului Mondial al Energiei”;
2000 – Membru fondator al Asociaţiei “Societatea
Inginerilor de Petrol şi Gaze”- vicepreşedinte;
2001 - 2002 – Preşedinte: Autoritatea Naţională de
Reglementare a Gazelor Naturale;
2002 – Membru în Consiliul Ştiinţific al „Comitetului
Naţional Român pentru Consiliul Mondial al
Energiei”;
2007 – Membru în „Comitetul Naţional Român al
Consiliului Mondial al Petrolului”;
2008 – Vicepreşedinte în cadrul Naţiunilor Unite,
Comisia Economică pentru Europa – UNECE’s
Working Party on Gas, şi reales în 2010 şi 2012;
2009 - membru al International Gas Union – IGU;
2009 - 2012 Membru în „Executive Policy Committee”
al IGRC – IGU.
Consultant expert în cadrul Centrului de Gaze –
Geneva – ONU, Divizia Energetică – responsabil
pentru Capitolul 5 al Studiului de fezabilitate privind
înmagazinarea subterană a gazelor naturale în Europa
de Vest, Centrală şi de Est.
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Lumina lui Hristos luminează tuturor.“ (Liturghia Darurilor)
Apare cu binecuvântarea ÎPS Părinte Mitropolit dr. Laurenţiu Sreza
“

“

S-A SFINŢIT
BISERICA DIN NOIŞTAT

A

u trecut doar patru ani de când P.S.
Andrei Făgărăşanu l-a hirotonisit
pe Ioan Popescu preot în biserica
din Noiştat, rostind sintagma „vrednic
este”. Şi în aceşti patru ani părintele
Ioan Popescu şi-a dovedit cu prisosinţă
vrednicia. A bătut la uşile mănăstirilor, la
ale creştinilor din sat, la toţi cei care i-au
deschis uşa, a cerut bani şi a refăcut sfântul
lăcaş. Au fost realizate drenaje, s-au
refăcut tencuielile, acoperişul şi pictura
interioară, în tehnica fresco. Biserica a fost
împodobită cu mobilier nou, cu obiecte de
cult şi alte lucruri necesare unui lăcaş de
închinare.
Si după ce a făcut toate acestea, a făcut
rugăminte la I.P.S. Dr. Laurenţiu Streza,

Mitropolitul Ardealului, să vină şi să
sfinţească biserica ce a îmbrăcat haine
noi.
Biserica a fost zidită în anul 1820 şi nu a
fost sfinţită de vreun arhiereu.
În ziua sfinţirii, noişteţenii au îmbrăcat
haine de sărbătoare şi l-au întâmpinat cum
se cuvine pe Î.P.S. Mitropolitul Laurenţiu
Streza care a târnosit lăcaşul de cult cu
Sfântul şi Marele Mir, l-a stropit cu apă
sfinţită, a aşezat în piciorul Sfintei Mese
actul de târnosire şi moaşte, pe colţurile
mesei a ceruit icoanele Evangheliştilor
Matei, Luca, Marcu şi Ioan, şi a aşternut
veşmânt nou pe masa din Sfîntul Altar ce
simbolizează Sfântul Mormânt.
Apoi i-a poftit pe toţi cei prezenţi, să

intre în Altar şi să treacă prin faţa Sfintei
Mese,aceasta fiind singura dată când
credincioşii pot face acest lucru.
La acest important eveniment, preotului
Ioan Popescu i-au stat alături părintele
Protopop Ioan Jurca şi preoţii din parohiile
vecine. Au răspuns invitaţiei şi au venit în
Noiştat deputatul Ioan Axente, prefectul
Ovidiu – Ioan Sitterli, primarul Ioan
Vasile Cori, directorii şcolilor din comuna
Iacobeni şi alţi invitaţi.
Pentru sprijinul acordat preotului Ioan
Popescu, IPS Laurenţiu a acordat Acte de
Cinstire, Adunării Parohiale a Bisericii
din Noştat şi Consiliului Local al comunei
Iacobeni.
Pentru vrednicia preotului Ioan Popescu,

şi-a pus mâinile deasupra capului acestuia
şi hirotonisindu-l ca preot iconom a rostit
din nou, pe bună dreptate, ,,vrednic
este”.
În semn de recunoştinţă, preotul iconom
Ioan Popescu a oferit IPS Mitropolit
Laurenţiu o icoană cu imaginea Maicii
Domnului.
Icoane au fost oferite şi deputatului Ioan
Axente, prefectului Ovidiu – Ioan Sitterli
şi primarului Ioan Vasile Cori.
Proverbul ,,Omul sfinţeşte locul” şi-a
găsit confirmarea într-o parohie săracă,
unde faptele unui preot tânăr au dus la o
reală sfinţire a unui lăcaş de cult.
I.Bârsan
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Când se îngenunchează în biserică? BUCURIA

N

u de putine ori ne-a fost dat sa vedem ca in cadrul slujbelor din
biserica sunt momente cand persoanele ingenuncheaza si altele in
care stau in pozitie verticala, in picioare. Alteori, in anumite perioade
din cursul unui an bisericesc, observam ca nu se mai ingenuncheaza
nici in momentele pe care le cunosteam a fi insotite de acest gest.
Pentru a intelege cand trebuie sa ingenunchem, se cuvine sa facem
cateva precizari. Ingenuncherea este o pozitie de rugaciune.
Credinciosul prin plecarea trupului infatiseaza starea cazuta a omului
care a pierdut din cauza pacatului functia de mijlocitor intre cer si
pamant (simbolizata de starea dreapta, in picioare). Ingenuncherea
este semn al pocaintei si al supunerii depline. Omul ingenuncheat isi
asuma starea nefireasca in care a ajuns din cauza pacatului, isi plange
aceasta stare, ca sa redobandeasca starea de dinainte de pacat. In
vechime, ingenuncherea in pridvorul bisericii era una din cele patru
trepte de canonisire pentru pacatele grave.
Starea dreapta, verticala este si chipul bucuriei. In textul de la Faptele
Apostolilor VII, 56 se spune ca Sfantul Arhidiacon Stefan inainte de a
fi omorat cu pietre a zis: “Iata vad cerurile deschise si pe Fiul Omului
stand de-a dreapta lui Dumnezeu”. (Fapte, VII, 56) Facem mentiunea
ca “a sedea” nu este acelasi lucru cu “a sta”. “A sedea” inseamna a
te afla asezat pe ceva, in vreme ce “a sta”, se traduce prin a se tine in
picioare, vertical. Din nefericire, sunt persoane care folosesc gresit cele
doua verbe, si ajung sa spuna pleonastic sezi jos sau stai in picioare.
Textul de la Fapte, 55-56, ne descopera cum il primeste Hristos pe
Stefan: stand de-a dreapta Tatalui, semn al bucuriei. Dar aceasta
pozitie a lui Hristos exprima si faptul ca firea omeneasca pe care El a
asumat-o a fost restaurata, este o pozitie a chipului veacului ce va sa
vina.
Aceasta pozitie este adoptata si de noi in perioada dintre praznuirea
Sfintelor Pasti si Cincizecime ca perioada pascala. Este perioada cand,
datorita bucuriei ca Hristos a inviat, nu se mai ingenuncheaza.
Avand in vedere ca Duminica este ziua Invierii, noi nu trebuie sa
ingenunchem in aceasta zi.
Canonul al 5-lea de la Sinodul local de la Neocezareea (319) exclude
ingenuncherea in momentele legate de Invierea Domnului, iar Canonul
90 al Sinodului Trulan precizeaza: “Am primit in mod canonic, de
la de Dumnezeu purtatorii Parintii nostri, sa nu plecam genunchii in
dumineci, cinstind Invierea lui Hristos...”
Sfantul Vasile cel Mare ne spune: “Este necesar ca Biserica sa predea
tuturor celor care se gasesc in sanul ei sa-si faca rugaciunile stand
in picioare, pentru ca prin amintirea neincetata a vietii vesnice sa nu
nesocotim mijloacele prin care putem atinge acest tel” (Canonul 91).

Desi avem aceste canoane, Duminica, dupa invocarea Sfantului
Duh, preotul si diaconul ingenuncheaza in timpul Liturghiei. Potrivit
randuielilor din Liturghier, exista o singura data cand preotul si
diaconul ingenuncheaza in timpul Liturghiei. Liturghierul precizeaza
ca dupa invocarea Duhului Sfant si inceperea rugaciunii de mijlocire
si inainte de pomenirea Maicii Domnului: “Preotul si diaconul cad in
genunchi, cautand spre dumnezeiescul Trup si Sange al Domnului“
(Liturghia Sfantului Ioan Hrisostom) si: “Pana la terminarea imnului
Pe Tine Te Laudam... preotul si diaconul se aseaza in genunchi in
fata Sfintei Mese“ (Liturghia Sfantului Vasile cel Mare) (Liturghier,
Editura Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romane,
Bucuresti, 2000, p. 165 si 234).
Arhimandritul Grigorios D. Papathomas, profesor de Drept Canonic la
Institutul de Teologie Saint Serge din Paris, a afirmat ca:
Perioadele de “ne-ingenunchere canonica” in biserica sunt:
- Toate duminicile (52) anului liturgic (de la vecernia de sambata dupaamiaza la vecernia de duminica dupa-amiaza);
- De la Paste la Cincizecime (de la Dumnezeiasca Liturghie pascala
pana la Vecernia din Duminica Cincizecimii);
- In cele 12 zile de la Craciun la Boboteaza;
- In timpul unei hirotonii de diacon, preot sau episcop (in afara de
candidatul la hirotonie, si aceasta numai incepand cu secolul al XVIIlea);
- In timpul tuturor Sfintelor Liturghii zilnice, fie ca se savarseste
Dumnezeiasca Liturghie a Sfantului Vasile cel Mare, a Sfantului Ioan
Gura de Aur, sau a Sfintilor Iacob si Marcu.
Iar perioadele de “ingenunchere canonica” in biserica sunt:
- Ingenuncherea este poruncita de Biserica atunci cand episcopul,
preotul sau diaconul ne invita sa ingenunchem: “Plecand genunchii
nostri, Domnului sa ne rugam!”.
- In timpul Dumnezeiestii Liturghii a Darurilor mai-inainte-sfintite;
- In timpul slujbelor din Postul Mare (in afara de sambata si
duminica);
- In timpul slujbei Paraclisului Nascatoarei de Dumnezeu din luna
august (in afara de sambata si duminica);
- In timpul tainei sfintei spovedanii (in afara de sambata si duminica);
- Incepand cu Vecernia Cincizecimii (duminica dupa-amiaza);
- Acasa, se ingenuncheaza in acelasi fel ca si in biserica (in afara de
sambata si duminica).
Asadar, tinuta noastra in biserica exprima cat de bine cunoastem viata
din ea.
Adrian Cocosila

DUMNEZEU
Oamenii bogaţi au făcut icoane,
catapitezme-aurite şi strane,
însă Dumnezeu n-a venit în locul
astfel îngrădit.
Bogaţii stăteau groşi, împovăraţi şi se uitau la sfinţii frumos îmbrăcaţi.
În vremea asta, Dumnezeu zbura-n
copaci,
făcîndu-i să-nflorească. Fugea la săraci,
cerîndu-le mămăligă şi ceapă.
Era cînd cîmpie verde, cînd apă.
Alteori se făcea mic
şi s-ascundea în floarea de finic ,

ori s-apuca să crească-n păpuşoaie ,
s-ajute furnicile la muşuroaie,
să dea pămîntului mană şi ploaie.
Avea atîtea de făcut Dumnezeu,
şi oamenii îl plictiseau mereu,
cerînd unul pentru altul rău.
Îi auzea strigînd : „ Pămîntul meu...”
Îi vedea punînd semn de hotar,
ciopîrţind , împărţind minunatul dar.
Atunci se supăra. Pornea furtuna.
Cu secetă şi ploaie-ngheţată
lovind într-una,
se făcea mare şi-nfricoşat,

RUGĂCIUNEA
ROMÂNULUI

Doamne, Preasfinte Doamne,
care-ai creat pamântul
Şi muntele şi marea, şi soarele şi
vântul
Acum când nu ştiu încă
ce zile-mi mai rămân
Dă-mi, Doamne, iar mândria
că m-am născut ROMÂN !

Când azi totul se vinde
şi cumpără pe bani,
Când Ţara e condusă de hoţi şi
şarlatani,
Ascultă, Doamne Sfinte
şi ultima mea rugă:
Fă, Doamne-n Ţara asta
să fiu stăpân, nu slugă!

Nu-ţi cer nici bogăţie,
nici glorie, nici avere
Pământuri, acareturi sau slavă şi
putere.
Un singur lucru, Doamne,
îmi este de ajuns:
Să am iar fericirea să mor
cu fruntea sus!

Dă-mi, Doamne, iar tăria
să lupt cu toţi duşmanii
Ce cred că sunt puternici
fiindc`au furat toţi banii.
Când conştiinţa tace în ŢARA
ROMÂNEASCĂ
Fă, Doamne, ca poporul
DIN SOMN SĂ SE TREZEASCĂ!

De ce-ai lăsat Tu, Doamne,
acest popor blajin
Ce te-a slăvit de-a pururi
cu cuget de creştin
Ce ţi-a`nchinat biserici
în fiecare sat
S`ajungă azi să umble cu capul
aplecat?

Şi ca un nou VLAD ŢEPEŞ
şi ca un nou ŞTEFAN
Să cureţe moşia de orice hoţoman!
S-alunge paraziţii
ce i s-au urcat în spate
Şi să trăiască mandru,
în cinste şi dreptate!

ca muntele cu păduri îmbrăcat.
Pînă venea o pasăre la el.
Codobatura, sau un porumbel,
şi spunea: „Doamne, mi-a căzut puiul
jos.
Zi să se facă iară frumos,
să răsară soarele şi să-l găsesc...”
„Facă-se voia ta, sol păsăresc...”
Şi Dumnezeu punea fulgeru-n teacă
şi s-apuca alte lucruri să facă.
Magda Isanos

PSALMUL 151

Ai fost cândva, prin primăveri, prin ierni,
prin toamne,
Al seminţiilor şi-al regelui David erai.
Ai fost cândva, dar unde eşti acum ?
Te-ntreb căci s-ar putea să fii trecutul,
Doamne.
Unde-ai căzut din lume rupt, ta care câteodat
te alegeai şi-n faţa mea ca soarele din mare,
tu care-ai fost cândva şi-al meu, prin toate ?
În golul ce-l lăsaşi căzând, ceva mă doare.
Aducere-aminte tu, puternică şi mare.
Nu te mai văd, dar te mai simt în noapte.
Te simt dumineca şi toată săptămâna
cum ciungul simte o durere-n mâna
pe care n-o mai are.

Sunt persoane care au tot ce le trebuie
si cu toate acestea sunt lipsite de
bucurie. Pentru ca nu au bucurie,
aceste persoane se plictisesc sau ajung
chiar la sinucidere.
In Sfanta Scriptura intalnim de
nenumarate ori indemnul de a ne
bucura. Si pare un non sens sa vorbim
de bucurie in conditiile in care suntem
cuprinsi de suferinte, boli, necazuri etc.
Dar gresim daca vom ramane la acest
mod de gandire. Sa nu ne imaginam
ca cei care sunt oameni ai bucuriei nu
ar avea motive de intristare precum
au ceilalti oameni. Sa nu credem ca
acestia sunt lipsiti de probleme. Dar
bucuria nu sta in lipsa problemelor din
aceasta viata, ci in atitudinea pe care
o avem fata de ele. Si chiar daca n-am
avea nicio problema , nu avem bucurie
decat atunci cand traim o viata care sa
fie spre slava lui Dumnezeu.
Nu trebuie sa fim invidiosi pe cei
care sunt bucurosi in viata. Pentru
ca Dumnezeu doreste ca tot neamul
omenesc sa fie cuprins de bucurie, e
bine sa stim ca avem tot ce ne trebuie
pentru bucurie. Daca ne intrebam
de ce multi semeni nu cunosc
bucuria? Le putem raspunde cu pilda
talantilor. In acea pilda, numai cei
care au inmultit darurile primite s-au
impartasit de cuvintele: “Bine, sluga
buna si credincioasa, peste putine ai
fost credincioasa, peste multe te voi
pune; intra intru bucuria domnului
tau” (Matei 25,21).
Nimeni nu trebuie sa creada ca este
indreptatit sa-L certe pe Dumnezeu
pentru lipsa bucuriei sale. A sta cu
mainile in san, a nu lucra la inmultirea
darurilor primite, sunt acte prin
care pierdem bucuria. Indiferent de
necazurile care vin asupra omului, e
bine de stiut ca ele nu sunt ingaduite
de Dumnezeu intr-o masura atat de
mare incat sa-l faca incapabil pe om
sa mai lucreze la inmultirea darurilor.
Dimpotriva, Dumnezeu ingaduie
prezenta lor ca prin ele sa ne ridice
spre lucrare si implicit spre bucurie.
Lucrarea noastra de inmultire a
darurilor nu trebuie facuta neaparat
pentru bucurie. Bucuria vine de la sine
atunci cand omul inmulteste darurile
primite. Astfel, trebuie sa cautam
mai intai lucrarea. Si celor lucratori,
Dumnezeu le daruieste bucuria. Iar
lucrarea nu trebuie savarsita doar
duminica. Inmultirea darurilor trebuie
sa fie o stradanie de toate zilele, toata
viata.
Starea fireasca a omului credincios
este bucuria. Daca sunteti tristi sau
deprimati, sunteti inca sub domnia
pacatului, caci acesta aduce intristarea
si deznadejdea in noi. Il iubesc mult
pe Sfantul Serafim de Sarov pentru
ca a inteles ca prima datorie a unui
crestin este sa fie un om al bucuriei.
Sa ne daruiasca Dumnezeu putere sa-i
intampinam pe semeni precum o facea
Sfantul Serafim de Sarov - tuturor
celor care ii ieseau in cale sau veneau
la el nu le spunea “frate”, “domnule””
etc, ci numai “bucuria mea”.

Lucian Blaga

Adrian Cocosila
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FOLCLOR

Strigături la miri
Tu mireasă cu chindeu,
Vai de măritatu’ tău;
Că te-ai măritat cu dracu’,
Că ţi-i beutor bărbatu’
Tu, mireasă, draga mea,
Nu te supăra, nu prea;
Că mirele-i tinerel
Şi-i trăi bine cu el.
Tu, mireasă, draga mea,
Dac-o fi soacră-ta bună,
Ia-o-n braţe ş-o adună.
Dac-o fi soacră-ta rea,
Mătură tinda cu ea
Şi pe-afară de-i putea.
O, săracă fetişoară,
Că nu ştii pe cine-nsoară.
Da ficioru’ săracu’
Nu ştie că ia pe dracu’:
În mijlocu’ carului
Duce arma dracului.
Tu, mireasă, draga mea,
Nu te supăra, nu prea,
Că pita-i pe grindă-n casă
Şi cuţitu-i lângă ea
Şi ţi-i tăia cât îi vrea.
Nu te supăra, mireasă,
Că bâia-i pe grindă-n casă.
Şi-i crepată-n patru dungi,
Cât ţi-s spatele de lungi.
Auzit-am auzit,
Auzit-am o minciună
C-apa de pe rouă-i bună,
Cine-o gustă, se cunună.
Mergeţi şi voi şi-o gustaţi
Şi nu staţi necununaţi.
Mireasa-i a mirelui,
Boii-s ai nănaşului,
Caru-i al vecinului
Mire, mire, dragul meu,
N-ai umblat după avere,
Ţi-ai luat după plăcere.
N-ai umblat după avut,
Ţi-ai luat ce ţi-a plăcut.
Tu, mireasă, draga mea,
La ce foc ai lăcomit?
Nici nu-i brazdă de ogor,
Numai cioareci cu şinor.
Nici nu sunt boi în poiată,
Numai curea cu bumbi lată.
Tu, mireasă, draga mea,
Pe-aici, pe la Proştea,
Capeţi palma cât gândeşti
Şi pumnu’ cât socoteşti.
Măi, cu biciul de curea,
Mână boii, nu şedea;
Să sosim în sat cu soare,
Să ne vadă oamenii
De ce ne-am bătut boii:
Pentru-o rujă înflorită,
Pentr-o mireasă urâiă.
Tu, mireasă, draga mea,
Nu te supăra, nu prea,
Că mirele-i om stătut,
Nu-i stă capul la bătut.
O, săraca mireasa,
Tânără-i ca cireaşa.
Da săracu’ mirele
Îi bătrân ca cânele.
Mirele s-a lăudat
C-are casă şi poiată,
Are bată-l, să îl bată;
Are casă-ntr-un răzor,
Stă ca ţarca-ntr-un picior.
Are casă-ntr-o urzică,
Bate vântul şi i-o strică.
Notate de David Olaru din Săsăuş, în 1896
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EI S-AU NÃSCUT ÎN
Sa fie oare fericirea ?
ţesută din fir de lumină
spălată în unda unei priviri
iubitoare
încălzită de prietenie
sub petale de mângâieri îmblânzită
îmbogăţită de aroma săruturilor
şi de râsete din belşug
Apar acest amestec vrăjit
de ghearele geloziei
Tesătura lui aurită se luminează
la soarele plăcerii de a trai din plin
Nu mai aştept nimic
Absorb totul
Aici şi acum
Dorinţa îmi dăruie forţa ei
Nebunatică.

Tatiana Benchea

Primim ceea ce dăm
Un copil se supărase pe tatăl său. Locuiau
într-o vale. A ieşit din casă şi a început
să strige: „Te urăsc! Te urăsc!”. Din
depărtare, se striga către el: “Te urăsc! Te
urăsc!”. Era ecoul propriilor sale vorbe.
Copilul s-a speriat, a revenit repede
în casă şi i-a spus tatălui că cineva i-a
strigat că-l urăşte. Tatăl a înţeles ce s-a
întâmplat. L-a luat de mână şi au ieşit
afară, cerându-i să-i arate locul unde se
afla când a auzit acele cuvinte. L-a pus
să strige din acelaşi loc: “Te iubesc!
Te iubesc!” şi imediat i-au venit inapoi
aceleaşi cuvinte.
“Aceasta este legea vieţii, fiule”, i-a spus
tatăl său. “Primim ceea ce dăm. Dăm
ură, primim ură, dăm dragoste, primim
dragoste. Ceea ce este important este
ceea ce dăm noi întâi. Dacă nu dăm, nici
nu primim”.

OCTOMBRIE

Prundaru Silvia		
Cătană Eufimia		
Ciurar Valeria		
Brezai Ioan		
Benchea ioan		
Neghirlă Ortenzia		
Barb Eugenia		
Marcu Ana		
Drotleff Iohann		
Oprenea Ana		
Borfină Man		
Nistor Maria		
Stănilă Maria		
Geană Zosim		
Murariu Maria		
Toth Irina		
Toma Sora		
Rafailă Frosina		
Onea Emil		
Prișcă Paraschiva		
Hordobeț Ironim		
Solomon Letiția		
Hordobeț Livia		
Mureșan Elena		
Popa Elena		
Alamă Eleonora		
Minciună Virgil		
Tobiaș Eugenia		
Scutea Ioan		
Jiman Nistor Ioan		
Tatu Lenuța		
Irod Maria		
Bârsan Ilie		
Duca Iosif		
Irod Anica		
Bărbat Romul		
Spechea Victoria		
Bărdaș Ioan		
Popiță Elisabeta		
Opriș Maria		
Stănilă Ioan		
Băjan Ioan		
Teascu Eleonora		
Itu Victoria		
Bârsan Elena		
Popovici Susana		
Vancea Vasile		
Vulea Maria		
Baba Ioan		

01 oct.		
01 oct.		
02 oct.		
02 oct.		
03 oct.		
03 oct.		
03 oct.		
04 oct.		
06 oct		
07 oct.		
09 oct.		
09 oct.		
09 oct.		
09 oct.		
11 oct.		
12 oct.		
12 oct.		
12 oct.		
13 oct.		
14 oct.		
14 oct.		
15 oct.		
16 oct.		
17 oct.		
18 oct.		
18 oct.		
19 oct.		
19 oct		
20 oct.		
21 oct.		
21 oct.		
21 oct.		
21 oct		
22 oct.		
23 oct.		
23 oct.		
23 oct.		
23 oct.		
24 oct.		
24 oct.		
24 oct.		
25 oct.		
27 oct.		
28 oct.		
28 oct.		
28 oct.		
29 oct.		
29 oct.		
30 oct.		

87 de ani		
Vărd
84 de ani		
Marpod
86 de ani		
Brădeni
81 de ani		
Vecerd
90 de ani		
Mihăileni
92 de ani		
Metiș
89 de ani		
Merghindeal
87 de ani		
Agnita
87 de ani		
Alțîna
85 de ani		
Săsăuș.
92 de ani		
Bîrghiș
86 de ani		Șalcău
83 de ani		
Mihăileni
80 de ani		
Retiș
89 de ani		
Nocrich
91 de ani		
Bîrghiș
84 de ani		
Mihăileni
83 de ani		Șomartin
84 de ani		
Retiș
88 de ani		
Bîrghiș
85 de ani		
Ilimbav
80 de ani		
Nocrich
88 de ani		
Ilimbav
88 de ani		
Bîrghiș
91 de ani		
Zlagna
84 de ani		
Marpod
90 de ani		
Bruiu
80 de ani		
Alțîna
83 de ani		
Chirpăr
91 de ani		
Nocrich
81 de ani		Țichindeal
80 de ani		
Ghijasa de Sus
80 de ani		
Marpod
90 de ani		
Pelișor
88 de ani		
Ghijasa de Sus
82 de ani		
Ighișu Vechi
81 de ani		Șalcău
87 de ani		
Retiș
89 de ani		
Metiș
87 de ani		
Mihăileni
83 de ani		
Mihăileni
88 de ani		
Marpod
83 de ani		
Nocrich
93 de ani		
Ghijasa de Sus
87 de ani		
Alțîna
83 de ani		
Nocrich
87 de ani		
Metiș
86 de ani		
Merghindeal
85 de ani		
Metiș

Noi le dorim sănătate, bătrâneţe liniştită şi bucurii din partea urmaşilor.
Celor ce nu mai sunt le dorim odihnă veşnică de-a dreapta Tatălui.

NR: Nu avem informaţii din Chirpăr, Iacobeni şi Merghindeal. Aşteptăm.

CUGETARILE MAGDEI
Timpul nu îţi iartă greşelile şi nici nu te înţelege.
El nu se întoarce pentru tine şi pentru nimeni
altcineva. Timpul nu îţi dă răgaz să culegi
lacrimile irosite pe drum doar în speranţa că le
vei putea recupera în vreun fel. Îţi fură nemilos
şi cele mai fericite clipe şi le face să treacă mult
prea repede, iar pe cele grele le transformă
în eternitate. Nu îţi permite să faci doi paşi
înapoi după ce ai făcut unul greşit înainte. Nu
îţi dă puterea sa îţi iei înapoi piesele pierdute
din inima ta, precum nu vindecă nici rănile
sufletului tău, ci doar încearcă să le acopere.
Timpul trece fără voia noastră şi nu aparţine
nimănui, însă viaţa noastră ne aparţine, iar din
ea putem face ca timpul să treacă frumos şi mult
mai greu. Timpul este ireversibil şi nu îşi redă
amintirile pierdute în zăpăceala vremurilor pe
care le trăim.
Înconjuraţi-vă de oameni dragi vouă, cei
aproape de sufletul vostru. Nu uitaţi pe cei ce
v-au uitat şi începeţi fiecare zi măcar cu un
zâmbet.
Mulţumiţi că sunteţi sănătoşi şi iubiţi
frumosul.
Magda Ignat
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Agnita a făcut-o!

Agnita revine
în iarbă
Spre stadion pornim cu mic cu mare
Azi Agnita are meci...

Bogdan Albu
Ziua în care întreaga Românie
a făcut curăţenie la unison a
strâns şi la Agnita numeroşi
voluntari care au adunat
gunoaiele de pe străzile
oraşului.
În 28 septembrie a.c., timp
de două ore, aproape 100 de
persoane, în principal tineri, au
umplut apoximativ 70 de saci
de 120 l cu gunoi colectat de pe
străzile din Agnita. Totul într-o
atmosferă extrem de pozitivă,
participanţii
transformând
curăţenia în distracţie.
La acţiunea de la Agnita,
parte a proiectului naţional
„Let’s Do It, România”, au
fost implicaţi Serviciul de
Voluntari Agnita, Societatea
Naţională de Cruce Roşie
Română Subfiliala Agnita, SC.
ECO Valea Hârtibaciului SA
şi elevii Şcolii Generale cu

clasele I-VIII G.D. Teutsch.
Voluntarii au fost împărţiti
în echipe care au ecologizat
diferite zone cheie precum
centrul
oraşului,
zona
Steimburg, cartierul de blocuri
şi zona fostului strand. În
principal s-a urmărit colectarea
materialelor care pot fi
reciclate, hârtie, plastic, sticlă,
însă nici celelalte gunoaie nu
au fost abandonate.
„Vremea a ţinut cu voluntarii,
a fost o zi care a început cu
un soare minunat, astfel că
am putut curăţa zone cheie
ale
oraşului.
Voluntarii,
deşi mulţi din ei extrem de
tineri, au venit cu entuziasm
şi au arătat că Agnita poate.
Mulţumim pentru implicarea
în acţiune şcolilor, în special
a dnei profesor Cornelia
David, iar pentru sprijinul
logistic mulţumim ECO Valea
Hârtibaciului SA, în special dl.

Marcel Călugar, şi Primăriei
Agnita”, a declarat pentru
Gazeta Hârtibaciului Cosmin
Duşleag,
coordonatorul
activităţilor.
La nivel naţional ediţia de anul
acesta a proiectului a adunat
circa 100.000 de voluntari
care au strâns tone de deşeuri
aruncate de către cei cu mai
puţin respect faţă de natură.
„Let’s Do It, România” s-a
desfăşurat pentru prima dată
în 2010 când peste 200.000
de voluntari au participat
în întreaga ţară simultan la
acţiuni de ecologizare. Bazele
proiectului au fost puse în
Estonia, ţară care în 2008 a
lansat conceptul curăţeniei
naţionale într-o singură zi. De
atunci şi până acum peste 100
de ţări au preluat ideea.
Sursa foto: Facebook

Sportul rege a revenit pe malul Hârtibaciului. Echipa de
fotbal a Clubului Sportiv Agnita aşteaptă încurajările
suporterilor şi în sezonul 2013-2014 al Ligii a IV-a. Elevii
antrenorului Mircea Vasiu păşesc în iarbă încrezători că
vor atinge obiectivul ca la sfârşitul campionatului să se
claseze printre primele poziţii în clasament.

Programul turului pentru CS Agnita:
Etapa 1:
CS Agnita - Continental Sibiu (meci amânat)
Etapa 2:
LSS Voinţa Sibiu – CS Agnita (0-2)
Etapa 3:
CS Agnita – Păltiniş Răşinari (1-2)
Etapa 4 (05.10.2013):
Sparta Mediaş - CS Agnita
Etapa 5 (12.10.2013):
CS Agnita – Unirea Miercurea Sibiului
Etapa 6 (19.10.2013):
FC Tălmaciu - CS Agnita
Etapa 7 (26.10.2013):
CS Agnita – Progresul Terezian
Etapa 8 (02.11.2013):
ASA Sibiu - CS Agnita
Etapa 9 (09.11.2013):
CS Agnita – Măgura Cisnădie
Etapa 10 (16.11.2013):
CS Agnita – Unirea Ocna Sibiului
Etapa 11 (23.11.2013):
FC Curciu - CS Agnita
Sursa: www.frf-ajf.ro
Meciurile se dispută de la ora 11.00, fiind precedate de
partidele disputate de echipele de juniori.
În ceea ce priveşte Liga a V-a, Valea Hârtibaciului este
reprezentată de două echipe, AS Nocrich şi AS Chirpăr.
Ambele echipe evoluează în Seria a II-a a Ligii, iar
partidele de acasă ale echipei AS Chirpăr se dispută pe
stadionul de la Agnita.
B. Albu
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