GAZETA HÂRTIBACIULUI

PUBLIC
AÞIE LLUNARÃ
UNARÃ A ASOCIA
ÞIEI „„V
VALEA HÂRTIBACIUL
UI” ÎN colaborare cu Primãria ORAªUL
UI AGNIT
A
PUBLICA
ASOCIAÞIEI
HÂRTIBACIULUI”
ORAªULUI
AGNITA
NumÃR
UL 131, APRILIE 2017
NumÃRUL
„ªi care va vrea sã fie întâi între voi, sã fie tuturor slugã” Marcu, 10.44
AP
ARE LA AGNIT
A - PREÞ: 1 LEU
APARE
AGNITA

Din SUMAR
De la P
oliþie ...
Poliþie
- pag. 2
Editorial …
- pag. 2
Mai mult decât niºte
nostalgice amintiri
- pag. 2

A XII-a ediþie a Festivalului Hârtibãcenilor

- pag. 3

Bistriþa ...mai aproape de Agnita

- pag. 4

IRINA PETRAª – CETÃÞEAN DE
ONOARE AL ORAªULUI AGNITA
- pag. 4
CONCURSUL REGIONAL DE
CREAÞIE LITERAR-ARTISTICÃ
„ODÃ PRIMÃVERII”,
a ajuns la ediþia a V-a

- pag. 4

ORT
ODO
XIA
ORTODO
ODOXIA
Pe V
alea
Valea
Hârtibaciul
ui
Hârtibaciului
- pag. 5, 6

Turcan cere parteneriat
inter-ministerial pentru Mocãniþã
Preºedintele interimar al PNL, Raluca Turcan,
solicitã ministerelor Transporturilor, Culturii ºi
Turismului un parteneriat în care sã implice ºi
autoritãþile locale pentru pornirea Mocãniþei, de la
Sibiu pânã în Brãdeni. „Graþie implicãrii ºi efortului
unor tineri voluntari ai Asociaþiei Prietenii Mocãniþei,
acesta are posibilitatea de a reînvia. Ei au fãcut din ea
un brand turistic al Vãii Hârtibaciului. Pentru a-i plimba
pe turiºti cu Mocãniþa, membrii asociaþiei au închiriat
o locomotivã ºi un vagon. Din aceastã cauzã, Mocãniþa
nu circulã cu regularitate. (…) Din pãcate, asociaþia
care încearcã sã punã în valoare acest obiectiv
întâmpinã foarte multe probleme, mai ales juridic ºi
birocratic. O altã problemã este situaþia proprietãþii
terenurilor care nu este clarificatã. O rezolvare ar fi
trecerea întregii infrastructuri a Mocãniþei, linia
feratã, poduri, halte în administrarea Consiliului
Judeþean”, solicitã Raluca Turcan.
În concluzie, deputatul de Sibiu le solicitã
miniºtrilor sã ia în calcul posibilitatea „iniþierii unui
parteneriat inter-ministerial cu autoritãþile publice
locale din Sibiu pentru ca acest monument turistic sã

Atelierul de ceramica din localitatea Nocrich,
gãzduitã la „Centrul Cercetãºesc Nocrich – H. C.
Habermann” desfãºoarã activitatea de olãrit tradiþional
ºi modern, încercând sã contureze brandul „Ceramicã
de Nocrich”. Comercializeazã produse din lut, ex.:
ghivece, castroane, cãni, cancee, carafe, uleioare,
medalioane, candele ºi altele ºi are momentan un
singur angajat, Ciocea Alin, ºi un colaborator, Balint
Csaba.
Dacã vreþi sã aflaþi mai multe despre atelierul de
ceramicã din Nocrich ºi produsele lui, o puteþi face
contactându-l telefonic la 0765-179.503, prin email
nocrich@scout.ro sau pe pagina lui de internet
www.ceramicanocrich.ro sau pe Facebook: https://
www.facebook.com/ceramicanocrich/.
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fie inclus într-un circuit turistic ºi cultural”.
Preºedintele Consiliului Judeþean, Daniela
Cîmpean a promis în campania electoralã revitalizarea
Mocãniþei. „Mocãniþa va deveni un brand al judeþului,
un magnet pentru turiºti! Judeþul Sibiu are o naturã
care meritã arãtatã. Judeþul Sibiu are valori culturale
ce pot fi puse în valoare mult mai mult. Trebuie doar
viziune ºi voinþã. Dacã facem asta, turiºtii vor veni ºi
judeþul va prospera, în special în mediul rural”, spunea
Daniela Cîmpean.

Ceramica de Nocrich

UN GEST FRUMOS: 15 elevi de la
trei licee din Sibiu au plantat
peste 300 copaci la Marpod

Maria Pãnãzan Lorinczi

Alin Bratu
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Membrii Consiliului Local al oraºului Agnita au fost
convocaþi, în ultima zi din luna martie, pentru a aproba
Bugetul de venituri ºi cheltuieli pentru anul 2017.
Comisiile de specialitate au analizat problemele
directorilor din instituþiile subordonate primãriei ºi
au încercat, ca prin sumele aprobate, sã rezolve
solicitãrile acestora.
Valoarea veniturilor preconizate pentru acest an
este de 18260 mii lei ºi cea a cheltuielilor este de
24302 lei. Diferenþa de 6042 mii lei provine din sumele
necheltuite în anul 2016 ºi va fi folositã pentru
investiþii.
Cea mai mare investiþie este de 3885 lei, care vor
fi folosiþi pentru revitalizarea spaþiului urban al
centrului istoric (str. Nouã, Pia a G.D. Teutsch ºi parþial
str. Aurel Vlaicu).
Pentru str. Bisericii, anul trecut au fost prevãzuþi
875 mii lei care nu s-au cheltuit. Anul acesta sunt
prevãzuþi 2800 lei, din care 643 lei din veniturile anului
2017 ºi 2157 lei rãmaºi de anul trecut. Pentru reabilitare
strãzilor 1 Decembrie, în zona catedralei ºi Plevna, cu
îmbrãcãminte de beton asfaltic s-au prevãzut 270 mii
lei. Pentru aceleaºi lucrãri pe str. Izvorului, anul trecut
s-au prevãzut 110 mii lei care nu s-au cheltuit aºa cã

locuitorii acesteia au fãcut o cerere, însoþitã de
fotografii edificatoare ºi s-au aprobat 119 mii lei. Nici
pentru pasajul scãrilor spre Steinburg nu au fost
cheltuiþi 23 mii lei, alocaþi anul trecut, aºa cã anul
acesta s-au prevãzut 140 mii lei
Pentru strãzile Grãdinilor, Muncitorilor, Smârdan,
Avram Iancu, Criºan ºi Plevna s-au prevãzut 147 mii lei
în vederea întocmirii documentaþiei tehnice pentru
reabilitare ºi modernizare.
Pentru Spitalul Orãºenesc s-au alocat 212 mii lei
în vederea achiziþionãrii cu aparaturã medicalã pentru
laboratorul bacteorologic, camera de gardã, chirurgie,
terapie intensivã ºi o maºinã de spãlat industrialã. În
legãturã cu spitalul au fost discuþii aprinse, referitoare
la clãdirea care stã de multã vreme neterminatã, unde
ar trebuii sã primeascã apartamente medicii dispuºi sã
vinã în Agnita.
La solicitarea consilierului Radu Curcean, au fost
aprobaþi 37 mii lei pentru actualizarea proiectului tehnic
ºi al studiilor TOPO ºi GEO în vederea reamenajãrii
parcului Steinburg, proiect iniþiat de acesta înainte de
anul 2012.

I. Bârsan
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Editorial …

Auzind de mai multe ori întrebarea
retoricã pusã de preºedintele Klaus Iohannis
„Ce vrem noi pentru România?” m-am
întrebat; oare câþi edili locali: primari,
viceprimari, consilieri, aleºi de cetãþeni, ºtiu
ce vor pentru spaþiul geografic ºi social pe care
îl administreazã? Oare câþi, privind în viitor, sau gândit cum va arãta comuna sau oraºul dupã
ce el îºi va termina mandatul? Câþi s-au aºezat
în fruntea obºtii cu gândul sã lase ceva durabil
în urmã? Câþi s-au gândit înainte de a fi votaþi
cã, pentru a fi primar trebuie sã fi calificat, ca
pentru oricare altã profesie ºi cã aceastã
meserie cere foarte multe abilitãþi intelectuale?
Un primar bun trebuie sã poatã comunica
atât cu necãjitul care nu ºtie sã-ºi scrie numele
cât ºi cu intelectualul care a absolvit una sau
douã facultãþi, pe primul sã-l sfãtuiascã ºi de la
al doilea sã cearã sfaturi, trebuie sã comunice
cu antreprenorul care vrea sã dezvolte o
afacere ºi cu muncitorul care are nevoie de un
loc de muncã. Trebuie sã-i asculte pe vârstnici
ºi sã colaboreze cu tinerii. Fiind administratorul
uneia ori a mai multor localitãþi trebuie sã
cunoascã patrimoniul construit ºi neconstruit
sã cunoascã tradiþiile, sã le protejeze ºi sã le
promoveze. Fiind liderul uneia s-au mai multor
localitãþi trebuie sã fie respectat pentru
competenþã ºi nu temut pentru puterea pe care
vremelnic o deþine.

Ce vrea un primar pentru localitatea pe
care o administreazã?
- Are un plan, o strategie privind
dezvoltarea localitãþii?
- ªi-a pus problema oportunitãþilor pe care
le vor oferii noile tehnologii aflate într-un
permanent ºi rapid progres?
- S-a gândit cum vor trebui sã arate strãzile,
spaþiile de relaxare?
- S-a gândit ce dotãri vor trebuii sa aibã
ºcolile, grãdiniþele ºi cãminele culturale prin
perspectiva
dezvoltãrii
sistemului
informaþional.
- S-a gândit la problemele agricultorilor
din zonã, care vor trebui sã facã faþã
concurenþei agricultorilor din alte state?
- Are oameni competenþi pentru realizarea
unor proiecte pentru atragerea de fonduri
guvernamentale sau europene necesare
dezvoltãrii localitãþi?
Orice primar, când îºi va încheia mandatul
are un motiv de a fi mândru de sine; unii cã au
fãcut ceva pentru oameni, cã în urma lor
rãmâne ceva durabil ºi mai ales util celor care
l-au ales, alþii cã au ocupat un scaun, pentru
care au câºtigat un salar destul de mare ºi în
perspectivã va beneficia ºi de un spor
considerabil la pensie. Cea de a doua categorie
n-o sã aibã niciodatã mustrãri de conºtiinþã
pentru pãcãleala pe care le-a tras-o celor care
l-au votat.
Recitind toate cele scrise am ajuns la
concluzia cã eu n-aº fi fost bun de primar.
I. B.

De la P
oliþie ...
Poliþie

Sãrbãtorile Pascale au trecut, lãsând în
urmã bucurie pentru învierea Domnului. Au
trecut fãrã incidente, astfel încât prezenþa
pompierilor ºi forþelor de ordine la
manifestaþiile pascale a fost doar „un act de
prezenþã”. Dar nu este tocmai acesta rostul
lor? Sã se asigure cã ne bucurãm din plin de
aceste momente? Iar dacã toatã lumea
respectã regulile, toatã lumea e fericitã.
Se pare însã cã existã persoane care sunt
fericite atunci când încalcã regulile. Mai ales
regulile de circulaþie. Nu ne putem explica altfel
numãrul mare, comparativ cu alte perioade,
de persoane depistate încãlcând codul rutier.
În mod curios nu este vorba doar de lucruri
cu care ne-am obiºnuit deja, precum
conducerea pe drumurile publice a unui
autovehicul neînmatriculat sau neînregistrat
ºi cu numere false aºa cum a fãcut M.C. de 45
de ani din Apold sau tractarea unei remorci
neînmatriculate precum L.N. de 57 de ani din
Agnita. Ne-am mai întâlnit cu aºa ceva, nu? ªi
cu un condus fãrã permis ºi sub influenþa
alcoolului ne-am mai întâlnit. Dar M.P.D. de
36 de ani din Agnita a ieºit din „normal” pentru
cã starea bahicã l-a fãcut sã dãrâme un stâlp

Mai mult decât niºte nostalgice amintiri

Drag sat transilvãnean! Cu ale tale case
atât de gârbovite, nu numai de trecerea timpului
ci ºi de nepãsarea ºi de sãrãcia oamenilor!
Neliniºtit ºi îngândurat stau ºi te întreb: cine
ore ºi din ce rele gânduri ºi motive te-au fãcut
sã arãþi atât de supãrat ºi de trist! Nu de alta,
dar þin minte cã atunci când mai eram încã un
copilandru, aveai pãmânturile frumos ºi cu
folos lucrate; casele ºi gospodãriile bine
rânduite, înºirate pe uliþele tale când prea lungi
sau scurte, când prea largi sau strâmte, pavate
cu prundiºul vãilor ºi râurilor; dezepezite sau
mãturate ºi stropite, searã de searã, de harnicii
tãi feciori ºi de frumoasele tale fete. ªi mai
aveai, satule drag, ºi câteva întinse ºi înflorate
pajiºti ºi pãºuni, iar iazurile tale pline cu peºti
argintii ºi cu scãldãtori adânci. Cea mai poganã
dintre ele era „La Leasa Morii Moºului Moise”!
Bunicul drag al frumoasei mele prietene din
lungile ºi plãcutele vacanþe ºcolare. O plãpândã
ºi deºteaptã purtãtoare a dezmierdatului
prenume de „Mãciniþa”! Erau acele locuri
pãstrãtoare de statornice ºi dragi amintiri, în a
cãror imagine truncheatã ºi tristã de acum cu
greu pot sã întrevãd chipurile plãcute ale
bunilor, cuminþilor ºi harnicilor mei pãrinþi,
bunici ºi strãbunici. A acelor vrednici plugari
care i-au dat tatãlui meu frumosul nume de
Ion, iar mamei mele, acela de Victoria.
Aºa bãtrâni ºi obosiþi precum eraþi de truda
câmpului, acum vã odihniþi trupurile mult
muncite în „Þintirimul din deal”. În acel loc
care, pe mãsurã ce casele sunt tot mai uitate ºi
pãrãsite, el devine tot mai aglomerat ºi

îmburuienat. Dealtfel, ca mai toate cimitirele
satelor ºi cãtunelor de pe lungile vãi ale
Hârtibaciului, Olbocului ºi Buiei. De la Ruja pânã
la Stejãriº, Movile, Netuº, Noiºtat, Brãdeni,
Retiº, Þeline ºi Bãrcut; de la Ighiºu Vechi,
Vecerd, Alþîna, Nocrihi, Ghijasele, Þichindeal,
Marpod, Ilimbav, Chirpãr, Sãsãuº, Hosman,
Cornãþel, Nucet, Caºolþ, Daia, Nou, Roºia,
Vurpãr ºi pânã la Mohu; de la Vãrd ºi pânã la
Veseudul Sãrãturilor; de la Mihãileni, Rãvãºel,
Moardãº ºi pânã la ªeica Mare. Multe dintre
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ele niºte minuscule nume risipite pe înscrisul
hãrþilor topografice ale þãrii. Dovadã cã sunt
mai mult decât ocolite de norocul „uitucilor”
lor fii, rãtãcitori prin lumea largã; cã multe
dintre mândrele sate transilvane au, de o bunã
bucatã de vreme, bisericile cu preoþi navetiºti
ºi cu enoriaºi care nu le mai pot urca cãrãrile
ºi scãrile; ºcoli fãrã dascãli ºi elevi; oficii poºtale
fãrã poºtaºi ºi dispensare umane ºi veterinare
fãrã medici ºi felceri. Vechile ºuri stau goale,
fãrã fânuri ºi paie, iar grajdurile fãrã vite.
Pãmânturile fertile, de altã datã, produc acum
doar buruieni, iar dealurile sterpe mai
pãstreazã, încã, urmele teraselor fostelor
plantaþii viticole ºi pomicole. Acum, multe
dintre delniþele ºi grãdinile legumicole, de
odinioarã, sunt pline de brusturi ºi de scaieþi.
Iar când cade întunericul înserãrii peste
Cãlvasãr, bunãoarã, e atâta liniºte ºi tristeþe
încât un amãrât de câine, înfometat ºi însetat,
uitat legat lângã o stupinã, latrã la luna cerului
înstelat. Pentru ca, într-un târziu, de undeva
de departe, un ºuierat prelung de locomotivã
sã strãpungã întreaga liniºte a nopþii,
întrerupând brusc armoniosul ºi ritmatul cânt
al greierilor.
Peste tot ºi peste toate a venit sã se
suprapunã ºi aceastã primãvarã, neobiºnuit de
friguroasã, de capricioasã ºi de pãguboasã!
Parcã înadins ca sã nu uitãm a ne spune, unul
altuia: HRISTOS A ÎNVIAT! ªi a ne rãspunde:
ADEVÃRAT CÃ A ÎNVIAT!
Sibiu, aprilie 2017
Ioan Vulcan-Agniþeanul

de electricitate pe strada Spitalului din Agnita.
Ne-am întâlnit ºi cu accidente, mai mult
sau mai puþin grave, petrecute datoritã
neacordãrii de prioritate. P.R.L. de 40 de ani
din Ruja a considerat însã, dupã ce a acroºat o
persoanã pe trecere de pietoni, cã nu este deloc
important sã rãmânã pe loc pânã la sosirea
poliþiei socotind cã dacã victima e în regulã,
totul este în regulã. A uitat, însã, cã „plecarea”
de la locul accidentului tot „fugã de la locul
accidentului ” se cheamã.
ªtim cã, din când în când, maºinile se mai
împrumutã. Uneori, când nu ai încredere
foarte mare celui cãruia îi dai maºina, te mai
sui ºi tu alãturi de el. Aºa a procedat ºi R.G. de
53 de ani din Agnita care i-a împrumutat
autoturismul proprietate personalã lui V.L.R.
de 38 ani din Ocna Sibiului. S-a urcat în
autoturism în calitate de pasager ºi, nu ºtim
dacã ºtia dar cu siguranþã a aflat atunci când
au fost opriþi de poliþiºti, cã V.L.R. nu poseda
permis de conducere.
Se pare cã sã conduci un autovehicul pe
strãzile din localitate, fãrã sã ai permis de
conducere, sã încerci sã o dai pe dupã colþuri
când vezi maºina poliþiei ºi sã încerci sã te
pierzi prin grãdini când poliþiºtii te încolþesc, a
devenit un fel de aventurã plinã de adrenalinã.
Dar O.C.T. de 29 de ani din Fofeldea, precum ºi
alþii ca el care au încercat, uitã un lucru.
Poliþiºtii au mijloace specifice de identificare a
conducãtorului auto în asemenea situaþii.
La Noiºtat a fost depistatã o minorã de 14
ani, de loc din Sighiºoara, care era fugitã de
acasã. Aceasta a fost reþinutã ºi predatã
poliþiºtilor de pe raza localitãþii de domiciliu.
Ca un fel de „echilibrare” a balanþei, din
ªomartin a plecat voluntar de acasã într-o
direcþie necunoscutã, Varga Marius de 22 de
ani. Înalt de 1,50m, greutate 60 kg, constituþie
atleticã, ten deschis, pãr scurt negru, fãrã
tatuaje acesta a plecat din familie fãrã sã
comunice unde pleacã ºi de atunci nu a mai
luat legãtura cu nimeni. Dacã îl cunoaºteþi sau
ºtiþi unde este contactaþi familia sau poliþia.
Un eveniment la care poliþiºtii au luat
parte, la Merghindeal, a fost un incendiu
izbucnit în gospodãria lui V.G. din localitate.
Incendiul a cuprins mai mult de 130 m3 de
clãdiri înainte de a fi stins ºi din primele
concluzii se pare cã ar fi fost pornit de o
instalaþie electricã defectã.
Cu o moarte suspectã au avut de a face
poliþiºtii din Nocrich. Un cioban, angajat ziler
la o stânã din localitate, a fost gãsit decedat în
apropierea stânei. Este vorba de Nicodim Ion
de 62 de ani din Titeºti judeþul Vâlcea. Primele
cercetãri la faþa locului nu au relevat informaþii
din care sã rezulte cã a fost vorba de o moarte
violentã. Ca întotdeauna, ultimul cuvânt îl are
necropsia efectuatã la Laboratorul de Medicinã
Legalã Sibiu.
Cred cã cel mai grav incident din ultima
vreme a avut loc la Brãdeni. Aici o altercaþie
între trei persoane, pornitã pe fondul
consumului de alcool, a continuat datoritã unor
neînþelegeri mai vechi ºi a degenerat ajungând
sã includã opt persoane ºi pietre, obiecte
contondente sau înþepãtoare. Rezultatul: cinci
persoane cu diferite rãni din care una în stare
gravã, acesta din urmã rãmânând internatã în
spital. Acum se aºteaptã rezultatele
constatãrilor medico-legale în funcþie de care
vor fi încadrate faptele fiecãrui participant.
Aproape la fel de grav este un incident
care a avut loc în Ruja, unde un copil a fost
muºcat de câinii unui cioban aflat cu oile prin
localitate. Copilul a suferit rãni importante dar
care nu i-au pus viaþa în pericol. Acesta a fost
tratat la Spitalul Orãºenesc Agnita ºi ulterior
externat în grija pãrinþilor.
Iatã o multitudine de evenimente sau
situaþii care ne dovedesc, dacã mai era cazul,
cã poliþiºtii de pe Valea Hîrtibaciului sunt ca
întotdeauna …
… Mereu alãturi de dumneavoastrã!
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A XII-a ediþie a Festivalului Hârtibãcenilor
Dupã ce a trecut prin toate comunele
membre ale Asociaþiei Valea Hârtibaciului, mai
puþin comuna Mihãileni, Festivalul
Hârtibãcenilor a revenit la Chirpãr, prima în
care s-a organizat acest festival.
Oaspeþii au avut plãcerea sã fie primiþi întrun Cãmin Cultural nou, frumos, bine amenajat
ºi bine dotat dar mai ales plin de spectatori
dornici sã urmãreascã un spectacol de cântece
ºi dansuri, prezentate de ansamblurile de pe
Valea Hârtibaciului care au rãspuns invitaþiei
fãcutã de Asociaþia Valea Hârtibaciului ºi
Primãria Chirpãr.
Organizatorii s-au bucurat cã, rãspunzând
invitaþiei, au luat parte la acest eveniment,
Preºedinta Consiliului Judeþean Sibiu Daniela
Câmpean, Prefectul judeþului Lucian Radu,
senatorul Nicolae Neagu, vicepreºedintele C J
Marcel Constantin Luca, administratorul
judeþului Sibiu Sebastian Dotcoº ºi primari din
comunele membre ale asociaþiei Valea
Hârtibaciului.
Feldeoiu Eugen, Primarul comunei Chirpãr
a adresat un salut de bun venit spectatorilor ºi
celor care au rãspuns invitaþiei.
Bârsan Ilarion, secretarul Asociaþiei Valea
Hârtibaciului, le-a mulþumit primarilor care,
organizând acest festival au promovat
patrimoniul cultural al acestei zone, i-a felicitat
pe chirpãreni pentru realizãrile edilitare dar
mai ales pentru modul cum ºi-au pãstrat jocurile
ºi obiceiurile locale.
I-a invitat apoi în scenã pe Preºedinta C J
Daniela Câmpean ºi pe Prefectul Lucian Radu,
care au remarcat importanþa festivalului, rolul
acestuia de a pãstra tradiþiile ºi de a cultiva în
rândul tinerilor dragostea pentru jocurile,
cântecele ºi obiceiurile de pe Valea
Hârtibaciului.
Dupã momentul oficial al deschiderii
spectacolului, îndrãgita solistã Ioana Bogdan a
preluat microfonul ºi a început prezentarea
spectacolului.
Primii care au încântat publicul ºi s-au
bucurat de aplauze au fost dansatorii, grupul
vocal ºi soliºtii Casei de Culturã „Ilarion Coci iu”
din Agnita. Profesionalismul acestor artiºti
amatori, majoritatea având rãdãcini în satele
de pe Valea Hârtibaciului, unde le mai trãiesc
bunicii, a fost rãsplãtit cu numeroase aplauze
la scenã deschisã. Dansatorii ansamblului
Cununa au prezentat, în premierã, o suitã de
jocuri de pe Câmpie.
Spectacolul oferit de agni eni a fost
completat de soliºti consacraþi ai Casei de
Culturã, Ioana Bogdan ºi Marcel Pãrãu,

reprezentanþi de cinste ai folclorului
hârtibãcean.
A urmat apoi o patã de culoare oferitã de
dansatorii din Chirpãr care au fost aplaudaþi
pentru jocurile þigãneºti, imitate cu talent, atât
ca þinutã cât ºi coregrafie.
Ansamblul ªcolii Gimnaziale din Iacobeni
, pregãtit de profesorii Florin Pãrãu, Nicolae
Secere ºi Vasile Zãmãcãu, a încântat
spectatorii cu o suitã de jocuri hârtibãcene, un
grup vocal cu un repertoriu foarte frumos ºi un
solist talentat, Alin Drãgan.
Învârtita, Purtata ºi mai ales Brâul Fetelor,
au fost jocurile cu care tinerii din Bruiu i-au
încântat pe spectatori, prin frumuseþea ºi
eleganþa miºcãrilor.
Pentru prima datã pe scena festivalului,
tânãra solistã Ioana Agîrbiceanu din ªalcãu,
comuna Mihãileni s-a bucurat de binemeritate
aplauze pentru talentul ei ºi frumuseþea
cântecelor prezentate.
Grupul vocal al Cãminului Cultural din
Bârghi , cu un duo format din frumoasele ºi
talentatele Camelia Kenst ºi Delia Muntean,
pregãtite de profesoara Doina Pãrãu au
prezentat o suitã de cântece populare foarte
frumos interpretate.
O notã aparte în cadrul festivalului a fost
oferitã de „Mãmãru ele vesele” din Roºia, un
grup de mici dansatori balerini, pregãtiþi de
profesoara Corina Popescu, au realizat un
moment artistic deosebit, în care folclorul ºi
dansul modern s-au armonizat pe „Ciocârlia”
lui George Enescu.
Rolul de a încheia acest frumos eveniment
a revenit jucãtorilor din Chirpãr care,
împreunã cu neobositul lor instructor Chirion
Stãnule , au zguduit scena timp de douãzeci de
minute cu jocurile Sârba, Învârtita, Jiana,
Ha egana, Purtata, jucate aºa cum numai la ei
în sat se joacã. Pentru momentele de respiro
au fost ajutaþi de surorile Cezara ºi Daria
Borcea, douã viitoare vedete acum în vârstã
de 7 ºi 5 ani care au încântat spectatorii cu
nonºalanþa ºi talentul lor.
A XII-a ediþie a Festivalului Hârtibãcenilor
a demonstrat încã odatã cât de utilã este
aceastã manifestare culturalã pentru
menþinerea culturii populare pe Valea
Hârtibaciului. Pentru aceasta meritã mulþumiri
primarii care s-au implicat, instructorii acestor
ansambluri ºi Casa de Culturã din Agnita.
Primãria ºi Consiliul Local din Chirpãr
meritã felicitãri pentru modul în care i-au primit
pe cei care au dat curs invitaþiei ºi pentru buna
organizare a evenimentului.
I. Bârsan
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IRINA PETRAª – CETÃÞEAN DE
ONOARE AL ORAªULUI AGNITA

În data de 31 martie 2017, la Colegiul Tehnic „A. T. Laurian” Agnita a fost sãrbãtoare. IRINA
PETRAª, critic literar, eseistã, traducãtoare, absolventã a Liceului din Agnita ºi profesoarã în
1971, a fost distinsã cu titlul de Cetãþean de Onoare al oraºului Agnita. Doamna Irina Petraº s-a
nãscut în Chirpãr la 27 noiembrie 1947 dar a copilãrit în Agnita, locul unde a urmat atât ºcoala
primarã ºi gimnazialã, cât ºi liceul. În anul 1971 a fost profesor de Limba ºi Literatura Românã la
Liceul Teoretic Agnita. A locuit pe Aleea Teilor, nr. 3 ºi, aºa cum a repetat în numeroase scrieri
ºi interviuri, a avut în Biblioteca oraºului ºi în ºcoalã ºi dascãlii ei „a doua casã”. A urmat studii
universitare ºi de doctorat la Universitatea „Babeº-Bolyai” din Cluj-Napoca, cadru propice pentru
afirmarea pe tãrâm literar.

În prezent, doamna Irina Petraº este cea mai cunoscutã personalitate cultural-literarã de pe
Valea Hârtibaciului ºi din Agnita. Din 2005 este preºedinte al Filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor
din România, cea mai valoroasã Filialã din þarã. Pentru promovarea valorilor din zona în care sa nãscut, a copilãrit ºi a trãit, doamna Irina Petraº a scris ºi a recunoscut mereu meritul
incontestabil pe care ºcoala din Agnita l-a avut în formarea sa intelectualã. Dragostea faþã de
locurile natale a rãmas neºtirbitã. Pe site-ul personal are postate fotografii din Agnita ºi din
Chirpãr, amintiri de aur pentru un Om de mare calitate moralã ºi de o însemnãtate valoare
literarã astãzi. A pãstrat permanent legãtura cu „primele iubiri”: liceul din Agnita ºi biblioteca
publicã, donând acestora, an de an, cãrþile ale domniei sale ºi oferind premii unor copii talentaþi
din Agnita ºi din zonã. Azi, la Centrul de Documentare ºi Informare a Colegiului Tehnic „A. T.
Laurian” ºi la Biblioteca orãºeneascã existã un fond documentar Irina Petraº, care va rãmâne
generaþiilor viitoare ca mãrturie a trecerii ei prin Agnita, a respectului faþã de ceea ce oraºul
Agnita a însemnat pentru formarea intelectualã a Domniei Sale. Irina Petraº este un Nume care
onoreazã Agnita ºi oamenii ei. Mulþumiri membrilor Consiliului Local Agnita ºi Domnului Primar
al oraºului, ing. Ioan Dragoman care au conferit titlul unui Nume de excepþie pentru oraºul de pe
Valea Hârtibaciului.
Prof. dr. Maria-Daniela Lorinczi

CONCURSUL REGIONAL DE
CREAÞIE LITERAR-ARTISTICÃ
„ODÃ PRIMÃVERII”, organizat
de Colegiul Tehnic „A. T. Laurian”
Agnita, a ajuns la ediþia a V-a
Dupã decernarea titlului de Cetãþean de onoare al oraºului Agnita ºi discursul emoþionant al
Doamnei Irina Petraº, a avut loc festivitatea de premiere a laureaþilor concursului regional „Odã
primãverii”, care s-a bucurat ºi în acest an de o participare foarte numeroasã (peste 400 de
concurenþi, reprezentând 50 de ºcoli din 14 judeþe). La cele patru secþiuni ale concursului,
desfãºurate, fiecare în parte, pe trei niveluri (primar, gimnazial ºi liceal) au ieºit în evidenþã elevi
deosebiþi, talentaþi, care au ridicat nivelul concursului. Pentru prima datã, la aceastã ediþie a fost
decernat Marele Premiu (câte unul pentru fiecare secþiune), astfel: la creaþie literarã, trofeul a
revenit elevei Iacob Iulia Daria, de la Liceul Teoretic „M. Eminescu” Cluj-Napoca, la recitare din
lirica româneascã ºi englezã, trofeul a fost obþinut de Pataky Alexandra Iszabella, de la Colegiul
National „I. M. Clain” Blaj, la Afiºe ºi postere tematice, câºtigãtoarea a fost eleva Vintilã Ana
Maria, de la ªcoala Gimnazialã „Ioan Slavici” Sibiu, iar la Meºteºuguri, trofeul a revenit elevei
Socol Diana, de la ªcoala Gimnazialã „G. D. Teutsch” Agnita. Membri ai juriului au fost: la
creaþie literarã, Irina Petraº, critic literar, eseist, traducãtoare, preºedinte Filiala Cluj a Uniunii
Scriitorilor din România, Constantin Stancu, poet, membru al Uniunii Scriitorilor din România,
Filiala Alba-Hunedoara, Maria-Daniela Pãnãzan, istoric literar, eseist, membru al Uniunii
Scriitorilor din România, Filiala Alba-Hunedoara, Lorinczi Francisc-Mihai, poet, prozator, eseist,
Sibiu; la recitare: Rãcilã Cãtãlin, poet, laureat cu Premiul I la concursul de poezie „Limba românã
este patria mea” organizat de Guvernul României – 2013, prezent în: Antologia de poezie românã
„Cinstind limba românã” (Corneliu Leu, Editura „Realitatea”, Bucureºti, 2013), Ciucã Olimpia,
profesor Limba ºi Literatura românã, Grad didactic I, Liceul Teoretic „G. Gündisch” Cisnãdie,
Gãinã Niculina, profesor Limba englezã, membru al Asociaþiei EDAR Sibiu, responsabil secþiunea
a II-a; la Afiºe ºi postere tematice: Banu Angelica Gina, profesor învãþãmânt primar, responsabil
secþiunea a III-a, Nechita Maria, profesor învãþãmânt primar, responsabil secþiunea a III-a, iar la
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Printre laureaþii Concursului Regional
de la Agnita s-au numãrat patru eleve ºi
profesorul lor coordonator Palatul Copiilor
Bistriþa. La ciclul primar: Ioana Nectaria
Bãlan (Premiul I), Mara Sfintean (Premiul
II); iar, la gimnaziu: Roxana Resvanþã
(Premiul I) ºi Iulia Rebrean (Premiul II),
Micile Blandiene Bistriþene provenind de
la ºcolile gimnaziale: Avram Iancu, Nr. 1,
Nr. 4 ºi de la Colegiul Naþional „Liviu
Rebreanu”. Poetesele în devenire au ºi
citit din creaþiile lor în cadrul manifestãrii.
Iatã impresiile elevilor laureaþi de la
Bistriþa care vorbesc de la sine:
„A fost perfect! O experienþã pe care
aº repeta-o cu drag. Am fost primite cu
multã dragoste de câteva persoane
minunate. Foarte mulþi copii au participat
la toate secþiunile. Am asistat la oferirea
titlului de Cetãþean de Onoare al oraºului
Agnita doamnei Irina Petraº. Sunt încântatã
de aceastã experienþã!” – Ioana Nectaria
Bãlan;
„A fost excepþional! O întreagã
aventurã plinã de fericire! Mã bucur cã
am adus zâmbete pe faþa oamenilor, cã
am cãlcat prin grãdina raiului ºi cã am
întâlnit persoane importante!” – Mara
Sfintean;
„Parcã sunt într-un vis fericit! Îmi dau
seama cã poezia este viaþa mea, atunci

când mã descarc în ea ºi îmi curge câte o
lacrimã. Pe scurt: visul meu a devenit
realitate. Nu mi-am imaginat vreodatã cã
voi ajunge pânã aici. Am avut ocazia sã o
întâlnesc pe doamna Irina Petraº,
preºedinta Uniunii Scriitorilor, filiala Cluj.
Acum mi-am dat seama cã, prin poezie,
poþi sã faci înconjurul lumii.” – Iulia
Rebrean;
„Cãlãtoria cãtre Agnita a fost una plinã
de viaþã. Am cules flori din rai, am primit
ajutor ºi, când am ajuns, totul a fost ºi mai
frumos. Nu pot sã uit cuvintele pe care
doamna Irina Petraº le-a spus la un
moment dat: Dacã nu ajungi mai ai încã
un viitor pentru cã, dacã ai ajuns, ai
încremenit. Aceastã cãlãtorie m-a ajutat sã
înþeleg multe. Pentru mine a fost una
magicã!” – Roxana Resvanþã.
Profesoara lor de creaþie literarã,
Ionela-Silvia Nuºfelean, ne-a împãrtãºit:
„Am înþeles cã exerciþiul creativ ne poate
ajuta sã ajungem mai bine la noi, sã ne
concentrãm mai bine asupra lumii ºi a
sinelui nostru , dupã cum ne zicea ºi
doamna Irina Petraº, care, exuberantã, a
þinut la Agnita o splendidã lecþie de
literaturã ºi viaþã. În urma acestei reuºite,
Micii Blandieni Bistriþeni au fost invitaþi
în mai la filiala Cluj a USR. Drumul spre
premierea de la Agnita a fost posibil prin
bunãvoinþa pãrintelui Horaþiu Mureºan,
din Parohia Ortodoxã Chiraleº, care ne-a
pus la dispoziþie un mijloc de transport
binecuvântat, ºi prin susþinerea financiarã
a domnului prof. univ. dr. Mircea Gelu Buta,
care au înþeles cã efortul creativ ºi
implicarea realã într-un demers, girat de
MEN ºi USR, meritã încredere. Suntem
recunoscãtori.”.
Felicitãri tuturor!
Grupa de Jurnalism
a Palatului Copiilor Bistriþa

Meºteºuguri: Prof. Paraschiva Anghelina, responsabil secþiunea a IV-a, Prof. Lãstun OtiliaBogdana, director adjunct, responsabil secþiunea a IV-a, Prof. Feldara Luminiþa, evaluator, Prof.
Andrei Elena, evaluator. În numele coordonatorilor de proiect, prof. Vecerzan Margareta ºi prof.
Maria-Daniela Lorinczi, organizatorii evenimentului mulþumesc tuturor participanþilor pentru
interesul acordat concursului de la Agnita!
Cu premiul I au fost distinºi urmãtorii elevi: la Creaþie literarã: Ioana Nectaria Bãlan,
Palatul Copiilor Bistriþa (primar), Roxana Resvanþã, Palatul Copiilor Bistriþa, Nicula Marco,
Colegiul Tehnic „A. T. Laurian” Agnita, Hîrlãu Bianca, ªcoala Gimnazialã „Ghiþã Mocanu”
Oneºti, Iulia Elena Dancu, Colegiul Naþional „I. M. Clain” Blaj (gimnaziu), Oana Cicur,
Colegiul Naþional „O. Goga” Sibiu (liceu); la Recitare din lirica româneascã ºi englezã: Bãrãgãu
Karina, ªcoala Gimnazialã „Carol I” Iaºi, Armeanu Diana, ªcoala Gimnazialã Nr. 25 Sibiu
(primar), Suciu ªerban, ªcoala Gimnazialã Nr. 21 Sibiu (gimnaziu), Pãdurean Paul, Colegiul
Naþional „I. M. Clain” Blaj (liceu); la Afiºe ºi postere tematice: Nicula Luana, Colegiul Tehnic
„A. T. Laurian” Agnita, o lucrare colectivã de la ªcoala Gimnazialã ,,G. D. Teutsch” Agnita,
Liciu Karina, ªcoala Gimnazialã ,,Carol I” Iaºi, Drãgan Maria, Herciu Horaþiu, Drãgan
Sofia, Lup Alexandra, ªcoala Gimnazialã ,,G. D. Teutsch” Agnita (primar), Gândilã Marcus,
Liceul de Artã Sibiu, Fleacã Andreea Alina, ªcoala Gimnazialã Apoldu de Jos, Mordoºan
Alexandra, Liceul Teoretic „C. Noica” Sibiu, Cioca Cristina, Þerbea Rodica, ªcoala Gimnazialã
„G. D. Teutsch” Agnita (gimnaziu), Tãnase Maria, Liceul Teoretic „C. Noica” Sibiu; la
Meºteºuguri tradiþionale: Buta Marin, Liceul Tehnologic Iacobeni, douã lucrãri colective de la
Colegiul Tehnic „A. T. Laurian” Agnita (primar), Burduhos Daniel, Liceul Tehnologic Iacobeni,
o lucrare colectivã de la Colegiul Tehnic „A. T. Laurian” Agnita (gimnazial), Ghirãstãu Sergiu,
ªoaitã Ana, Liceul Tehnologic Cisnãdie, Olari Florentina Denisa, Colegiul Tehnic „A. T.
Laurian” Agnita.
FELICITÃRI TUTUROR LAUREAÞILOR!
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„Lumina lui Hristos lumineazã tuturor!” (Liturghia Darurilor )
„Apare cu binecuvântarea IPS Pãrinte Mitropolit dr. Laurenþiu Streza”

UN GEST FRUMOS: 15 elevi de la
trei licee din Sibiu au plantat
peste 300 copaci la Marpod

Cu moartea pe
moarte cãlcând…

Dintre toate fricile ce bântuie omul,
nu doar modern, frica de moarte pare a
fi cea mai cutremurãtoare. Ca oameni
moderni, simþim din plin cã, în fond,
fundamentele marilor noastre interogãri
rãmân aceleaºi. Viaþa ºi moartea,
rãutatea celor din jur ºi boala, sãrãcia ºi
rãzboiul nu ne sunt strãine. Au câºtigat
deplin în ultima vreme fricile
apocaliptice ºi adiacentele lor, frica de
numere ºi chipuri, de diavoli închipuiþi
ori reali, hiperbolizãrile minciunii ºi
mediocritãþii, sãrãcirea de sensuri ale
vieþii cotidiene, tot mai sãracã în idealuri
morale ºi duhovniceºti. Vorbim tot mai
mult despre ce mâncãm ºi ce construim,
despre cum ne onoreazã oamenii sau,
pur ºi simplu, ne este tot mai drag sã
bârfim ºi tot mai greu sã ne rugãm
pentru aproapele. ªtirile sunt parte
integrantã a culturii. Ziarele, singura
culturã imediatã, iar prezentatorii TV
sunt mai des invitaþi la mesele noastre
decât proprii pãrinþi ori copii.
Mai grav, frica de moarte ne face rãi,
porniþi pe cãpãtuialã cu orice preþ,
argumentând uneori cu fundamente
duhovniceºti carierismul nostru ori
acumularea materialã. Suntem gata sã
postim, dar nu putem ierta; suntem
dispuºi sã stãm douã ore în Liturghie,
dar nu câteva minute la telefon cu pãrinþii
bolnavi ori singuri; luãm cuvântul citând
Scripturile, dar ne e tot mai greu sã

prindem gândirea Scripturii – deci a
Duhului Sfânt, în propria gândire. Frica
de moarte ne detensioneazã sufletele,
dar ne arde valorile prin care i-am putea
supravieþui. Ne emoþioneazã drame din
cealaltã parte a lumii, iar pe cei de lângã
noi nu-i mai vedem.
Aici e Taina Învierii! Mântuitorul
Hristos, cu moartea pe moarte cãlcând,
ne învaþã cã nu moartea trebuie sã ne
fie fricã, ci neasumarea ei prin
verticalitatea Crucii Sale. Fãrã braþele
Crucii Sale suntem prinþi încã în
abisurile iadului celui ucigaº, morþi
deplini, legaþi pe veºnicie cu întunericul.
El, Mântuitorul, vine sã vindece frica de
moarte cu nãdejdea Învierii, prin lucirea
Luminii Sale, strãbãtând vãile morþii, atât
de primitoare sufletelor lipsite de
iubire. A crede, aºadar, în Învierea
Domnului este exerciþiul dintâi întru
propria izbãvire de moarte, este
limpezirea ochilor sufleteºti în aerul tare
al zorilor Învierii. A crede în Înviere
înseamnã sã porþi în toate zilele vieþii
tale pecetea unei Duminici fãrã sfârºit,
prinsã în cadrele Liturghiei ºi
desãvârºitã în bunãtate ºi destinsã
cordialitate cu aproapele, copleºind
depãrtãrile sufleteºti cu razele puterii
de a ierta, de a primi iertarea. De aici
frumuseþea Ortodoxiei! Din aceastã
minunatã arãtare a Domnului Înviat în
lumina de zori a fiecãrui suflet, la
marginea tuturor mormintelor încã
închise, la þãrmul tuturor mãrilor lovite
de furtunã ºi îndoialã.
Fãrã Învierea Mântuitorului, frica de
moarte ar fi singura raþiune a vieþii. Prin
Învierea Sa, bucuria ia loc fricii ºi
veºnicia timpului trecãtor.
Moartea e cãlcatã cu moartea,
condamnatã la Înviere!
Pr. prof. Constantin Necula
Duminici de fiecare zi
Editura Agnos
Sibiu, 2016

Scris de Nicoleta IONIÞÃ

Când plantezi un pom, dãruieºti
viaþã...
Un grup de 15 elevi de la trei licee
din Sibiu a plantat marþi, 21 martie, peste
300 de puieþi undeva, în apropiere de
localitatea Marpod, pe Valea
Hârtibaciului din judeþul Sibiu.
Activitatea a fãcut parte din Campania
„Protejãm mediul, trãim sãnãtos!”
iniþiatã de Arhiepiscopia Sibiului.
Prin aceastã activitate elevii sibieni
au avut posibilitatea sã-ºi dovedeascã
grija faþã de mediul înconjurãtor ºi
disponibilitatea de a participa la acþiuni
de voluntariat menite pe de-o parte sã
tragã un semnal de alarmã asupra
pericolelor aduse de defriºãrile din
ultima vreme, iar pe de altã parte sã
sensibilizeze tinerii cu privire la
implicarea benevolã în acþiuni educative.
Tototdatã, astfle, pot conºtientiza cât de
mult conteazã sã faci un gest care, de
multe ori poate fi un exemplu cu ecouri
care nu-s de neglijat.
La activitatea de plantare de lângã
Marpod au participat elevi de la Liceul
de Artã, de la Liceul Tehnologic de
Construcþii ºi Arhitecturã „Carol I” ºi
de la Colegiul Economic „George
Bariþiu”. Organizatorii au fost
Departamentul de asistenþã socialã al
Arhiepiscopiei Sibiului, prin Asociaþia
„Filantropia Ortodoxã”, Departamentul
pentru Tineret al eparhiei ºi Direcþia
Judeþeanã Silvicã.
„Activitatea face parte din Campania
«Protejãm mediul, trãim sãnãtos!», aflatã
la a doua ediþie ºi ne dorim ca prin astfel

de acþiuni sã-i determinãm pe tineri sã
respecte mediul înconjurãtor ºi sã ajute
la conser varea lui”, a declarat
inspectorul social din cadrul
Arhiepiscopiei Sibiului, Marius
Talmaþchi, potrivit unui comunicat al
mitropoliei Ardealului.
Organizatorii ºi-au propus prin
aceastã activitate sã stimuleze ºi
voluntariatul în rândul tinerilor din
Sibiu.
„Elevii au fost învãþaþi de
reprezentanþii Direcþiei Silvice cum sã
planteze puieþii ºi totodatã au fost
entuziaºti de aceastã acþiune ºi de
voluntariatul pe care pot sã-l facã în
sprijinul naturii”, a spus, la rândul sãu,
Alexandru Dãdîrlat de la Departamentul
de Tineret.
„Un copac în plus înseamnã mai mult
oxigen”. Opiniile elevilor...
Tinerii au participat cu mult interes
la activitate ºi au transmis mesaje cãtre
societate cu privire la ceea ce trebuie sã
facem cu toþii pentru a pãstra mediul
înconjurãtor în condiþii cât mai bune:
Am ales sã particip la aceastã acþiune
deoarece vreau sã trag un semnal de
alarmã asupra pericolului adus de
defriºãri. Constatãm cu stupoare cã
«aurul verde» al þãrii, adicã pãdurile, sunt
distruse ºi alãturi de colegii mei vreau
sã plantãm cât mai mulþi copaci, pentru
cã un copac în plus înseamnã mai mult
oxigen ºi o lume mai bunã” (Vicenþiu
Bucur, elev în clasa a IX-a la Colegiul
Economic).

Urare din
Bucurie

MERSUL PE
VALE

Maria Pãnãzan Lorinczi
Bucuria ce-o simt azi în sufletu-mi
împãcat sã fie spre Bucuria tuturor
creºtinilor ce L-au aºteptat pe Pruncul
Mântuitor iar Copilul cu Ochii Senini
sã se nascã în sufletele lor, ca sã le
îmbogãþeascã cu Luminã din Luminã, cu
Pace, Liniºte, Împliniri ºi tot ce-ºi mai
doresc ei!
Bucuria ce-o simt azi în sufletu-mi
împãcat sã fie spre Bucuria ta, a celui
care þi-ai dorit sã vinã Crãciunul, sã te
binecuvânteze cu Luminã, Credinþã si
Nãdejde spre mai bine ºi mai frumos!
Bucuria ce-o simt azi în sufletu-mi
împãcat sã fie spre Liniºtea ta
sufleteascã, sã-þi aducã pace în inimã,
sporire duhovniceascã, dar mai ales sãþi umple ºi þie sufletul cu Iubire, tot mai
multã Iubire, pentru cã DUMNEZEU
ESTE IUBIRE!

(continuare în pagina 6)

Daniela Pãnãzan Loriczi
În fiecare dimineaþã merg pe Vale.
E spectacol de Luminã.
E preaplin de Soare ºi de Aur
divin.
Pe Valea inimii tale curge vara
din zâmbetul lui Dumnezeu
ºi coboarã-alungatã din Paradis
pe creste de gânduri de Fãgãraº
împovãrat de Albul ºoaptelor
nespuse.
Aburul e crestat de Verde.
Valea respirã adâncul lumii
ºi poezia tace, fiindcã Aici,
Aici veºnicia e tãcere.
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TEOLOGI ORTODOCªI ÎN
ÎNCHISORILE COMUNISTE
ISTORICUL SILVIU DRAGOMIR (1884-1962)
Sfântul Sinod al Bisericii noastre a
hotãrât anul 2017 sã fie închinat tuturor celor
care au pãtimit ani îndelungaþi de detenþie în
închisorile comuniste. Este o datorie de
onoare a tuturor românilor – din þarã ºi din
diaspora – sã-ºi aducã aminte cu veneraþie ºi
recunoºtinþã de jertfa acestor „eroi” ai
neamului ºi ai credinþei, care au suferit doar
pentru faptul cã au militat pentru o Românie
mai bunã ºi mai prosperã ºi pentru cã L-au
mãrturisit cu multã dãruire pe Hristos. Se
înþelege cã printre cei care au cunoscut
calvarul închisorilor comuniste s-au numãrat
ºi mulþi slujitori ai cultelor religioase ºi în mod
deosebit cei ai Bisericii Ortodoxe Române. Din
aceste motive, comitetul de redacþie al ziarului
nostru a considerat cã este necesar ca în toate
numerele sale din anul acesta – se poate chiar
din anul urmãtor – sã se prezinte scurte
medalioane ale unor teologi ºi preoþi de mir
care au fost aruncaþi în închisorile de la Sighet,
Aiud, Jilava, Canalul Dunãre-Marea Neagrã
sau în alte locuri de detenþie. Începem ºirul
lor cu un fost profesor de teologie la Sibiu ºi,
apoi, la Universitatea din Cluj, cunoscutul
istoric Silviu Dragomir. De la trecerea sa la
cele veºnice se împlinesc acum 55 de ani.
Silviu Dragomir s-a nãscut pe plaiurile
hunedorene, la Gurasada, la 19 martie 1888,
în familia unui notar. Dupã ce a terminat ºcoala
primarã, s-a înscris la Gimnaziul din Blaj, unde
a încheiat primele ºase clase (1897-1903).
Printr-o întâmplare fericitã, Mitropolitul Ioan
Meþianu de la Sibiu (1899-1916) s-a gândit sã
trimitã la studii de specializare pentru limbile
slave pe un tânãr din Arhiepiscopia Sibiului.
ªi, astfel, elevul Silviu Dragomir a fost trimis
cu o bursã din partea Arhiepiscopiei tocmai la
Novi Sad, în Serbia, unde a urmat urmãtoarele
douã clase de gimnaziu (1903-1905). Dupã o
încercare nereuºitã de a urma studii la
Academia teologicã din Carloviþ, tot
Arhiepiscopia Sibiului i-a oferit o bursã de studii
la cunoscuta Facultate de Teologie ortodoxã
din Cernãuþi (1903-1905), unde a avut
posibilitatea sã urmeze ºi cursuri de limbi
slave. Aceeaºi Facultate i-a oferit ºi titlul de
doctor în Teologie. Tot cu o bursã din partea
Arhiepiscopiei a fãcut studii de specializare la
Universitate din Viena (1909-1910), cu
cercetãri în arhivele din Viena ºi Carloviþ, apoi
alte studii la Academia spiritualã (teologicã) ºi
la Universitatea din Moscova cu cercetãri în
arhivele de acolo (1910-1911).
Cu o asemenea pregãtire, în toamna
anului 1911 a fost numit profesor suplinitor
(1911), apoi provizoriu (1912) ºi definitiv (1913)
la Institutul teologic-pedagogic din Sibiu, unde
a predat Istorie bisericeascã, Limba ºi
literatura românã, dar ºi alte discipline. În
toamna anului 1918 s-a implicat activ în
evenimentele care au dus la unirea
Transilvaniei cu Vechea Românie, fiind unul
dintre secretarii Adunãrii naþionale de la
Bãlgrad (Alba Iulia) din 1 Decembrie 1918.
În perioada activitãþii sale la Sibiu a
publicat diverse studii, mai cu seamã privitoare
la Relaþiile bisericeºti ale românilor ardeleni
cu Rusia în secolele XVII ºi XVIII (1912 ºi 1914).
ªi tot acum a început sã lucreze la marea sa
operã, intitulatã Istoria dezrobirii religioase a
românilor în Ardeal în secolul XVIII, în douã
volume, dar care îºi vedea lumina tiparului tot
la Sibiu, în 1920 ºi 1930. Era o primã
monografie completã a marilor miºcãri pentru
apãrarea Ortodoxiei în faþa uniatismului,
lucratã pe baza documentelor culese din
arhivele de la Viena ºi Carloviþ. Datoritã
studiilor publicate acum, la 24 mai 1916 (deci
la 28 de ani!) a fost ales membru corespondent
al Academiei Române.

În toamna anului 1919, inaugurându-se
noua Universitate româneascã din Cluj, Silviu
Dragomir a fost numit profesor de Istoria sudestului european de la Facultatea de Litere ºi
Filosofie (titularizatã în 1923), la care va
funcþiona pânã la pensionare, în 1947 (în 19401945 Universitatea clujeanã fiind nevoitã sã
se mute la Sibiu). A fost decan (1925/26) ºi,
apoi, prodecan (1926/27) al Facultãþii, director
al publicaþiei „Revue de Transylvanie”, în care
a publicat diverse studii. În 1928 a fost ales
membru titular al Academiei Române, în locul
lui Vasile Pârvan. Tot acum s-a implicat ºi în
viaþa politicã a þãrii, ca ministru al minoritãþilor
în 1938; în Consiliul de Coroanã din 30 august
1940 a avut demnitatea de a se împotrivi
Dictatului de la Viena.
Dintre sutele de lucrãri pe care le-a scris
în perioada „clujeanã” a activitãþii lui
menþionãm pe cele privitoare la Vlahii din
Serbia (1922), Vlahii ºi morlacii (1924), o
monografie Avram Iancu (1924, reeditatã
recent), monografia Ioan Buteanu, prefectul
Zarandului în 1848-1849 (1928), o monografie
Ioan Mihu (1938), dar mai ales Studii ºi
documente privitoare la Revoluþia românilor
din anii 1848-1849, în 4 volume (1944-1947),
numeroase studii privitoare la drepturile
istorice ale românilor asupra Transilvaniei ºi
multe altele. În anii din urmã, deci postum, i-au
apãrut monografia Avram Iancu, Studii privind
istoria Revoluþiei române din 1848, precum ºi
Istoria dezrobirii religioase a românilor din
Ardeal în secolul XVIII (2 volume).
Aceastã prolificã activitate ºtiinþificã a lui
Silviu Dragomir, dar mai ales implicarea sa
politicã din perioada interbelicã i-au adus multã
suferinþã în anii regimului comunist. În 1948 a
fost exclus din Academia Românã, aºa cum sa întâmplat cu alþi peste o sutã de oameni de
culturã. În 1949-1950 a suferit o primã detenþie
la Caransebeº, iar din mai 1950 pânã în vara
anului 1955 a fost închis la Sighet, alãturi de
alþi zeci de oameni de culturã sau demnitari
politici din perioada interbelicã.
Eliberat în 1955, Silviu Dragomir a mai
putut sã publice câteva studii, dintre care
menþionãm doar pe cel intitulat Românii din
Ardeal ºi unirea cu Biserica Romei (în 1962,
reeditatã în 1999), cea mai temeinicã cercetare
a împrejurãrilor care au dus la dezbinarea
bisericeascã din anii 1698-1701.
A murit pe neaºteptate într-un spital din
Bucureºti la 23 februarie 1962, fiind
înmormântat însã la Cluj.
Acesta a fost Silviu Dragomir, istoricul de
excepþie, militantul pentru unirea din 1918,
apãrãtorul drepturilor româneºti asupra
Transilvaniei, fapte pentru care a suferit
aproape ºapte ani în închisorile comuniste de
tristã amintire.
Pr. Academician MIRCEA PÃCURARIU
www.mitropolia-ardealului.ro
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Nejudecarea
Alãturi de smerenie, una dintre marile
teme ale ascezei spirituale la Pãrinþii deºertului
este nejudecarea. Porunca Mântuitorului „nu
judecaþi pentru ca sã nu fiþi judecaþi, cãci cu
judecata cu care judecaþi veþi fi judecaþi ºi cu
mãsura cu care mãsuraþi vi se va mãsura” (Mt.
7, 1-2) are puternice ecouri la asceþii din toate
generaþiile.
În Patericul egiptean la avva Isaac Tebanul
gãsim o povestire cutremurãtoare, care aratã
implicaþiile judecãrii aproapelui. „Avva Isaac
s-a dus odatã la chinovie, a vãzut un frate
greºind ºi l-a osândit. Când a plecat în pustie,
un înger al Domnului a venit la el, s-a pus în
faþa uºii de la chilie ºi i-a zis: «Nu te las sã intri».
Bãtrânul întreabã: «Ce înseamnã aceasta?»
Îngerul i-a zis: «Dumnezeu m-a trimis ca sã te
întreb: unde-mi porunceºti sã îl arunc pe fratele
pe care l-ai osândit?» Bãtrânul s-a pocãit îndatã
ºi a zis: «Am greºit, iartã-mã». Îngerul i-a zis:
«Ridicã-te, Dumnezeu te-a iertat. Dar pãzeºtete de acum înainte sã nu mai judeci pe cineva
înainte de a-l judeca Dumnezeu»”.
Osândirea aproapelui este un reflex
frecvent, nãscut din mândrie, consecinþã a
supraordonãrii. Îl condamni pe celãlalt atunci
când te consideri mai bun decât el, când eºti
insensibil la propriile tale rãutãþi ºi neputinþe.
Judecarea aproapelui este semn al lipsei de
mãrinimie, dragoste ºi compasiune. Înainte de
a fi un pãcat împotriva fratelui, judecarea este
o formã lucifericã de uzurpare a lui Dumnezeu,
Cel care, dupã cuvântul Evangheliei, lasã
împreunã sã creascã grâul ºi neghina, pe cei
buni ºi pe cei rãi, pânã la cea de-a doua venire.
Mai mult decât atât, judecarea aproapelui este

un act gratuit, lipsit de responsabilitate ºi fãrã
alte consecinþe decât asupra sufletului celui
care judecã.
În rugãciunea Tatãl nostru, pe care
creºtinii o rostesc atât de des, mãsura stabilitã
este aceeaºi: „ne iartã nouã greºelile precum
iertãm ºi noi greºiþilor noºtri”. Întreaga
umanitate este prinsã într-o strânsã legãturã,
depindem unii de ceilalþi ºi ne datorãm unii
altora dragoste ºi compasiune. Dumnezeu este
singurul care poate sã judece întemeiat, doar
la El se gãsesc în echilibru total bunãtatea ºi
dreptatea, doar El cunoaºte adâncurile inimii
fiecãrui om ºi mobilurile adânci care au dus la
producerea oricãrei fapte.
Bãtrânii asceþi au fãcut în inima lor un
salt uriaº, reuºind sã întoarcã dubla mãsurã
obiºnuitã. Dacã în general suntem tentaþi sã
ne menajãm pe noi înºine, sã fim îngãduitori
cu slãbiciunile noastre, dar aspri cu ceilalþi, la
aceºti nevoitori din deºert raportul este invers.
Ei sunt aspri cu ei înºiºi, îºi pun pe umeri sarcini
grele pe care le asumã cu multã seriozitate, în
vreme ce faþã de ceilalþi sunt mereu
îngãduitori. Iar regula pe care o aplicã atunci
când vine vorba despre greºelile fraþilor este
simplã: se feresc sã judece înainte de judecata
lui Dumnezeu.
În plus, în faþa pãcatului, a greºelii celuilalt,
singura atitudine posibilã este compasiunea.
Orice pãcat este de fapt o mãrturisire a
neputinþei ºi a slãbiciunii, care se cere
întâmpinatã cu dragoste ºi zdrobire a inimii.
Doar asemenea atitudine este vindecãtoare ºi
nu contribuie la sporirea necontrolatã a rãului.
Sursa: Ziarul Lumina

UN GEST FRUMOS: 15 elevi de la
trei licee din Sibiu au plantat
peste 300 copaci la Marpod
Scris de Nicoleta IONIÞÃ
(continuare din pagina 5)

„Nu este prima datã când plantez
copaci. Este o activitatea educativã ºi
este frumos sã venim aici cu toþii sã
plantãm, având în vedere cât de mult se
defriºeazã” ( Alexandru Rusu, din clasa
a X-a la Liceul de Artã).

„Este prima datã când plantez ºi cã
simt cã facem ceva pentru naturã. Este
un pic greu la început, dar apoi te înveþi”
(Andrei Zavragiu, elev în clasa a X-a la
Liceul de Artã).

Foto: mitropolia-ardealului.ro
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Folclor Cules de Mircea Drãgan Noiºteþeanu
Strigãturi la nãnaºi
Cât e nunu de voinic,
Nuna-ºi þine ibovnic.
Cât e nuna de voinicã,
Nunu-ºi þine ibovnicã!
Foaie verde foi domneºti,
Nune, cu cin’ te iubeºti
Nici un pic nu te loveºti;
Te loveºti cu mult mai bine
Dacã mã iubeºti pe mine,
Cã-s tinãrã ca ºi tine!

Pe dealu’ cu stejerei
Merge nuna cu purcei;
ªi nuna o adormit,
Pucei s-o prãpãdit.

Cu mâna þi-am atins,
de foc, obrajii
Lõrinczi Francisc-Mihai
Cu mâna þi-am atins, de foc, obrajii
Cuptor aprins ca pâinile de casã
Rumenindu-se pe masa-aleasã,
Sub mustul nobil îmi aplec grumajii.

Strigã, nunã, ori n-ai gurã,
Ori nu eºti cu voie bunã?
Ori fuioru’ nu þi-i tors,
Ori nunu’ nu-þi e frumos?
Dã fuioru’ sã-l torc eu
ªi nunu’ sã fie-al meu!

Cu talpa goalã-n lacrimile ierbii
În dimineaþa cu cireºi de mai
Miresme se revarsã, ploi de rai,
La chemarea ei scapãrã toþi cerbii.

Ba ºi nunu mi-e frumos,
ªi fuioru’ mi l-am tors;
ªi urzeala, ºi bãteala,
Cã nu dorm ca voi de seara!

Mieii cântã-n soarele amiezii,
Unde-þi calcã pasul tãu, iubito?
Hai pe pajiºti unde zburdã iezii.

Nuna-i nunã cu cercei
ªi nunu cu cioareci rãi.
Nuna-i nunã cu mãrgele
ªi nunu cu cizme rele;
La nuna - inel de aur,
La nunu - fãcut de faur!
Culese de la Solomon Maria,
77 de ani, Peliºor, 10 VII 2006

Floarea de cireº de-n pârg’- ai gãsit-o
Eºti un nobil ºi-ospãtezi cu mezii
Lupta, Cyrus, tocmai ai pornit-o.

SPECTACOL
Ion Ghip
Se trezeºte, sus pe deal,
Din pãduri, o luna caldã

Ce se-ntâmplã jos în vale
Unde susurã izvorul,
Când o ciutã-ºi duce puiul
Unde-ºi ia sitarul zborul?
ªi cum liniºtea-i lãsatã
Peste luminiº în vale
De pe scena cu mistere
Cântã o privighetoare.

ªi-n ochii lor cãscaþi sunt douã ceruri
Cu stele depãrtate în hãul amuþit
Cã frigul din priviri s-a strâns în calde seruri
ªi curge printre gene pe-un chip schimonosit.
Ce bravi au fost! Acum doar suferinzi…
Umbre ruinate, într-o durere mutã
Nici sã-i omori, nu poþi, ºi nici sã-i vinzi
Când mâna lor de muncã, slabã e ºi slutã.
Ca niºte dinozauri plini de frumuseþe
Crucea-n patru muchii au dus-o neîncetat
În satul lor etern cu datini vechi, mãreþe
Ca rãstigniþi sã fie cu vârf ºi îndesat.
Þãranu-a fost creºtinul, soldatul, talpa þãrii…
Ce cataclism îl face grabnic sã disparã
Din satul lui clãdit c-o muncã milenarã
Ca niºte bãrci cu grâne în valurile mãrii?
Fie sufletul þãranului român, binecuvântat
ªi sã urce neîncetat, pe scãri de curcubeu
Ca un duh desprins de trup ºi neîncarnat

În lanul de grâu de pe umerii lui
Dumnezeu.

Piþigoi Livia
01 mai
84 de ani
Chirpãr
Clopotar Dãnilã
01 mai
80 de ani
Merghindeal
Varga Viorica-Rodica
02 mai
80 de ani
Dealu Frumos
Stancu Maria
03 mai
93 de ani
Caºolþ
Popºor Elena
03 mai
82 de ani
Chirpãr
Gavrea Traian
04 mai
88 de ani
Ghijasa de Jos
Baboº Maria
04 mai
80 de ani
Brãdeni
Dinu Ioan
07 mai
88 de ani
Nucet
Steva Maria
08 mai
84 de ani
Nucet
Þânþ Ioan
09 mai
83 de ani
Retiº
Sbârcea Maria
10 mai
86 de ani
Retiº
Cloþan Elena
10 mai
81 de ani
Nou
Thudt Ioan
11 mai
81 de ani
Alþîna
Herciu Ana
13 mai
90 de ani
Ghijasa de Jos
Popa Lucreþia
16 mai
89 de ani
Vãrd
Popa Cornelia
16 mai
89 de ani
Cornãþel
Tatu Ana
16 mai
86 de ani
Alþîna
Lãutaru Norica
16 mai
82 de ani
Fofeldea
Opriº Maria
16 mai
81 de ani
Chirpãr
Stroia Liviu
16 mai
87 de ani
Chirpãr
Schopp Rosina
18 mai
84 de ani
Alþîna
Luca Iordan
20 mai
80 de ani
Alþîna
Preda Fimia
22 mai
86 de ani
Alþîna
Tatu Ioan
22 mai
85 de ani
Caºolþ
Tobiaº Maria
25 mai
90 de ani
Hosman
Paveloanã Floarea
26 mai
82 de ani
Nucet
Puºcaº Ana
27 mai
81 de ani
Ghijasa de Sus
Pupãzã Maria
28 mai
88 de ani
Retiº
Tecoanþã Maria
28 mai
87 de ani
Alþîna
Bãrdaº Otilia
28 mai
85 de ani
Retiº
Toma Iuliana
28 mai
84 de ani
Vãrd
Oana Ioana
29 mai
93 de ani
Cornãþel
Schuster Agneta
30 mai
91 de ani
Nou
Cojanu Paraschiva
30 mai
86 de ani
Caºolþ
Ghiuri Ana
31 mai
90 de ani
Merghindeal
Noi le dorim bãtrâneþe liniºtitã, sãnãtate ºi bucurii din partea urmaºilor
Celor care nu mai sunt le dorim odihnã veºnicã de-a dreapta tatãlui.

Gherasim Rusu Togan

Curioasã ca sã vadã,

Ioan Gligor Stopiþã.
Bãtrânii noºtri-n sate, sunt arbori desfrunziþi,
Pãdure fulgeratã, trãsnitã, arsã, mutã
Cu ochii mari-n lacrimi spre ceruri aþintiþi
Când sorb încet ºi rar din zeama de cucutã.

EI S-AU NÃSCUT ÎN
M A I

O ÎNTÂMPLARE DIN CAUZÃ DE PÃMÂNT ªI DE COTE

ªi grãbitã se ridicã
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Despre gânduri ºi
mesteacãn
dan herciu
- nu e bine, mã, nu e bine deloc!
pe cine ai mai vãzut tu, în zilele astea,
sã-ºi plimbe gândurile, aºa, fãrã botniþã?
- da’ nu le plimb mã, nu le plimb
mã tot carã ele de-o vreme
de fiecare datã sub alt soare
tot mai departe mã, de-mi ia mult timp sã
mã-ntorc
îmi ia tot mai mult
- pãi lase-le sã piarã odatã ºi sãrãceºte-þi
fuga
cã eºti slab ca un ciur ºi ai albit mã, ai
albit...
mesteacãn la drumul mare te vor face
ºi-ºi vor râde de tine
- le-am ascuns prin beciuri
Ca pruncii-n femei
- le-am lãsat mã, aºa goale, fãrã dumnezei
ºi draci
sã chiuie ºi sã urle
sã cânte ºi sã se tânguie
darele tot spun
cã prea târziu s-a fãcut,
ºi altã treabã n-au

Satul îl plângea pe ascunselea. Femeile îºi
înecau faþa în broboada groasã, psalmodind
numele celui cãzut în bãtaia puºtii, iar bãrbaþii
pãºeau încruntaþi, cu capul descoperit. Din
cãruþa rãmasã în largul drumului, sus, în
Coastã, pânã la groapã, ºase feciori au purtat
sicriul pe umeri, urmaþi de copiii cu coroniþe
de saschiu luate din coarnele boilor...
Se lãsase apoi aºteptarea lungã. Preotul,
ca sã umple golul, îngâna o priceasnã
monotonã, de nimeni luatã în seamã... Privirile
se aþintirã pe Raicea, bãtrânul, deºirat ºi adus
de spate, agãþat de parcã de a nu se mai
desprinde, de crucea nevestei, stinsã din viaþã
în vara în care se petrecuse necazul, iar acum,
lângã mormântul ei, nu pentru el pãmântul se
deschise din nou, ci pentru fecior, amarul de
el, cã numai necaz i-a fost dat sã poarte prin
lume!
Venise în vara lui 56 în permisie. Era
primul an în care se treiera grâul la arie, în
afara satului, ca sã le poatã lua, la cote,
þãranilor, grâul. ªi-ntr-una din zile, bãtrânul
Raicea tocmai treierase ºi ca o fãcutã, îºi
întâlnise feciorul la cântar, pe când i se luase
toatã agoniseala, iar colectorul, în loc de grâu,
îi întoarse chitanþa de predare ºi el începuse
sã-i înjure pe toþi comuniºtii ºi le striga, hoþilor
mi-aþi furat agoniseala anului, de ce mi-aþi luat,
mãi, grâul, de ce?
ªi-atunci îºi vãzu feciorul cu arma
îndreptatã înspre colector, ºi-l sãgetã apoi
tunetul armei, unul ºi apoi încã unul, apoi, dupã
o scurtã pauzã, alte douã... Oamenii s-au dat
îngroziþi la o parte, cãlcându-i în picioare pe
cei doi, înlemniþi pentru totdeauna, colectorul
ºi activistul trimis de la centru... Iar Raicea cel
tânãr, cu arma pe braþul stâng sãri în cãruþa
doldora de saci cu grâu, zorind caii spre casã.
În drumul cel mare, i se arãtã un poliþist cu doi
jandarmi, gata sã-l împresoare. A fost destul o
rafalã scurtã ca unul sã cadã ºi ceilalþi sã se
împrãºtie ca potârnichile. Apoi îºi porni din
nou caii, cãrând povara de grâu, pe drum fãrã
noroc.
Cãtre searã sosirã întãriri de la raion. Peste
sat plutea un nor prevestitor de rele, iar oamenii
vegheau temãtori din dosul porþilor ferecate.
Zadarnic zãvorâse ºi bãtrânul Raicea poarta
curþii, cã în rafalele automatelor ce se porniserã
pe neaºteptate, scândurile se preschimbarã în
surcele, prãbuºindu-se cu bufnet înfundat,
lãsând un gol ce nu se va mai umple niciodatã.

Nãucit, bãtrânul îºi îndemnã fiul sã fugã,
iar dinspre golul porþii i se ordona sã se predea,
doar era totuºi soldat ce-ºi slujea patria!
Intervenise apoi mama sa , îndemnându-l ºi
ea, rugãtoare, sã-ºi piardã urma la partizani. Îi
întinse apoi straiþa cu merinde, pregãtitã din
vreme, ºi-atunci feciorul se aruncã înspre ºurã,
iar de acolo, pe drumul Coastei, în goana calului
ce-l va duce departe, tot mai departe.
Când tropotul calului se pierduse în hãurile
pãmântului, intrã ºi bãtrânul în casã, aºezânduse pe laviþã, alãturi de nevastã. Aveau sã fie
ultimele clipe ale vieþii lor, când vor mai sta
împreunã, cã la scurtã vreme, uºa zburã din
balamale, apoi ceva greu se prãvãli peste
trupurile lor firave, încremenindu-i la pãmânt.
Când Raicea reveni din puºcãrie, Macrina,
nevastã-sa era demult dusã în Coastã ºi casa o
ruinã. În sat, o vreme trãise din ce-i aduceau
unul ºi altul, apoi un nepot din frate îl adunase
la casa lui.
Acum, dupã ani ºi ani, Dumnezeu i-a mai
înfipt odatã cuþitul în inimã. Pe fecior i l-au
întors acasã între patru scânduri... Plângea cu
fruntea sprijinitã de braþul crucii ºi totul i se
pãrea un blestem, din cine ºtie ce neam adunat.
Dar mulþime îºi pierduse grija, urmãrind
cum dinspre poalele Coastei urca un bãrbat,
cu un sac pe umãr, gâfâind sub povara lui. Ajuns
lângã sicriu, se lãsã greoi în genunchi,
rostogolind grijuliu povara. Pata de sânge
rãmasã pe umãrul bãrbatului, sorbitã de haina
de pãnurã, da înþeles mulþimii de cum se sfârºise
feciorul.
Când sicriul a fost coborât în pãmânt, a
fost rostogolit ºi sacul cu pãmântul îmbibat cu
sângele dusului ºi cãrat de departe, de-acolo
unde el cãzuse sub gloanþe, ca sufletul sã nu-i
umble dupã sângele trupului...Iar pe cruce se
însemnase doar atât: Toader Raicu 1929 – 1955.
Memoria satului, desigur, cã l-a uitat, aºa
cum s-au ºters atâtea ºi- atâtea, prin hãurile
fãrã de urmã ale vieþii. Dar ºi Cântecul
partizanilor, auzit de mine cântat într-o noapte,
în Coastã, dupã moartea lui Raicea, pare ºi el
aflat în pragul uitãrii:
„Þine, Doamne, partizanii,/ pânã vin
americanii,/ varsã, Doamne, foc ºi parã,/ sã-i
scoatem pe ruºi afarã./ Pe ruºi ºi pe slugile lor,/
c-au pus cote pe popor./ Munþilor cu piatrã
seacã/ nu-i lãsaþi pe-aici sã treacã”
Din volumul
„Universuri pierdute din Carpaþi”
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Se întâmplã la Colegiul din Agnita

Dupã multe zile frumoase de primãvarã
ne aºteptam sã ne îndreptãm spre varã dar,
din pãcate parcã, anul acesta, iarna nu ne prea
lasã în pace. Cu toate aceste schimbãri
imprevizibile elevii colegiului nu au uitat cã, pe
lângã munca intelectualã este nevoie ºi de
distracþie, bunã dispoziþie, relaxare. Deºi neam aflat într-o perioadã în care toatã lumea
aºtepta vacanþa, Sãrbãtorile Pascale ei au ºtiut
sã facã faþã tuturor solicitãrilor cerute de ºcoalã
ºi au adus rezultate foarte frumoase care le-a
produs bucurie ºi lor dar ºi dascãlilor
coordonatori.
Întotdeauna primãvara sãrbãtorim natura
mai mult ca în oricare anotimp. ªi anul acesta
elevii colegiului sub îndrumarea profesorilor
au celebrat mai întâi Ziua Apei care, în fiecare
an începând din 1993,se þine pe data de 22
martie. Proiectul iniþiat de ºcoalã ºi-a propus
sã îi facã pe copii sã descopere cât de complex
ºi de minunat este acest element natural, cât
de indispensabil ne este el în tot ce facem,
cum ne ajutã el sã fim ceea ce suntem ºi sã
avem ceea ce avem, sã îl preþuim ºi sã îl
protejãm, gândindu-ne cã, de fapt, ne protejãm
pe noi. Astfel sub îndrumarea doamnei

învãþãtoare Andrei Elena, a doamnelor
profesor Lazãr Corina ºi Zgabercea Dana, elevi
îmbrãcaþi în albastru ºi-au îmbogãþit
cunoºtinþele referitoare la apã ca element
natural ºi au conºtientizat importanþei acesteia
ºi a necesitãþii preþuirii ºi protejãrii ei prin
participarea acestora la o serie de activitãþi
integrate.
15 martie - 15 aprilie – este consideratã
Luna Pãdurii, unul din cele mai importante
evenimente silvice ºi reprezintã o mãsura de
resensibilizare a publicului ºi a factorilor
decizionali cu privire la importanþa pãdurilor,
a rolului lor esenþial în menþinerea echilibrului
ecologic.
Acest concept, aceastã sãrbãtoare are o
lungã ºi interesantã istorie. Cunoscutã în trecut
sub numele de ,,Sãrbãtoarea sãdirii arborelui”
ºi mai nou numitã ,,Luna pãdurii”, aceasta îºi
are originea în ideea de a ocroti pãdurea ºi a
fost iniþiatã în America în anul 1872 de cãtre
ministrul agriculturii din acea vreme Sterling
Morton, dupã ce distrugerea pãdurilor luase
proporþii atât de mari încât era iminentã
dispariþia tuturor pãdurilor, astfel declarânduse ziua de 22 aprilie ca Ziua Arborelui. În
România, prima datã a fost organizatã în anul
1902 de cãtre Spiru Haret, pe atunci ministru
al Cultelor ºi Instrucþiei Publice, sub denumirea
“Sãrbãtoarea sãdirii arborelui”.
Nici noi nu am uitat de acest eveniment,
astfel cã, împreunã cu Ocolul Silvic Agnita ºi
cu sprijinul domnului inginer Joantã Remus am
organizat o activitate de ecologizare a Pãdurii
Steinberg urmatã de o activitate de plantare
de puieþi. S-au plantat puþini deoarece la
activitate au participat doar elevii claselor 0IV sub atenta observare a domnilor ºi
doamnelor învãþãtoare ºi profesoare: Andrei
Elena, Nechita Maria, Banu Angelica, Bârsan
Viorel, Jecan Ionela, Joantã Laura ºi Zgabercea
Dana. Copiii au fost foarte încântaþi de aceastã
activitate la sfârºit fiind rãsplãtiþi de cei de la

Ocol cu bãuturi rãcoritoare.
Aºa cum am spus la început a fost o
perioadã în care elevii au combinat foarte bine
munca cu relaxarea, astfel ei au participat ºi la
o mulþime de concursuri organizate atât în
ºcoalã cât ºi în afara ei.
La Concursul de Matematicã Aplicatã
„Adolf Haimovici” - faza judeþeanã, au participat
patru elevii: Gabor Claudiu - XI B, Morariu
Sorina, Pleºa Maria, Vesa George - XII B
coordonaþi de doamnele profesor Vecerzan
Margareta ºi Lãstun Bogdana. Dintre aceºtia
s-a întors cu menþiune elevul Vesa George.
Un alt concurs la care colegiul nostru a
participat a fost „Heltau…Mândru de el, parte
din el!, concurs judeþean care s-a axat pe
cunoaºterea istoriei locale ºi s-a desfãºurat pe
patru secþiuni. Elevul Suciu Nicolae din clasa a
XI-a coordonat de dna. prof. ªimon Mioara a
participat la secþiunea de fotografie cu lucrarea
„Around” obþinând Premiul I.
Concursul „ªtiu ºi aplic” – fazã judeþeanã
elevii clasei a XI-a: Banu Paula ºi Marcu Ciprian
sub îndrumarea doamnei profesor Vecerzan
Margareta au obþinut locul II. Tot clasa a XI- a
ºi tot sub îndrumarea doamnei profesor
Vecerzan Margareta au mai participat ºi la
„Deºeurile pot fi artã”, organizat de Facultatea
de Medicinã Sibiu unde elevii Cioca Raul, Gabor
Claudiu, Nan Sebastian ºi Hoþea Darius au
obþinut Premiul I. La Concursul pe meserii fazã judeþeanã Ursa Tiberiu, Cioca Raul ºi
Hoþea Darius au urcat pe locul II.
La olimpiadele organizate de MEN elevii
ne-au reprezentat cu bine. La Olimpiada de
Tehnologii „Electronicã, Automatizãri,
Telecomunicaþii” elevii liceului coordonaþi de
dl. prof. Þerbea Emil au obþinut punctaj maxim
la proba practicã Cioca Raul ºi Bondane Daniel,
dintre ei Cioca Raul a obþinut locul II cu media
generalã 9,10.
La Olimpiada de Limba englezã elevii
Mareº Theodor, Vasilescu Constantin, Aldea

Cãtãlin, Notar Sabina au obþinut punctaje bune.
Ei au fost coordonaþi de doamnele profesor
Calborean Ana ºi Gãinã Niculina.
Dar sã nu uitãm ºi de sport. Suntem
obiºnuiþi sã îl privim ca pe o corvoadã care ne
furã din orele preþioase de zãcut la televizor ºi
de ronþãit diverse. Mai avem obiceiul sã îl
considerãm cel mai aprig inamic pe vremuri
de dietã, când îl lãsãm la coada programului de
slãbit, doar doar scãpãm de el. Dar sportul e
mult mai mult de atât. E sãnãtate curatã! La
ce vã fuge gândul când vã spun cuvântul
„sport”? La felurite campionate pe care le
comentaþi cu patos? La siluete sculptate dupã
care oftãm? La ore întregi de ambiþie ºi
perseverenþã? Tot aºa ºi elevii noºtri au obþinut
rezultate frumoase la mai multe ramuri
sportive tenis de masã - Cioca Raul, fotbal de
salã, unde echipa noastrã de liceu a obþinut
locul IV la faza zonalã - Ardeal, toate acestea
fiind coordonate de dl. prof. Sârbu Stelian.
ªi nu ne oprim aici, pentru cã, tot pe
parcursul acestei luni nu uitãm ºi de PATRULA
DE RECICLARE. Aºteptãm în continuare sã
ne susþineþi ºi sã donaþi toate deºeurilor de
echipamente electrice ºi electronice pe care
le aveþi stricate prin gospodãriile
dumneavoastrã.
FIÞI SUPORTERI ÎN CONTINUARE AI
PATRULEI NOASTRE DIN AGNITA!
Prof. Dana Zgabercea

A gnita s
trãlucit
oar
e!
strãlucit
trãlucitoar
oare!
În ciuda timpului schimbãtor, pentru
copiii agni eni aceastã lunã s-a dovedit a
fi cu-adevãrat o lunã strãlucitoare! Cum
altfel, decât strãlucitori, ar putea fi numiþi
copiii agniþeni, aplaudaþi la unison pe
scena de la „Românii au talent” sau copiii
agniþeni elogiaþi de lumea mare a tenisului
de masã mondial pentru originalitatea ºi
reuºita evenimentului „WTTD 2017" din
Agnita? Cum altfel, decât mândri ºi onoraþi,
se pot simþi locuitorii acestui oraº auzind
povestindu-se despre Agnita ºi copii ei
talentaþi la televizor sau în presã? ªi-atunci,
cum sã nu-i felicitãm pe toþi aceºti copii
talentaþi care fac cinste oraºului nostru?
Suntem mândri de voi,dragi copii!
„Ziua Mondialã a Tenisului de Masa 6 aprilie” a fost omagiatã în acest an prin
organizarea a peste 450 de evenimente,
în 97 de þãri de pe tot mapamondul,
întrecând categoric recordul din anul

anterior. Pentru prima oarã participantã la
aceastã sãrbãtoare mondialã, România a
fost þara cu cele mai multe evenimente
înregistrate oficial, 112, depãºind în
clasament India, cu 81 de acþiuni
înregistrate, stabilind ºi un nou record
mondial cu cei peste 3400 de participanþi
din 67 de localitãþi de pe întreg teritoriul
þãrii! Evenimentul organizat în Agnita a
implicat în total cca 254 de persoane care
au interacþionat cu tenisul de masã în acea
zi, ocupând primul loc din þarã la numãrul
de participanþi, înaintea Clujului(210),
Blajului(193), Bucureºtiului(186).
Sub deviza „tenis de masã pentru
toþi”, am încercat sã aducem acest sport
mai aproape de oameni ºi activitãþile lor
cotidiene prin „Caravana tenisului de
masã”, parcurgând timp de 8 ore prin
oraº, simbolic, itinerariul vieþii! Am
început cu ºcoala generalã (G.D. Teutsch,

gazde fiindu-ne Dir. Marina Floriþã ºi prof.
Dan Jecan), primul contact al omului cu
învãþãtura, educaþia ºi puritatea copilãriei;
am poposit apoi la liceu (Colegiul A.T.
Laurian, întâmpinaþi de Dir. Mirela Petruþ
ºi profesorii Stelicã Sârbu ºi Lulu Timar),
retrãind cu emoþie anii adolescenþei cu
multe planuri mãreþe, speranþe nãruite,
incertitudini dar ºi multe împliniri; zoriþi
de ploaie, am tranzitat cazarma de
pompieri ºi Spitalul Orãºenesc, memorând
nostalgic frânturi din viaþã care ne-au
maturizat ºi ne-au ajutat sã ne cunoaºtem
mai bine, redându-ne încrederea în noi
înºine; acompaniaþi de un soare prietenos,
am pornit apoi cãtre Primãrie, locul unde,
indiferent de culoarea politicã, „intri ca
oaspete ºi te întorci ca prieten”…..ºi unde
ne-am bucurat de primirea d-lui Primar
Ionel Dragoman, cãruia îi urãm recuperare
grabnicã, a d-lui Vice Costel Murgoci,
cãruia ne face plãcere sã-i mulþumim încã
o datã pentru implicare, ºi a d-nei Secretar,
Maria Vasiloglu , o plãcutã ºi îndreptãþitã
prezenþã la masa de tenis; ne-am îndreptat
apoi spre biserica (Catedrala Ortodoxã
„Constantin ºi Elena”) locul unde OMUL

ºi-a regãsit întotdeauna liniºtea ºi pacea
sa interioarã ;apoi, în drum spre parc, am
fost izgoniþi de rafale puternice de vânt ºi
ploaie care ne-au determinat sã
demontãm, în grabã caravana ºi sã ne
refugiem în sala micã de la liceu; aici,
câteva distinse doamne ne-au demonstrat
cum sportul ºi tenisul de masã pot depãºi
multe obstacole, pot înfrânge temeri ºi pot
vindeca prejudecãþi ºi, spre deliciul
copiilor, s-au prins în „joaca” noastrã
regalandu-ne în final o frumoasa pozã de
grup, încununarea unei zile speciale ca
aceasta
Vã mulþumim tuturor!
P.S. Micii ping-pongiºti din Agnita sau numãrat printre protagoniºtii turneului
de copii, „Cupa Magura”, desfãºurat
sâmbãtã, 22.04.2017, la Cisnãdie, douã
locuri II, prin Nikol Dâlbea (8-10 ani) ºi
Valentin Toader (10-14), ºi un loc III prin
Casian Criºan (10-14 ani). Au participat cca
60 de copii din tot judeþul!
FELICITÃRI, copii ºi mult succes în
continuare în activitatea ºcolarã ºi sportivã!
Zedler Csaba
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