GAZETA HÂRTIBACIULUI

PUBLICAÞIE LUNARÃ A ASOCIAÞIEI „VALEA HÂRTIBACIULUI” ÎN colaborare cu Primãria ORAªULUI AGNITA
NumÃRUL 111, AUGUST 2015
„ªi care va vrea sã fie întâi între voi, sã fie tuturor slugã” Marcu, 10.44
APARE LA AGNITA - PREÞ: 1 LEU

PRIN ROMÂNIA - CU OPRIRE LA AGNITA

Din SUMAR
De la Poliþie ...
- pag. 2

ªi, totuºi, nu plec din þara
mea, România

O orchestrã compusã din 46 de muzicieni, aflatã în turneu
prin România, va poposi în data de 2 sept. la Casa de Culturã
Ilarion Cociºiu din Agnita pentru a susþine un concert
extraordinar.
Orchestra din Germania, districtul Ludwigsburg, fondatã
oficial la data de 18 nov. 1989 este renumitã, concertele ei de
galã þinându-se de cele mai multe ori cu casa închisã, ea devenind
o emblemã culturalã a þinutului.

Cei 46 de muzicieni cu vârste cuprinse între 14 – 21 de ani,
dirijaþi de Roland Haug, au susþinut numeroase concerte în þãri
precum: Franþa, Anglia, Ungaria, Italia, Cehia, Irlanda Coreea
de Sud ºi Africa de Sud.
Spectacolul din Agnita va începe la ora 16.oo ºi va fi
completat cu un moment folcloric susþinut de ansamblul Cununa
ºi orchestra condusã de Nicolae Vâºtea.
I. B.
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Zilele Mocãniþei 2015
Ce vrem sã facem?
Sã sãrbãtorim Zilele Mocãniþei în weekendul 26-27
septembrie 2015 prin punerea în circulaþie a unui tren turistic
pe 7 km de linie între Cornãþel ºi Hosman. Trenul va fi compus
dintr-o locomotivã cu abur ºi un vagon de cãlãtori ºi va circula
în cele douã zile conform unui program prestabilit.

- pag. 5, 6

Minunea de a fi
Maria Pãnãzan Lorinczi

- pag. 5

Dincolo de calea ferata
- pag. 6

Mântuirea
ne-ortodocºilor

- pag. 6

Folclor Cules de Mircea
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FRUCTÃ DE PÃRÃU
Nicu Ganea
Joc de pix
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Cum ajungem acolo?
Pânã la punerea în funcþiune a trenului mai sunt însã multe
de fãcut: Restaurarea vagonului de cãlãtori
La începutul anului 2014 am achiziþionat un vagon de
cãlãtori care însã necesitã ample lucrãri de restaurare.
Exteriorul a fost în mare parte restaurat în 2010 (când vagonul
a ºi fost folosit la sãrbãtorirea centenarului cãii ferate), iar de
interior ne-am ocupat în forþã în a doua jumãtate a anului 2014.
Mai este însã de lucru...
Reparaþia liniei
Deºi pe acest tronson circulãm deja cu drezinele noastre,
pentru a putea susþine greutatea unui tren este nevoie de
înlocuirea a câtorva sute de traverse, verificarea ºi strângerea
elementelor de prindere a ºinelor, respectiv remontarea
acestora acolo unde au dispãrut.
Cele douã poduri metalice vor fi revopsite ºi li se vor
completa elementele minime pentru a asigura calea pietonalã.
De asemenea, la capetele lor va fi completatã prisma de piatrã
spartã.
La capetele traseului se vor repara ºi repune în funcþiune
macazurile necesare manevrãrii locomotivei în capul trenului,
însã cea mai importantã lucrare va fi reamenajarea trecerii la
nivel cu drumul de la Hosman, care a fost asfaltatã în urmã cu
câþiva ani.
Construirea rampelor
În Cornãþel va trebui construitã o rampã pentru
descãrcarea locomotivei ºi a vagonului de pe trailer, în timp ce
o adoua rampã va fi construitã la Agnita, unde se aflã acum

vagonul de cãlãtori. Rampa este o soluþie mai ieftinã la folosirea
unei macarale pentru încãrcarea/descãrcarea metarialului
rulant.
Cum ne poþi ajuta? Fii voluntar
Participã activ la acþiunile noastre de voluntariat care se
întind pe tot parcursul anului sau la sãptãmânile de voluntariat
pe care le vom organiza începând cu luna mai (detaliile vor
urma mai târziu) ºi ajutã-ne astfel sã terminãm la timp.
Daca vrei sã fii voluntar nu trebuie decât sã ne spui (vezi
pagina de contact) ºi te vom încrie într-o listã de email. Vei
primi astfel o notificare înaintea fiecãrei acþiuni ºi vei putea
decide dacã ne însoþeºti sau nu.
Doneazã sau sponsorizeazã
Orice donaþie sau sponsorizare ne aduce mai aproape de
þel. Ca ºi persoanã fizicã, cea mai uºoarã formã de sponsorizare
este redirecþionarea a 2% din impozitul pe venit (descarcã
formularul completat), însã ºi donaþiile directe sunt o soluþie.
Ca firmã, ne poþi redirecta 20% din impozitul pe profit
(contractul de sponsorizare completat va fi disponibil în curând)
sau ne poþi include în programele tale specifice de finanþare.
Donaþii foarte apreciate sunt ºi acelea de unelte ºi scule sau de
materiale specifice.
Ne vedem la Zilele Mocãniþei!
Apel lansat de „Prietenii Mocãniþei”.
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ªi, totuºi, nu plec din þara mea, România
Dacã aº rãspunde favorabil
sfaturilor viitorologilor ar trebui
sã mã mut într-una din þãrile
considerate ca fiind cele mai
sigure, cele mai frumoase, cele
mai bogate ºi cele mai puþin
populate opt þãri din întreaga
lume. În ordine: Noua Zeelanda,
Islanda, Japonia, Elveþia,
Australia, Irlanda, Marele Ducat
al Luxemburgului ºi Suedia.
Vã mãrturisesc sincer cã nu aº
vrea sã trãiesc ºi sã mor în nici una
din ele. Nu de alta, dar nici una nu
seamãnã cu þara mea. În niciuna
oamenii n-au graiul daco-latinesc atât
de dulce, de armonios, de expresiv ºi
de poetic; în nici una nu se cântã
doinind ºi nu se moare jelind; în nici
una plugarii nu-ºi împrumutã
truditorul lor nume de la cuvântul
þarã ºi se îmbracã duminica atât de
frumos ºi de curat în haine albe,
precum spuma laptelui, þesute
manual din fire de lânã, cânepã ºi in,
toarse din caierul furcilor ºezãtorilor
femeilor ºi fetelor satelor în lungile
nopþi de iarnã; în nici una nu se joacã
în bãtãtura satelor învârtita,
cãluºarul, hora, sârba, purtata fetelor
Capâlnei Jidveiului ºi ficioreasca
fetelor Crihalmei Fãgaraºului; nici
una nu are ceva care sã semene cu
Carpaþii româneºti, cu Negoiu, cu
Caraimanii, cu Bucegii ºi cu
Cãlimanii; nici una nu are Delta
Dunãrii, Mureºul, Oltul, Jiul, Siretul,
Prutul, Criºurile, Someºul ºi
Târnavele; nici una nu are
Transfãgãrãºanul ºi Transalpina;
nici una nu are aurul ºi argintul
Munþilor Apuseni din legendara
„þarã de piatrã” a moþilor lui Horea
ºi Iancu; nici una nu are un cimitir

precum cel din Sãpânþa
Maramureºului, unde moartea este
luata în derâdere ºi unde, deopotrivã,
se plânge, se râde ºi se face haz de
necaz; nicio alta þara decât numai a
mea are atât de multe biserici pline
cu enoriaºi, iar cele mai bãtrâne ºi
cele mai cuminþi dintre ele sunt
clãdite din lemnul cioplit cu securea
ºi sculptat cu dalta, avându-ºi
clopotniþele ºi turlele crucilor
înãlþate pânã în înaltul cerului; în nici
o altã þarã din lume, decât numai în
România, nu se compun balade ºi
rapsodii în trilul melodios al
ciocârliilor; în nici una nu veþi gãsi,
alãturate, „Coloana fãrã de sfârºit”
ºi „Poarta sãrutului”; în nici una nu
sunt atât de mulþi fluturi pe câmpii ºi
atât de multa jale în case… ºi cu toate
cã dintre toþi vecinii þãrii mele ºi
dintre toate neamurile Pãmântului
doar Munþii, Pãdurile ºi Apele
româneºti ne sunt cu adevãrat

prieteni, eu unul nu plec nici mort
din România mea! Pentru cã în
nemãsurata-i Lui dãrnicie ºi
bunãtate, Dumnezeu ne-a mai dat
încã un dar de mare preþ. Ni l-a dat
pe Eminescu. Pentru cã, ce am fi
fost, daca n-ar fi fost Bãdiþa Mihai
cu a lui „Doinã”?! Poezia - imn
naþional, cu a ei primã-strofã „De la
Nistru pân’ la Tisa / Tot românu
plânsu-mi-sa / Cã nu mai poate
strãbate / De - atâta strãinãtate”.
Nota: Când gândeam ºi
aºterneam pe hârtie aceste rânduri,
mai erau doar câteva zile pânã la data
de marþi, 24 februarie 2015. ºi sunt
sigur cã ºi atunci, cu 80 de ani în
urmã, când dulcea mea mumã
Victoria, din hotarul Agnitei, mã
aducea pe lume, era tot o astfel de zi
de cinstire a lui Dragobete, iubãreþul
fiu al Babei Dochia!
Ioan VULCANAGNÞEANUL

Vecinãtatea – o familie mai mare
Povestea vecinãtãþilor este mult
mai veche decât dezbaterile actuale
despre „dezvoltarea comunitarã”.
Ba poate ºi cu ceva înainte ca noi sã
cãdem unanim de acord cã, în
general vorbind, este mult mai uºor
sã iubeºti toatã omenirea decât pe
vecinul de alãturi. Vecinãtatea a
funcþionat ca o instituþie socialã în
comunitatea sãseascã, bazatã pe
ajutor reciproc, pentru binele
fiecãruia în parte ºi al tuturor
împreunã. Regulile sale erau
stabilite dupã dictonul nescris „fã
bine ca sã-þi fie bine.” Vecinãtãþile
sãseºti
,,Vecinãtatea este o comunitate
frãþeascã, teritorialã, ai cãrei
membri beau din aceeaºi fântânã,
stau de gardã în timpul nopþii pentru
securitatea tuturor, îºi construiesc
împreunã casele, se comportã ca ºi
rude în cazul ivirii unei boli sau
catastrofe, îi cinstesc împreunã pe
cei care i-au pãrãsit, apoi, din
devotament au grijã de vãduvã ºi de
copii rãmaºi orfani.” Stephan
Ludwig Roth
Aºezãrile de saºi erau împãrþite
în „vecinãtãþi” – Nachbarschaften.
Vecinãt atea era o formã de
organizare între mai mulþi locuitori
de pe aceeaºi stradã sau din mai
multe strãzi alãturate, care
contribuiau la buna rânduialã a
locului ºi a familiilor.
Satele aveau de la patru pânã la
treisprezece vecinãtãþi (Turniºor/
Neppendorf ºi Richiº/Reichesdorf).
Membrii lor îºi împrumutau între ei
bani, foloseau la comun anumite
produse ºi unelte agricole, participau
la cele mai importante evenimente
(botez, nuntã, înmormântare), se
ajutau la construcþii sau la muncile
câmpului. Ca într-o familie extinsã,
erau alãturi unii de ceilalþi, la bine ºi
la greu. Foarte important era ca

gospodarii din vecinãtate sã se
îngrijeascã ºi de aspectul localitãþii
lor, prin curãþarea ºi îngrijirea
strãzilor ºi a fântânilor, curãþarea ºi
întreþinerea bisericii, sãparea
ºanþurilor sau repararea podeþelor.
Cartea de protocol a Vecinãtãþii
Salzgaesser din Biertan. ProtokollBuch und Nachbarzeichen der
Salzgässer Nachbarschaft in
Birthälm.
Vecinãtatea este condusã de
„foatãr” cum spun românii, la saºi
„Vater”- „tatãl”. O vecinãtate este de
regulã condusã de doi taþi, unul tânãr,
unul bãtrân. De obicei în luna
februarie (la Crãciun la unii sau pânã
la începerea Marelui Post), membrii
unei vecinãtãþi se întrunesc la o
petrecere ºi dare de seamã numitã
„Richtag”. Acest cuvânt este format
din contopirea a douã cuvinte: Tag
(ziuã) ºi rich (rânduialã, orânduialã).
În traducere liberã ar însemna ziua
rânduiuelii. „Rihtogul”, cum spuneau
românii, era momentul în care
fiecare vecinãtatea fãcea bilanþul
anului tocmai încheiat. Atunci se
deschidea lada vecinãtãþii, în care
erau listele cu toate încasãrile ºi
cheltuielile vecinãtãþii, precum ºi
evenimentele importante de peste
an. Se inventariau cheltuielile, se
stabileau amenzile pentru cei care
nu s-au supus regulilor ºi îndatoririle
vecinãtãþii, se rezolvau conflictele
sau neînþelegerile între membrii
vecinãtãþii. Tot atunci se fãceau
planurile pentru anul urmãtor, se
stabileau amenzile ºi noile cheltuieli
necesare. Odatã ce se limpezeau
apele ºi toatã lumea era împãcatã,
bãrbaþii sãrbãtoreau, de multe ori din
rachiul ºi vinul pe care cei care au
încãlcat regulamentul îl plãteau ca
amendã, pe lângã bani.
La iniþiativa celor douã fotãriþe,
ºi femeile din vecinãtate se întâlneau

de obicei într-o ºedinþã separatã, cu
douã-trei sãptãmâni înaintea
Richtag-ului ºi dezbat problemele
vecinãtãþii. Ele administrau vasele
ºi celelalte bunuri ale vecinãtãþii,
care aparþinea de bucãtãrit.
În unele comunitãþi, cam cu
aproximativ o sãptãmânã înaintea
Rihtogului, bãrbaþii mergeau la
”Piþulã” – o întrunire a bãrbaþilor. În
trecut, la aceastã adunare se
strângeau fondurile pentru diferitele
activitãþi ale vecinãtãþii („piþulele”
– monedã austro-ungarã de zece
creiþari care a circulat, pânã în 1918,
în Transilvania). Foatãrii erau aleºi
o datã pe an, ”la sprânceanã”,
trebuind sã fie obligatoriu gospodarii
de frunte ai satului. A fi tatãl
vecinãtãþii era o onoare, dar ºi o
mare responsabilitate, pentru cã
acesta avea îndatoriri administrative
ºi de strângere de fonduri,
organizatorice, trebuia sã rezolve
toate conflictele ºi problemele din
vecinãtatea lui.
Ca o altã formã de organizare,
pe lângã bisericã, s-au dezvoltat ºi
aºa numitele Brüderschaften
(frãþii). Iniþial, acestea cuprindeau
tinerele calfe, cãrora societatea
trebuia sã le imprime o anumitã
conduitã. Ulterior, Buderschaftul
cuprindea tinerii confirmaþi, dar
necãsãtoriþi. În secolul al XIX-lea,
aceste frãþii se vor extinde ºi asupra
tinerelor fete (Schwesterschaft).
În unele localitãþi, dupã
plecarea saºilor, rânduiala
vecinãtãþilor este continuatã de
cãtre români. Existã ºi astãzi
vecinãtãþi, reînfiinþate de saºi chiar
ºi în Germania, deºi acum membrii
acestora nu mai sunt neapãrat
vecini, pãstrând mai degrabã o
legãturã de suflet, datã doar de
apartenenþa la aceeaºi localitate de
baºtinã, din Transilvania.
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De la Poliþie ...
A trecut ºi luna august … a trecut ºi vara. O varã canicularã ºi
secetoasã dar o varã cum n-a mai fost demult, care te topeºte pe
asfalt ºi te face sã deschizi toate geamurile, de la casã sau de la
maºinã, pentru un strop de rãcoare.
Doar cã pentru unii un geam deschis înseamnã o invitaþie la
însuºirea bunului altuia. Cum s-a întâmplat la Hosman unde o fereastrã
deschisã a fost locul pe unde o persoanã necunoscutã a pãtruns întro locuinþã de unde a sustras mai multe bunuri în valoare de circa
600 lei. Sau ca la Agnita unde în trei zile diferite, din trei maºini
lãsate cu geamul întredeschis, a fost sustrasã aparaturã electronicã
în valoare totalã de aproximativ 1.200 lei. Pentru una dintre sustrageri,
prin metode criminalistice, a fost identificat autorul în persoana
unui minor din oraºul Agnita.
Uneori invitaþia nu o reprezintã un geam deschis ci un imobil
nelocuit ºi nesupravegheat, fãrã mijloace de alarmare, fãrã câine,
fãrã un vecin care sã mai arunce o privire „pe ’ici, pe ’colo”. Precum
la Merghindeal unde din magazia unei case nelocuite de câteva
sãptãmâni au fost sustrase bunuri de uz gospodãresc. Sau la Agnita
unde, tot din magazia unei case, a fost sustrasã aparaturã
electrocasnicã iar dintr-un apartament al cãrui proprietar era plecat
din þarã de mai bine de un an, au fost sustrase bunuri de uz casnic
în valoare de peste 1.500 lei. Am mai atras atenþia asupra unor minime
mãsuri de siguranþã ce pot fi luate atunci când pãrãsiþi casa pentru o
perioadã mai mare de timp. Instalaþi un dispozitiv de alarmare,
anunþaþi un vecin în care aveþi încredere, anunþaþi poliþia de plecarea
dumneavoastrã ºi, dacã locuiþi la casã, luaþi-vã un câine. Aceste mãsuri
simple vã pot scuti de viitoare necazuri.
Ce te faci însã dacã ceea ce a fost lãsat supravegheat a fost un
foc deschis? Acesta se poate extinde rapid ºi poate arde un grajd ºi
4 tone de fân, ca în Stejãriºu, sau o ºurã ºi vreo 14 baloþi de paie, ca
în Bruiu.
Dar dacã laºi nesupravegheaþi copii mici? Un copil din Brãdeni
ºi unul din Nocrich, nesupravegheaþi de pãrinþi, au fost loviþi de
maºinã pentru cã unul se plimba pe carosabil iar celãlalt a încercat
sã traverseze strada prin loc nepermis fãrã sã se asigure. Din fericire
nu i-a ocolit norocul pentru cã au ajuns la spital cu rãni minore care
nu au necesitat neapãrat internare. Dar … dacã aveau ghinion?
Ghinion a avut însã B.M. de 65 de ani din Hosman pentru cã
s-a rupt hamul de la calul ce trãgea cãruþa plinã cu lemne. Calul nu a
mai putut fi strunit iar cãruþa, aflatã într-o zonã de pantã, s-a rãsturnat
peste B.M. care a decedat. Însã V.M. de 59 de ani din Ighiºu Vechi
s-a ales doar cu rãni uºoare dupã ce o autoutilitarã a acroºat cãruþa
în care se afla ºi care staþiona pe carosabil în vederea intrãrii în
curtea unui imobil. La Chirpãr, nu o cãruþã ci un autoturism, a fost
acroºat de un tractor cu remorcã, tractor care dupã accident a plecat
într-o direcþie necunoscutã. Din verificãrile efectuate de poliþiºti a
rezultat cã tractorul a fost condus de R.I. de 59 de ani din Sãsãuº, cã
remorca ataºatã acestuia nu era înmatriculatã iar R.I. avea permisul
de conducere expirat.
În urma controalelor efectuate de poliþiºtii de la rutierã C.E.
de 30 de ani din Merghindeal a fost depistat conducând un tractor
rutier neînmatriculat ºi neînregistrat dar având un numãr de
înmatriculare fals, R.V.A. de 34 de ani din Agnita a fost prins în timp
ce conducea un moped fãrã a avea permis de conducere iar la
Iacobeni a fost oprit în trafic un autoturism radiat din circulaþie de
autoritãþile germane din data de 28.04.2014 condus de B.B.L. de 32
de ani din Vulcan judeþul Hunedoara.
Prezenþa în trafic a poliþiºtilor de la rutierã nu a însemnat
lipsa evenimentelor rutiere. În Nocrich, S.C.N. de 24 de ani din
Hosman, conducând cu vitezã excesivã un autoturism, a pierdut
controlul acestuia ºi dupã un derapaj s-a izbit de un cap de pod. Din
ferire s-a ales doar cu braþul rupt ºi alte câteva leziuni minore. La
Ighiºu Vechi un vehicul implicat într-un accident ºi care a pãrãsit
locul faptei a fost identificat de poliþiºti ca fiind un autovehicul marca
Mercedes, fãrã numere de înmatriculare ºi pe care S.I. de 39 de ani
din Bîrghiˆ, în calitate de ºofer, l-a condus având o îmbibaþie alcoolicã
de 1,09 mg/l în aerul respirat.
Douã incidente mai puþin obiºnuite au avut loc la Agnita. În
unul dintre ele T.G. de 52 de ani din Agnita a fost gãsit cãzut de pe
bicicletã fãrã însã a se constata leziuni specifice unui accident.
Transportat de urgenþã la Spitalul orãºenesc Agnita s-a constatat
decesul acestuia în urma, conform rezultatelor medico-legale, unei
hemoragii meningo-cerebrale cu cauze necunoscute. În celãlalt,
B.C.M. din Brãdeni conducând un autoturism prin oraº a lovit un
stâlp. Motivul? Suspiciune de conducere a unui autoturism sub
influenþa unor substanþe psihoactive, testul de sânge urmând sã
determine mai exact ce substanþe a consumat acesta.
În toate cazurile de mai sus, aflaþi la datorie, poliþiºtii de pe
Valea Hîrtibaciului au dovedit ºi vã reamintesc cã sunt …
… Mereu alãturi de dumneavoastrã !
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CUVÂNTARE
Cãtre locuitorii din comuna FOFENTEA(Fofeld, Hochfeld, Cîmp Înalt, Cîmpina) în comitatul Sibiului, þinutã de
Daniel R. Cordescu, în aprilie 1895
Iubiþi consãteni,
Sunt aproape 40 de ani de cînd am plecat din
comuna aceasta ºi am pãrãsit locul naºterii mele, fãrã
a mai putea crede cã, la bãtrâneþele mele dupã ce
printr-o muncã de atâta timp mi-am format o poziþie, o
stare oarecare, într-o altã societate mare ºi aleasã voi
fi chemat de împrejurãri a mã reîntoarce iarãºi în
mijlocul d-voastrã ºi a petrece poate tot restul vieþii
mele, în acest sat, în aceste locuri, unde pentru întâia
oarã am vãzut lumina soarelui, ºi unde, pot zice c-am
trãit cele mai frumoase ºi mai dulci zile ale copilãriei
mele, cari la orice om cu inimã simþitoare lasã o
suvenire neºtearsã pânã la cea din urmã rãsuflare,
pânã la mormânt.
M-am dus de aici chemat fiind de o voce tainicã ºi
puternicã, cã îmi zicea mereu sã merg, tot înainte
pânã voi ajunge sã trec peste marginile orizontului
nostru, peste cercul vederii ce împresoarã frumoasele
ºi cântãtoarele noastre câmpuri, peste limitele mândrei
noastre þãri.
Oriºiunde în astã lume, fiecine trebue sã
munceascã dacã vrea sã trãiascã. Dumnezeu chiar a
poruncit omului la facerea lui cã întru sudoarea feþei
sale sã-ºi câºtige pâinea cea de toate zilele pânã se va
întoarce în pãmânt dintru care este creat.
Cela ce nu îndeplineºte cu dragoste ºi cu rãbdare
aceastã poruncã dumnezeeascã se face vinovat înaintea
lui Dumnezeu ºi nevrednic de binecuvântarea Lui.
Cu credinþã nu îndeplineºte cu dragoste ºi cu
rãbdare aceastã poruncã dumnezeeascã se face vinovat
înaintea lui Dumnezeu ºi nevrednic de binecuvântarea
Lui.
Cu credinþã ºi cu dragoste am lucrat eu totdeauna
în via domnului ºi am cultivat serios pe cât mi-a stat în
putinþã inimile ºi mintea tinerimii ce mi-a fost
încredinþatã spre educare ºi învãþãturã în timp de 34
ani, cât am stat pe catedra profesoralã.
Mii de ºcolari pot azi mãrturisi despre mine cã
mi-am îndeplinit cu sfinþenie greaua dar frumoasa
chemare dãscãleascã. Clejanii, Cãscioarele, Gãieºtii
ºi în fine Bucureºtii, mândra capitalã a Regatului Român
pe unde am înfiinþat ºi lãsat câte o ºcoalã bunã sunt
probe pipãite cã eu în viaþa mea pânã acum am lucrat
din toate puterile pentru folosul tinerimii române.
Liceul „LUMINA” înfiinþat de mine cu mari

oraºelor mari unde cineva poate trãi foarte bine când
are cu ce, mi-ar fi fost cu înlesnire, dar acolo n-aº fi
putut fi folositor omeniri dupã cum mi se pare cã pot fi
aici în satul meu natal.
Sunt tare convins cã venirea ºi aflarea mea între
D-voastrã este ºi va fi de mare folos sufletesc ºi trupesc
tuturor, numai sã nu vã lipseascã credinþa ºi dragostea,
bunãvoinþa ºi buna înþelegere pe care se reazimã toatã
fapta bunã ºi desãvîrºitã a creºtinilor adevãraþi.
Foloasele ce veþi putea avea de la mine prin unirea
ºi stãruinþa D-voastrã sunt multe ºi felurite, dar cele
mai de cãpetenie le voi aminti aici ºi apoi mã voi sili pe
cât posibil a le ºi aduce la îndeplinire.
Dar ºtiut este cã din nimica nu poþi face ceva.
Românul nostru, þãranul agricultor, în toate locurile
din lipsã de culturã serioasã este sãrac ºi sãracul este
ca racul, merge mai mult înapoi decât înainte, cãci nul ajutã puterile, pe lângã toatã încordarea lui ca sã
înainteze ºi sã se înavuþeascã. Îþi trebuie dar ceva ca
sã poþi eºi din pripon ºi apoi sã pleci înainte spre
binele ºi fericirea lui.
Puþin ajutor sã se dea omului cu bunãvoinþã ºi
pricepere, ºi iatã-l scãpat din mizerie ºi eºit deasupra
necazului.
Dar sã nu uitãm iubiþilor niciodatã cã oriºicât am
munci din toate puterile noastre ºi am fi chiar
prevãzãtori, de nu vom cãpãta ºi binecuvântarea
cereascã este de prisos. Aceastã binecuvântare vine
numai peste cei ce au credinþa tare ºi cu dragoste întru
toate întreprinderilor lor, cheamã mai întâi prin
rugãciuni fierbinþi ajutorul _ Celui prea Înalt - în timpul
ispitelor ºi al supririlor nedrepte, întru nevoi ºi necazuri
de care nimenea nu poate fi scutit cu desãvârºire întru
astã lume, nu bleastema, nu cârtesc ºi nu se clãtina în
credinþa cea adevãratã creºtineascã, ci toate le primesc
cu rãbdare ºi cu duhul înþelepciunii, cãci scris este cã
cela ce va rãbda pânã la sfârºit se va mântui ºi ºtiut
trebue sã fie cã D-zeu urãºte deopotrivã pe sãracul
îndãrãtnic, viclean ºi înrãutãþit, cã pe bogatul nedrept,
desfrânat ºi nemilostiv.
D-voastrã vã ocupaþi cu agricultura ºi puþin ºi cu
pãrãsirea vitelor dupã cum au fãcut moºii ºi strãmoºii
noºtrii. Dar trebue sã ºtiþi dragii mei cã deºi aceste
ocupaþiuni sunt foarte folositoare ºi fiind sistematic
cãutate pe o întindere mai mare de loc, produc
îndestulare ºi rãsplãtesc cu prisosinþã munca omului.
Dar oamenii se înmulþesc iar pãmântul rãmâne acelaºi

tuturor pentru pace ºi bunã învoire a oamenilor cãrora
le-a spus cu grai viu, cã numai prin credinþã, dragoste
ºi dreptate vor putea ajunge la adevãrata lor fericire ºi
dacã cuiva îi lipsesc aceste trei daruri alese, fie acela
cât de puternic ºi avut, mai curând sau mai târziu
pieriva seminþia lui cu sunet, ºi cu pleava bãtutã de
vânt se va risipi pe faþã pãmântului.
Biserica care este casa Domnului ºi locul de

tot ce ne va sta în putinþã pentru ca sã ridicãm aceastã
comunã curat româneascã, unde spre bucuria ºi fala
noastrã s-a nãscut un bãrbat ca August Treboniu
Laurian, care în ºcoli va fi amintit printre cei mai
distinºi literaþi români. Apoi un I. SUSIAN cari toatã
averea sa multã puþinã ce a putut strînge a testat-o la
moartea sa sfintei biserici de aici. I. Manoliu prea meritatul
scriitor de cãrþi ºcolare ºi profesor în Bucureºti. Zaharia,

mângâiere a sufletelor noastre creºtineºti va fi
împodobitã dupã cuviinþã, iar tinerimea în toate
duminicile ºi sãrbãtorile împãrãteºti ne va încânta
sufletele cãtre D-zeu prin intonãri de imnuri
armonioase.
Un clopot mare va suna din turnul bisericii ºi va
chema pe credincioºi noºtri la serviciul divin.
O clãdire ºcolarã mare, frumoasã ºi întru toate
corespunzãtoare va cuprinde în sine pe toatã tinerimea
din aceastã comunã ºi posibil de prin prejur pentru a ei
luminare ºi cultivare în toate privinþele.
Din turla acestei ºcoli un orologiu mare va suna
orele peste toatã comuna aceasta.
Pentru curãþirea însãnãtoºirea ºi întãrirea
corpurilor vom face bazin mare ºi lângã el câteva bãi
spre a servi tuturor locuitorilor de aici. Cimitirul unde
se aflã þãrâna moºilor ºi pãrinþilor noºtrii care trebuie
sã fie atât de scumpã ºi peste care este un mare pãcat
a pãºte vitele se va închide cu ziduri de piatrã ºi în fine
cu ajutorul lui D-zeu fiind cu viaþã ºi sãnãtos vom face

Visante, Trifan judecãtori ºi avocaþi excelenþi. Dr. I. Bunea
profesor tânãr ºi cu frumos viitor la Liceul românesc din
Braºov, Chirtop ºi alþi câþiva bãrbaþi inteligenþi din aceastã
comuna cu toþi putem zice cã ne fac mare onoare ºi ne
putem lãuda cu dânºii.
Facã cerul ca din sânul nostru sã iasã cât de mulþi
bãrbaþi asemenea acestora.
Cu aceste termin dragii mei cuvântarea mea de
azi ºi îmi place sã vã declar prin aceasta cã voi depune
ca dar în fiecare an de acum încolo în casa bisericii
câte una mie coroane spre a se da împrumutare conform
testamentului meu fãcut ºi subscris de mine pe care îl
produc aici întru toatã întregimea sã.
Daniel Cordescu
Originalul la Biblioteca Astra Sibiu
P.S. Clopotul bisericii despre care se vorbeºte în discurs
a fost ridicat de armatele Austroungare în timpul
rãzboiului 1914 - 1918 în vãzul copiilor din acel timp,
pentru retopire.

TESTAMENTUL
„FUNDAÞIUNII” Daniel ºi Alexandrina Cordescu
- În numele Tatãlui, al Fiului ºi al Spiritului Sfânt, amin. -

sacrificii morale ºi materiale în mijlocul Bucureºtilor
ºi condus astãzi de fii mei cu toatã demnitatea doritã,
este ºi el o vie dovadã despre activitatea mea. ºi aº fi
mai putut încã muncii mult ºi bine deoarece mulþumitã
domnului ceresc mã bucur încã de o sãnãtate perfectã
dar drept sã vã spun cã loviturile primite acuma în cei
trei ani din urmã de la D-zeu ºi de la oameni, poate
dupã cum zice sfântul apostol Pavel „datu-mi-a
imboldituri îngerul satanei ca sã nu mã, înalþ” mã
descurajearã ºi mã fãcurã a pãrãsi cu mare mâhnire,
cu sufletul amãrât, vechea ºi binecunoscuta mea cale
învãþãtoreascã pe care am mers atâta timp tot înainte.
A pierde o prea iubitã ºi prea demnã soþie cu care
ai luptat ºi ai trãit împreunã 24 ani la conducerea
greutãþilor casnice ºi ºcolare, a pune în recele mormânt
la câteva luni dupã aceasta pe douã fiice scumpe, blânde,
înþelepte ºi învãþate tocmai când ajunserã în floarea
tinereþii ºi scãpaserã dupã cum se zice deasupra
necazului, ºi în fine a te vedea invidiat, nedreptãþit ºi
suminat de vrãºmaºi puternici este tot ce poate fi mai
dureros pentru o inimã duioasã, pentru un suflet simþitor.
În toamna trecutã prin retragerea mea de la
conducerea liceului „LUMINA” am devenit liber ºi
fãrã vreo ocupaþie serioasã ºi regulatã, dupã cum am
fost deprins pânã aici. Ca sã petrec timpul cel scump
ce mi-a mai rãmas de trãit aici pe pãmânt în sgomotul

ºi dacã ei nu vor ºti sã ia mãsuri mai de timpuriu pentru
asigurarea copiilor, nepoþilor ºi stãnepoþilor lor, desigur
cã aceºtia vor avea un viitor sãrãcãcios ºi trist.
De acea n-ar fi rãu sã cãutãm barem cât de puþin
a face un început comerþului ºi meseriilor de primã
necesitate cu lucrurile produse de D-voastrã.
În aceastã privinþã îmi voi îndrepta toatã
atenþiunea mea cât voi sta aici ºi voi da tot ajutorul
dorit ºi posibil celor harnici ºi deºtepþi dintre D-voastrã.
Noi românii de aici trebuie sã ne ridicãm ºi sã ne
înavuþim pe cât ne va sta în putere la sate, deoarece
oraºele aproape toate ºi peste tot sunt ocupate de strãini
cu care este greu a te lupta, având ei terenul de activitate
cuprins de mai înainte. Acolo comerþul ºi meseriile
sunt partea cea mai mare în mâinile altor neamuri de
oameni, cãrora noi suntem tributari, pe fiecare an cu
zeci dacã nu cu sute de milioane. Banii noºtrii în
punga strãinului sunt o armã puternicã în contra
noastrã.
Nu este bine nici cuviincios a urî pe cineva fie de
orice neam a fi cãci pe toþi ne-a lãsat D-zeu sã trãim în
pace ºi liniºte pe acest pãmânt. Dar dupã cum se zice
când e vorba de un interes mare, de existenþa noastrã,
atunci se cade a fi egoist cãci în alt chip este nimicit ºi
pierdut. Chiar Domnul nostru Iisus Cristos a fost trimis
în asta lume de D-zeu pãrintele sãu ºi al nostru al

Pentru amintirea mea ºi a familiei mele în secoli, dãruiesc Sfintei Biserice române greco orientale
ortodoxe din comuna Foventea (Fofeld, Hochfeld, Câmp Înalt, Campina) Douãzeci mii coroane ºi voiesc ca
din venitul lor anual, din interese, sã se dea de la 1911 pânã la 1935, 2 pãrþi la bisericã, 3 pãrþi la ºcoalã, din
una parte sã se cumpere cãrþi ºi alte obiecte la ºcolarii români sãraci, din una parte sã se facã douã parastase,
la 17 decembrie ºi la 20 iulie în fiecare an, când se vor împarþi ºi ajutoare la sãraci, iar 3 pãrþi se vor adãuga
în fiecare an la creºterea capitalului.
Tot de la acest an pânã la 1877 când capitalul a crescut, dupã calculele mele, la o sumã destul de
însemnatã, se va da 4/10 la ºcoalã, 2/10 la Bisericã, 1/10 la pomenire, 1/10 la ºcolarii sãraci, iar 2/10 se vor
adãuga la sporirea capitalului care ajungând la 100.000 de aici în colo va creºte numai cu 1/10 în toþi secoli.
Când veniturile vor ajunge destul de considerabile, se vor putea face ºcoale, spitaluri, aziluri de sãraci,
etc., dupã cum se va alfa cã e mai bine ºi mai folositor pentru omenire.
Totdeauna la parastase vor servi trei preoþi ºi se va da parohului de la biserica aceastã 60 coroane pentru
serviciu, colivã, lumânãri ºi alte necesare, iar celorlalþi preoþi câte 10 coroane. Restul sã se împartã la sãraci.
Comitetul administrativ al acestui fond va primi 5% din venitul curat anual, calculându-se cã acest
dividend sã nu treacã niciodatã peste salarul preotului paroh care cu timpul se va putea urca numai pânã la
1600 coroane.
Întâmplându-se ca dupã timpuri cineva sã voiascã cu forþa a dispune în alt mod, contra voinþei mele de
aceastã avere sau când ºcoala noastrã confesionalã ar fi prefãcutã în ºcoalã de stat, atunci toate pãrþile
cuvenite ºcolii, afarã de partea ºcolarilor sãraci sã treacã la bisericã, ºi când s-ar ataca ºi aceasta pentru alte
scopuri sau se va schimba confesiunea în cazul acesta urmãtorii mei legitimi care oricând au dreptul de
control, vor intra ca proprietari în moºtenirea întregii averi, iar când nu s-ar afla moºtenitori atunci toatã
averea sã treacã ca proprietate a vreunei societãþi de binefaceri române fie de aici fie din Regatul Român.
Fãcut ºi subscris de mine azi în ziua de Paºti 2 aprilie 1895.
Daniel R. Cordescu
AMENTORUL (pomelnicul)
Familiei Daniel R. Cordescu de origine din comuna româneascã Foventea comitatul Sibiului
stabilitã în Bucureºti.
Vii: Daniel n. 1843 martie 22/23, Fii Aurelia-Felimida n.1869 august 7; Mihael Virgiliu n. 1871 martie
23; Cicerone n. 1878 septembrie 27; Dominica n. 1883 august 7; Lucretia n. 1887 octombrie 5 mãritatã dupã
Dimitrie Stãnescu, fii lor Virginia, George, Dimitrie - neamuri: Paraschiva ºi Maria, sore, Nicolae, Ana,
Ion, Toma, Smaranda, Constantin, Ecaterina, Elena.
Morþii: Alexandrina soþia mea n. 1851 febr 24 ºi dec. 1892 martie 3; Cincila n. 1875 martie 23 dec. 1893
dec. 4; Silvia n. 1878 dec. 14 dec. 1893 ian. 14; Lucia n. 1880 sep. 10 dec. 1881 dec. 13; Daniel n. 1884 iunie
9 dec. 1885 martie 27 fii mei; Ilie ºi Susana - pãrinþii mei; Daniel ºi Eva - Iacob, moºii; Stana, Ion, Toma,
preotul ªtefan, preoteasa Ana, protoerul Radu (Rafail), Maria, Cristea, Alexandru, Atanasia, Tavifta,
Melania.
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REÞETÃ AUTENTICÃ DE HENCLEª
Dragi mi-s molda cu lichiu ºi glãjuþa cu rachiu
Cel mai vechi ºi cel mai cunoscut desert
al saºilor nu lipseºte de pe masã la nicio
sãrbãtoare importantã, fie cã vorbim despre
Paºte, Crãciun, nunþi sau botezuri de pe Valea
Hârtibaciului
Rose Marie Muller, învãþãtoare al ºcoala
generalã din Alþâna ne reaminteºte vechea
reþetã.

Lângã o tavã cu hencleº proaspãt,
povesteºte zâmbind cã aici se face cea mai
bunã prãjiturã tradiþionalã ºi cã, deºi este un
preparat tipic sãsesc, o pregãtesc astãzi la fel
de bine ºi sãsoaicele ºi româncele. „Este o
prãjiturã care se fãcea ºi se face ºi azi la toate
sãrbãtorile bisericeºti mari – Crãciun, Paºte,
Rusalii, la nunþi sau botezuri, nu existã

Gerhard, Geri cum îi spun prietenii, se
aºazã rãsuflând greu pe rândul cel mai de sus
din tribunã. De aici vede bine ºi nu încurcã pe
nimeni. El însuºi e înalt ºi elegant ca o barzã.
L-am þinut de braþul uscãþiv, tremurând, cu
pielea subþire ºi caldã ca o foaie de cearã. Mam aºezat pentru câteva clipe lângã el. E încã
devreme. Geri are 74 de ani, e nãscut la
Cisnãdioara, dar locuieºte la Nürnberg.
Jumãtate de viaþã a trãit acasã, jumãtate în
Germania. Tot acasã. N-a mai fost în România
din ’98.
Dupã Revoluþie s-a întors an de an, a fost
ºi el sas de varã, zice pufnind ironic, dar acum
nu mai are la cine merge ºi se simte prea bãtrân.
E însã la curent cu toate ºtirile. Când vorbeºte
româneºte, are accent nemþesc. Când vorbeºte
sãseºte sau germanã, presarã câte o înjurãturã
în româneºte, dar imediat se scuzã cu
galanterie. Germana e prea sãracã pentru a
exprima emoþiile puternice, nemþii nu ºtiu deastea. Îl asaltez cu întrebãri, la care îmi
rãspunde rãbdãtor, sacadat ºi apãsat. Am
uneori impresia cã nu aude bine ºi dau sã repet
întrebarea, dar vãd cã de fapt rãtãceºte cu
gândul te miri prin ce cotloane de unde coboarã
apoi întârziat.
Astãzi, în duminica de Rusalii, a venit iar
la Dinkelsbühl sã vadã marea paradã. Deºi
pentru mine e a doua oarã când sunt aici, iar el
a pierdut ºirul întâlnirilor la care a participat,
am impresia cã nici lui nu-i vine a crede ce
vede. Cu o batistã apretatã, îºi ºterge boabele
de sudoare ce-i mijesc de sub pãlãrie ºi ochii
care-i curg mereu. De la soare. Îºi înfinge apoi
mâinile în genunchi ºi începe a-ºi frãmânta
durerea ca pe un aluat de neuitare:
– Na ja, ce-am fost ºi ce-am ajuns!
– Ce-aþi ajuns? mã trezesc eu întrebând
cinic.
– Niºte obiecte de muzeu ºi de mirare.
– De ce spuneþi asta?
Nu rãspunde. Dã din cap ºi clipeºte tot
mai des în timp ce privirea îi planeazã peste
mulþime. Apoi începe. Cuvintele lui sunt uneori
ca o boare caldã din odaia bunicilor, alteori ca
un bici ce rupe în carne vie. Cu o mânã loveºte,
cu alta alinã.
Pentru Geri, ca pentru mulþi saºi,
frumuseþea acelui tainic acasã s-a veºtejit în

amintire ºi a devenit grea ca plumbul. Mulþi ar
povesti nerãbdãtori cu cineva, ca sã-ºi ia de pe
inimã niºte pietre ce s-au tot adunat cu trecerea
timpului. Mormane de balast ce se vor nãrui
într-o bunã zi ºi se vor face una cu pãmântul. E
o poveste disonantã cu personaje reale, pe care
Geri o mlãdia ca sã exprime mai multe suflete.
Dregându-ºi glasul, Geri suna atoateºtiutor ºi
sarcastic ca un cãrturar. Unii zic cã asta e doar
istoria lor. E de fapt a noastrã, a tuturor… asta
nu înþelege încã nimeni, pãcat! Îl ascultam în
parte, în parte reluam în minte cele petrecute
în zilele trecute, în toate întâlnirile mele cu
saºii… El povestea neîntrerupt, strângând din
dinþi ºi inspirând prelung, în parte aici, în parte
retrãind o poveste probabil niciodatã spusã
sincer ºi direct, pânã la capãt.
Uneori povestea blând ºi senin ca un
arhanghel, alteori scuipa cuvintele ca pe o
miere care s-a zaharisit.

sãrbãtoare fãrã hencleº”, spune Rose Marie
Muller, cea care a pãstrat ºi acum reþetele
vechi din familie dupã care pregãteºte ºi astãzi
cel mai bun hencleº. Hencleºul cu ou.
Prãjitura se poate prepara în douã
variante, cea mai cunoscutã fiind varianta
simplã, cu ou. Pentru necunoscãtori, poate
pãrea cu siguranþã neobiºnuit faptul cã
ingredientele se calculeazã „la masã”, mai
exact aluatul se întinde cât sã acopere masa
dreptunghiularã de bucãtãrie ºi apoi se
porþioneazã iar compoziþia se calculeazã în
funcþie de câte „mese” vrea sã facã gospodina.
Foarte important, toate ingredientele trebuiesc
aduse cu o zi înainte la temperatura camerei,
nu scoase, spre exemplu, în ziua preparãrii din
cãmarã, unde este ceva mai rece. Pentru a
acoperi o masã cu aluat, e nevoie de 2 kilograme
de fãinã, 400 de grame de zahãr, 4 ouã, 360 de
grame de unt topit ºi ulei (de regulã jumãtate
ulei, jumãtate unt topit), 2 linguriþe de sare, 3
pacheþele de drojdie, un litru de lapte pentru
frãmântat ºi coajã de lãmâie. Se cerne fãina,
se pune sarea în fãinã, separat drojdia
proaspãtã se fãrâmiþeazã, se pune lapte cãlduþ,
zahãr, se lasã sã creascã puþin apoi se adaugã
la fãinã. Peste se pune câte puþin lapte cãlduþ,
apoi se frãmântã, se adaugã zahãrul, coaja de
lãmâie, untul ºi uleiul, apoi se frãmântã în
continuare. Se acoperã ºi se pune la dospit întro zonã unde e cald, lângã sobã sau lângã un
calorifer. Dupã ce aluatul a crescut, se întinde
pe masa acoperitã cu o faþã de masã peste care
s-a presãrat fãinã. Apoi, se mai adunã o datã,
”se împãtureºte”, ºi înainte de a face acest lucru
se pune un pic de unt topit. Separat, se preparã

compoziþia cu care se acoperã foile de aluat.
Un vas de un litru se umple cu ouã întregi, câte
intrã, se bat bine apoi se adaugã peste ele, încet
ºi amestecând în permanenþã, o canã de unt
topit, cãlduþ. Compoziþia nu are voie sã se taie
ºi e ideal dacã o preparaþi cu o zi înainte ºi o
lãsaþi la frigider, sã se întãreascã. Aceasta se
întinde pe toatã masa, peste aluat. Aluatul de
pe masã se porþioneazã cu ajutorul unei rotiþe
zimþate, apoi bucãþile se pun pe hârtie de copt
ºi, ca sã aibã gustul care a fãcut celebrã
prãjitura, e musai ca hencleºul sã fie copt în
cuptor clasic, cu lemne. Se lasã 10-15 minute
la cuptor iar când se consumã se pune zahãr
pudrã. Dacã aþi fãcut mai mult, se poate pãstra
în congelator, ºi se încãlzeºte atunci când se
consumã.
Hencleºul cu gris ºi smântânã
O altã variantã „îmbunãtãþitã” a prãjiturii
este cea cu gris ºi smântânã. Aluatul este
acelaºi ca la hencleºul cu ou, doar compoziþia
de deasupra ºi modul de coacere diferã. Pentru
compoziþia care se pune peste aluat, e nevoie
pentru început (cantitãþile sunt tot pentru ”o
masã”) de 3 litri de lapte, care se amestecã pe
foc cu gris cât înghite, pânã se îngroaºã bine.
Se adaugã apoi vanilie, esenþã de rom, 1
kilogram de zahãr, 10 gãlbenuºuri, 10 albuºuri
bãtute spumã. La final, se amestecã separat 1
kilogram de smântânã cu 10 gãlbenuºuri, se
bat bine, iar peste aluat se întinde întâi crema
de gris apoi cea de smântânã iar la final se
pun, la distanþã de 5 centimetri una de alta,
mici grãmezi de marmeladã de prune. Se coace
în tavã unsã ºi tapetatã cu fãinã, 30-40 de
minute, la foc potrivit.

pretutindeni, care se þine anual la Dinkelsbühl,
în Germania. În România au mai rãmas
aproximativ 15.000 de saºi, în Germania
locuiesc peste 250.000. La peste o mie cinci
sute de kilometri de Transilvania, în
Dinkelsbühl, un orãºel medieval ce aduce a
Sighiºoara, se întâlnesc timp de patru zile peste
20.000 de saºi.
Punctul culminant al evenimentului este
parada portului tradiþional sãsesc, care are loc
întotdeauna în duminca de Rusalii. În cifre,
parada înseamnã 100 de grupuri, adicã vreo
2.700 de saºi care defileazã purtând fãloºi
Trachtul, costumul de sãrbãtoare specific,
reprezentând locul natal din Transilvania. Ca
la un Oktoberfest de amploare, în urma întâlnirii
saºilor s-ar putea face an de an niºte infografce
simpatice: câþi participanþi, câte evenimente,
câtã bere se bea, câtã þuicã, câþi mici se
mãnâncã. În emoþii, poate fi doar aproximatã.

cei prezenþi au trãit-o. Fiecare dintre aceste
episoade a sãpat rãni în destinul unui popor
mic, a mutilat istoria mare ºi sute de mii de
istorii personale.
Deºi e de-abia nouã dimineaþa, e deja foarte
cald. Se anunþã o zi toridã, cum nu se întâmplã
sã fie prea des prin pãrþile astea. Nici o adiere
de vânt. Emoþiile se ridicã în valuri peste oraº
ca o adiere densã, vâscoasã. Agitaþia, bucuria,
nerãbdarea capãtã substanþã, sunt roiuri vizibile
peste furnicarul de oameni care se adunã deja
cu miile pe artera principalã a burgului.
Nostalgia este cupola sub care se adunã vârtejul
de sentimente trãit astãzi. Fiecare moment al
vieþii saºilor adunaþi aici, ca ºi a celor care au
rãmas acasã, este un continuu exerciþiu de dor.
În timp ce-mi povesteºte, în ochii lui Geri
citesc ce am vãzut atât de des în ochii saºilor,
ai tatãlui meu: multã, dureroasã nostalgie.
Nostalgia e un sentiment straniu ºi vulgar, este
amintirea ºi durerea fericirii pierdute. La saºi,
nostalgia este un viciu, o longitudine a þãrii,
cãratã în spate de cei care trãiesc cu povara
dorului în ei. Nu se poate sã vorbeºti despre
nostalgie, fãrã sã aluneci în sentimentalism. E
riscul cel mai mare când scriu acum, liniºtit ºi
energic, despre ce am trãit la Dinkelsbühl, întro zi care aratã profetic destinul unui întreg
popor. Tastele rãpãie de la sine, sãrind printre
gândurile lui Geri, printre aici ºi acolo, trecut
ºi prezent. Adesea, momentele de acum evocã
amintiri, iar amintirile alunecã spre tot soiul
de divagaþii în care m-au condus de mânã Geri
ºi toþi cei cu care am vorbit în zilele precedente.
Prieteni, scriitori, personalitãþi ºi foarte mulþi
necunoscuþi. Saºi anonimi, din viaþa lor
anonimã în Germania.
Deºi rãmân strãini, într-un loc care nu le
aparþine, saºii sunt astãzi împreunã, între ai
lor. Vremelnicã, deºartã bucurie! În curând,
când se va termina ediþia de anul acesta, vor
conduce iar spre casele lor, fiecare retras în
cochilia lui, sub cuvertura aparenþei unde se
cuibãresc rutina, singurãtatea ºi memoria. Mai
bine decât oricare alþii, saºii ºtiu cã memoria e
un labirint în care stau la pândã minotauri.

Unde sunt saºii noºtri?
Aici nu e fantezie, e viaþã. Încã e viaþã…
Dimineaþã liniºtitã de duminicã înaintea
marii agitaþii. Timp de patru zile, de Rusalii,
Dinkelsbühl se transformã în oraºul saºilor din
Transilvania. Foto: Mihaela Kloos
Parada
Este a treia zi a întâlnirii saºilor de

2015

Acum suntem la Dinkelsbühl la 25 de ani
de la cãderea Zidului Berlinului ºi a
comunismului în România, la 64 de ani de la
prima întâlnire a saºilor din Germania, se
împlinesc 70 de ani de la evacuarea saºilor din
Nordul Transilvaniei. O istorie pe care eu, noi,
o ºtim vag din cãrþi ºi poveºti, dar mulþi dintre

Continuare în numerele urmãtoare.
Mihaela Kloos-Ilea
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Decalogul Pãrintelui Savatie Baºtovoi
DecalogulPãrinteluiSavatieBaºtovoi
1. Sã nu uiþi cã trebuie sã mori
Când aveam doi ani, am cãzut din sania
înhãmatã la cal, iar tata s-a dus fãrã sã mã observe.
Tata era pãdurar pe atunci ºi întâmplarea a avut
loc chiar la poarta cantonului din Oricova. Când
calul a pornit, eu am cãzut pe spate, în zãpadã,
amestecându-mã cu cerul alb de iarnã. Atunci am
avut pentru prima oarã descoperirea singurãtãþii
ºi a morþii. Nu am plâns ºi nici nu am strigat.
Þin minte cã eram îmbrãcat într-o salopetã
albastrã cu glugã. M-am întors tãcut în casã, la
mama, mergând atât de încet, încât sã-i dau rãgaz
tatei sã mã ajungã din urmã.
2. Sã nu uiþi cã trebuie sã iubeºti
Cel mai cumplit lucru care i se poate întâmpla
unui om este sã nu fie iubit. Dar cred cã ºi mai
cumplit este sã nu iubeºti. Întotdeauna mi-a fost
uºor sã iubesc oamenii, sã mã bucur cã-i vãd. De
aceea, nu am avut nicio piedicã în a înþelege
Evanghelia. Când fãceam vreo bazaconie, mãmica
îmi spunea: „Du-te de la mine, nu te mai iubesc”.
Asta era pentru mine pedeapsa supremã, pe care
eu o trãiam ca pe o izgonire din Rai. Sfântul Isaac
Sirul spunea cã focul iadului nu este altceva decât
dragostea pierdutã pe care eºti condamnat sã o
contempli veºnic.
3. Sã nu preþuieºti în bani ceea ce
Dumnezeu þi-a dat în dar
Am înþeles asta în adolescenþã. Eu fiind elev
la Liceul de Artã („Octav Bãncilã”) din Iaºi, mama
m-a dus la Petersburg sã vãd Ermitajul. Acolo, am
stat la o familie de abhazi, o femeie divorþatã cu
doi copii, dar foarte descurcãreaþã. O chema Izolda
ºi ea mi-a cumpãrat prima mea chitarã. Dumnezeu
sã-i dea sãnãtate! Avea grãtar ºi fãcea mulþi bani.
Eu niciodatã nu am vãzut atât de mulþi bani. Vindea
frigãrui noaptea, pânã spre dimineaþã, cã erau
nopþile albe. Uneori ieºeam ºi eu cu ei, cã era
interesant. Ei fãceau ºi vindeau frigãrui, iar eu
desenam într-o mapã pe care o sprijineam pe
genunchi. Cât oamenii mâncau, eu aveam timp sã
le „fur” portretele. Un bãrbat chel ºi vesel s-a
apropiat de mine ºi a început sã exclame: „Pãi
ãsta sunt eu! Sunt chiar eu! Cât sã-þi dau ca sã mil vinzi?”. Eu zic, vi-l dau aºa, eu nu vând. ªi i-am dat
acel portret. Bãrbatul totuºi mi-a dat un dolar, era
în 1991. Apoi s-a dus. Eu am rãmas cu acel ban. Lam pus într-un caiet ºi nu l-am folosit niciodatã.

orice rãu, el se porneºte cu rãzboi împotriva
propriei fiinþe, având parcã o plãcere demonicã
din a-ºi cãlca propriile principii, practic
sinucigându-se spiritual. Cred cã orice duhovnic
adevãrat îºi începe sfãtuirea de dupã spovedanie
prin cuvintele: „Sã nu deznãdãjduieºti”.
6. Sã nu te crezi sfânt
Sfântul Siluan Athonitul zicea: „Douã gânduri
sã nu le primeºti ºi sã nu le crezi, primul cã nu te
vei mântui ºi al doilea cã eºti sfânt”. Sã nu te
crezi mai bun ca alþii. Lucrarea pe care o faci,
prin darul lui Dumnezeu, poate fi mai bunã decât
a vecinului, dar asta nu înseamnã cã tu eºti mai
bun ca el, doar lucrarea e mai bunã. Darurile
date de Dumnezeu nu se iau înapoi, dar oricine se
mândreºte cu lucrãrile sale ajunge sã se întunece
ºi sã foloseascã darul prosteºte, dupã care ajunge
sã-ºi piardã demnitatea.
7. Sã nu te pui chezaº
De câte ori m-am pus chezaº pentru cineva,
am încurcat oamenii ºi am fãcut rãu. De când mã
þin minte, mã bãgam sã salvez pe toatã lumea.
Narcomani, beþivi, femei bãtute de bãrbat ºi aºa
mai departe. N-am salvat pe nimeni, numai
necazuri, bani furaþi, lucruri dispãrute, probleme
cu vecinii. Am ajuns la concluzia cã dacã vrei
sã ajuþi pe cineva, ajutã cât te þin curelele,
dar fãrã sã implici ºi alþi oameni. Asta
înseamnã sã te pui chezaº pentru cineva, sã
garantezi cã el se va îndrepta, cã te reprezintã.
Mare greºealã. Odatã am citit din Pildele lui
Solomon sfatul acesta: „Sã nu te pui chezaº”. Noi,
când citim Scriptura, înþelegem ºi reþinem doar
atât cât am experimentat, celelalte cuvinte nici
nu le vedem.
8. Sã nu te rãzbuni de douã ori
Rãzbunarea este un pãcat, dar este
omeneascã. Scriptura spune sã nu pedepseºti de
douã ori pentru aceeaºi greºealã, principiu care a
ajuns ºi în dreptul roman. Pot înþelege un gest de
rãzbunare, deºi e mai bine sã nu te rãzbuni, dar
mã înstrãinez de omul care se rãzbunã de douã
ori, adicã la nesfârºit, pentru o singurã greºealã.
Când m-am rãzbunat o datã, a mai mers cum a mai
mers, m-a iertat Dumnezeu, dar când m-am
rãzbunat a doua oarã, s-a întors totul în capul meu
ºi am ajuns sã înþeleg cã m-am rãzboit cu mine
însumi.

4. Sã nu crezi rãul
De câte ori am crezut un rãu despre cineva,
am avut doar de pierdut. M-am simþit murdar,
pãrtaº la o lucrare de urâþire a omului. Am vorbit
ºi eu de rãu, iar timpul mi-a demonstrat de fiecare
datã cã nu am avut dreptate. Prefer sã greºesc
prin a-mi pãstra o pãrere bunã despre un om rãu
decât sã ajung sã cred o vorbã proastã despre un
om bun. Orice rãu este o minciunã. Rãul, aºa cum
spunea fericitul Augustin, nu existã. Rãul este o
mare absenþã, absenþa binelui ºi a iubirii. De aceea,
a crede rãul este totuna cu a te cufunda în absenþã,
în minciunã.
5. Sã nu te crezi pierdut
Eu sunt o fire înclinatã spre deznãdejde,
cunoscând toate relele care ies din aceastã cãdere
sufleteascã. Dar într-o zi mi-a venit gândul salvator.
Mi-am zis cã Dumnezeu cunoºtea cãderile mele,
ºi cele trecute, ºi cele viitoare ºi totuºi m-a creat,
iar Dumnezeu nu aduce pe nimeni pe lume spre
pierzare. Dacã ne-am nãscut înseamnã cã
Dumnezeu ºi-a pus toatã încrederea în noi. E o
mare încurajare sã te gândeºti cã Dumnezeu are
încredere în tine. La disperare omul e capabil de

9. Sã nu învingi cu orice preþ
Oamenii care cautã sã fie învingãtori cu orice
preþ, în cele din urmã, pierd totul. Prefer sã fiu
considerat învins uneori pentru a-mi pãstra ºansa
sã înving la urmã. Odatã un episcop român mi l-a
lãudat pe Adrian Nãstase (se întâmpla prin 2004):
„Vã daþi seama, omul acesta (Adrian Nãstase) a
avut doar note de zece, niciun nouã! E extraordinar,
nu-i aºa?”. Eu i-am rãspuns: „Eu nu am încredere
în oamenii care au avut numai note de zece”. „De
ce?”, m-a întrebat episcopul surprins. „Pentru cã
ei nu ºtiu sã piardã, iar omul care nu ºtie sã
piardã te vinde pentru o victorie vremelnicã”.
10. Sã nu râzi de ruºinea nimãnui
Când eram mic, am auzit bãieþii mai mari
râzând de cineva care a fost prins într-un pãcat
ruºinos. Apoi, de fiecare datã când mã întâlneam
cu acel om sau auzeam vorbindu-se de el, îmi venea
în minte, fãrã sã vreau, pãcatul pe care îl fãcuse.
Dar niciodatã nu am spus cu buzele mele acel
pãcat ºi m-am purtat aºa cu acel om ca ºi cum nu aº
ºti nimic. Nici acum, când el a murit, nu pot spune
ce am auzit, pentru cã nu vreau sã-i rãscolesc
ruºinea.

Sfatul din iad
Într-o carte veche din Sfântul Munte, un
duhovnic, iscusit în poveþe, a lãsat închisã întro întâmplare, învãþãtura aceasta:
„Un preot cu frica lui Dumnezeu ºi grija
pãstoriþilor sãi, se ostenea zi de zi, prin toate
mijloacele ce-i stãteau în putinþã, sã întoarcã
pe cei rãtãciþi din calea pierzaniei ºi sã-i
întãreascã în cuvântul lui Dumnezeu. Cu toate
acestea vedea cu durere cã ostenelile sale
rãmân fãrã roadã. Credincioºii sãi lepãdaserã
doar fãþãrnicia. Încolo putrezeau în aceleaºi
pãcate, cum îi gãsise. Zadarnicã era slujba,
zadarnice predicile, zadarnice sfaturile de la
spovedanie. Nimic nu-i clintea din noroiul
pãcatelor.
Ce sã mai facã bietul preot ? Cum sã-i
îndrepte ? Se ºtia chezaº pentru sufletele lor,
ºi se frãmânta zi ºi noapte, cerând de la
Dumnezeu sã-i arate pentru ce nu poate sã-i
atragã la mântuire?
Într-o sâmbãtã seara, dupã vecernie,
stãtea amãrât pe piatra din grãdinã, covârºit
de datoria sa preoþeascã ºi mâhnit amarnic de
truda-i fãrã roadã. Cum sta aºa, pierdut în
gânduri grele, iatã cã Dumnezeu îi deschise
ochii necãjitului sãu suflet, asupra unei vedenii
înfricoºate: O gloatã de arapi, negri ca tãciunele
i se arãtarã. Era un nor de duhuri necurate,
þinând sfat, în frunte cu Satana, marele ºi
încruntatul Tartor al iadului.
Deodatã, din mijlocul divanului, cu glasul
diavolesc zbierã o datã de clocoti vãzduhul:
«Voi, drãceºtilor gloate, scorniþi cu mintea
voastrã, meºterã la viclenii, ºi sã-mi spuneþi:
cum aþi putea voi mai uºor ºi mai sigur înºela
pe oameni, ca sã umplem cu ei pântecele
flãmând al iadului?»
La aceastã poruncã a Tartorului, gloatele
încornoraþilor intrarã în putoarea diavoleºtilor
sfãtuiri.
Nu trecu mult ºi, din mulþimea aprinsã la
sfat, ieºi înaintea Satanei o cãpetenie, lucind
ca pãcura, ºi zise:
- Întunecimea ta, sã furiºãm în mintea
oamenilor gândul drãcesc ºi cã nu este
Dumnezeu. Astfel, neavând de cine se teme,
uºor ne vor cãdea în gheare, vor face numai
ceea ce vrem noi ºi vom umple iadul cu ei.
Ascultându-l, Satana chibzui ºi apoi
rãspunse:
- Cu minciuna asta prea puþini vom putea
prinde în undiþã, pentru cã lucrurile Celui de
sus: Cerul ºi pãmântul ºi toate câte le
împodobesc, mãrturisesc slava Lui ºi toate
dovedesc cã El este.
- Sã vie altul, cu o nãscocire mai vicleanã
Atunci din gloatele întunerecului ieºi o altã
cãpetenie încornoratã ºi zise:
- Întunecimea ta, pãrerea mea e sã le

spunem oamenilor cã, chiar dacã ar fi
Dumnezeu, dar dupã moarte nu este suflet ºi
nu este nici o judecatã ºi, prin urmare, nici
rãsplatã sau pedeapsã. Sã le spunem cã nu este
nici Rai nici Iad. Acestea sunt aici pe pãmânt:
ai ce-þi trebuie e rai, n-ai ce-þi trebuie e iad. ªi
prin urmare, sunt slobozi sã mãnânce ºi sã bea
ºi sã-ºi facã toate poftele trupului, cãci ca mâine
vor muri, ºi dupã moarte nu mai e nimic, ºi o sã
le parã rãu cã nu ºi-au petrecut câtã vreme
erau în putere.
Satana îi cumpãni vorbele, apoi îi zise:
- Nici cu vicleºugul acesta nu vom putea
câºtiga prea mulþi. Cãci printre oameni sunt
unii mai rãsãriþi la minte, care ºtiu cã este
Dumnezeu ºi cã în dreapta Lui stã rãsplata ºi
pedeapsa dupã fapte. ªi apoi mulþi ºtiu cã
sufletul dãinuieºte ºi dupã moarte ºi va ajunge
la judecata cea de pe urmã, cum îi învaþã
Scripturile. Cu vicleºugul acesta ne picã ºi nouã
în gheare, dar mare lucru nu. Eu vreau oameni
mulþi, ca nisipul mãrii, sã-i închid ca pe-o turmã
de proºti, în toate peºterile iadului ! - rãcni
Satana, ºi trânti o datã din copitã, de sughiþã
de groazã toatã droaia dracilor.
Atunci din mulþime se desprinse o altã
cãpetenie ºi, sprijinindu-se þanþoº în coadã,
duhni urmãtoarea propunere:
- Prea întunecate jupâne ºi tatã al
minciunii, lãudatã sã fie grija ta de a umple
iadul cu proºtii ºi destrãbãlaþii pãmântului! Am
ascultat cu luare aminte vicleºugurile
tovarãºilor noºtri despre pierzarea oamenilor,
dar vãzând cã ele nu sunt pe placul întunecimii
tale, am scornit la rândul meu un vicleºug ºi
mai mare: De ce sã nu lãudãm pe oameni
(continuare în pagina 6)

Minunea de a fi
Maria Pãnãzan Lorinczi
Dacã Tu nu m-ai fi iubit, eu n-aº fi venit
în Luminã ºi n-aº fi trãit ca o stea cãlãtoare
pe cerul înstelat, cãlãtoare spre dragoste...
Dacã Tu nu m-ai fi iubit, eu n-aº fi astãzi
chip senin, fericit de-a trãi iubirea-þi ºi n-aº
fi înfrânt atâta suferinþã ºi durere ca sã
ajung la Tine iubire...
Dacã Tu nu m-ai fi iubit, gândurile Tale
n-ar fi fost ca ºi-ale mele iar dragostea Ta
aº fi pierdut-o prin cenuºa cernitã de cerul
aprins de-apocalips... Dar pentru cã Tu mai iubit, Tu eºti în mine dragoste ºi
frumuseþe ºi gânduri ºi minune...
Mã minunez în faþa minunii de a fi te
întâlnit în lumea asta, pentru cã Tu m-ai
iubit!
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ORTODOXIA Pe Valea Hârtibaciului
Dincolo de calea ferata

Dincolo de calea ferata, dupã ce ieºi din
sat, spre vii, sunt douã case. Într-una locuieºte
nea’ Gogu împreunã cu tanti Floarea, trecuþi
bine de 70 de ani, casa aranjatã, curatã,
gospodãrie care aratã cã au muncit la viaþa lor.
Se înteleg bine, au un baiat la Bucureºti, dar
uneori nu pot rezista ispitei la bauturã ºi beau
împreunã, cot la cot. Lângã gospodãria lor ºi-a
fãcut casã dupa ’89 “doamna Vichi din
Bucureºti”, care a primit moºtenire o vie pe
care a scos-o, apoi ºi-a construit o casã”cu
termopane”, pe care a îngradit-o cu un gard
înalt de vreo doi metri. Nu e ortodoxã ºi, de
câte ori merg la nea’ Gogu, tot de atâtea ori,
doamna Vichi mã aºteaptã la poartã ºi-mi pune
câte o întrebare.
Azi am mers cu botezul prin sat, dar
lapoviþa, apoi fulgii mari de zãpadã m-au udat
bine ºi, pe la ora douã dupã amiazã, “obosit ºi
plin de apã”, am venit acasã. Pe la prânz însã,
împreunã cu dascãlul, am intrat pe uliþa Poºtei,
am fost la câteva case, am ieºit din sat ºi am
luat-o înspre vii. În câmp deschis am simþit
puterea vântului care umfla hainele pe noi ºi a
fuioarelor de zãpadã care ne loveau peste faþã.
Din când în când, ne întorceam ãi mergeam
câþiva paºi cu spatele înainte ºi m-am gândit,
zâmbind, cã vântul vine dinspre Aprozi, de la
pãrintele Boierescu. În dreapta am vãzut... hãt
departe, înspre colþul pãdurii, un tren care
venea gâfâind puturos pe calea ferata, fãcânduºi anevoie loc printre stoluri de fulgi de zãpadã.
Când s-a apropiat, am vârât sfeºtocul în
cãldãruºa cu apã sfinþitã ºi am stropit înspre el
în semnul sfintei cruci. Mecanicul a tras sirena;
uraaa - ha - ha - haaa! Am coborât îinspre baltã,
am mers pe lângã stuf, am intrat în vii ºi o vãd
- chiar ºi pe vremea asta - pe doamna Vichi:
- Domnu’ pãrinte (a uitat de salut), Iisus Sa botezat la 30 de ani, dumneavoastrã de ce
botezaþi copii care nici nu ºtiu sº vorbeascã?
- Doamna Vichi, botezul creºtin a fost
instituit de Iisus Hristos dupã ce a înviat din

morþi, când a spus apostolilor Sãi: “Mergând,
învãþaþi toate neamurile, botezându-le în
numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh”.
Dumneavoastrã folosiþi ca exemplu botezul lui
Ioan care nu este creºtin...
- Ia lasã-l fã, pe pãrintele în pace - apare
tanti Floarea, deschizând poarta ºi ieºind din
curte - cã, dacã erai deºteaptã, nu-þi pleca
bãrbatul de acasã!
Doamna Vichi nu a putut suporta
greutatea vorbelor ºi a intrat în curte, trântind
poarta, iar eu, vorba lui Petre Roman, “am avut
un sentiment de disconfort”. Am intrat în casã
la tanti Floarea, am stropit cu aghiasma prin
toate camerele, dupã care a început sã-mi
povesteascã, dând din mâini (am simþit un
puternic miros de busuioc ºi am gândit cã tanti
Floarea gãteºte exotic) ºi potrivindu-ºi baticul
pe cap...
- Parinþele, în urmã cu vreo câteva zile,
mai aveam într-o sticlã de un kil, ca la trei
sferturi de rachiu, ºi m-am gândit s-o pitesc de
Goguþu, sã avem ºi noi de Sfântul Ion, cã e ziua
bãiatului! ªi ce crezi cã mã îndeamnã, ucigã-l
toaca?! Pun la sticlã un fir de busuioc, o astup
c-un dop, o leg de gât cu sfoarã ºi o atârn în cui,
pe perete, sub icoanã. În viaþa lui Goguþu n-a
bãut aiasma ºi m-am gândit cã n-o sã-i treacã
prin cap cã acolo e rachiu. Da’ ieri dimineaþã,
ce crezi?! Îl vãd cã se dã jos din pat, se spalã pe
ochi, se duce la icoanã, îºi face trei cruci - eu
mã uitam încremenitã la el - ia sticla de sub
icoanã ºi bea din ea... (ºi tanti Floarea duce
degetul mare la gurã, vrând sã-mi arate cum
bea nea’ Gogu din sticlã) Faaa Floareo - îmi
zice - de ce nu mi-ai spus ce aiasma bunã face
popa-l nostru, cã veneam ºi eu la bisericã? Ce
mã fac, pãrinþele, cã mã simt vinovatã cã, o
datã în viaþa lui, a vrut ºi Goguþu sã bea aiasma
ºi tot þuicã a nimerit! O fi pãcat?
- Tanti Floareo, vino de Boboteaza la
bisericã, ia-l pe nea’ Gogu ºi cred cã n-o sã fie
Dumnezeu supãrat pentru întâmplarea asta,
dar sã nu mai pui þuicã sub icoanã!
Am ieºit din curte amuzat de întâmplare,
când m-a trezit din gânduri doamna Vichi:
- Domnu’ pãrinte, dupã cum spui dumneata
cu botezul, dacã ar fi aºa, ar însemna cã Iisus
Hristos a murit nebotezat?!
- Exact, doamna! Iisus Hristos a murit
nebotezat - cu botezul creºtin, dar El nici nu
avea nevoie sã fie botezat, pentru cã este Fiul
lui Dumnezeu. Doamnã - ºi mã uit spre casa lui
nea’ Gogu - lãsaþi-i în pace cã, la vârsta lor,
diferenþele de opinie...
Dar, doamna Vichi, prinde ideea din zbor...
- Nu vã fie teamã, domn’ pãrinte, cã nu
vine Floarea “la noi” cã, de câte ori merg la ea,
bea aghiasmã dintr-o sticlã ºi mai mestecã
busuioc, spunând cã a vãzut la televizor cã-i
întãreºte gingiile!
Pr. Nicolae Trusca Parohia Negoieºti

Sfatul din iad
(continuare din pagina 5)
pentru credinþa lor în Dumnezeu ºi în
nemurirea sufletului, în judecata de apoi ºi în
rãsplata dupã fapte ? De ce sã nu le spunem ºi
noi cã este Rai ºi Iad, care dãinuiesc în vecii
vecilor ? Dar, dupã ce le vom spune toate
acestea - pe care ei le ºtiu prea bine - sã le
ºoptim la ureche, o datã, de douã ori, de mii de
ori: «Nu vã grãbiþi cu pocãinþa, oameni buni !»
«Mai e vreme destulã !» «Trãiþi întâi cum poftiþi.
Pocãinþa lãsaþi-o mai la urmã ! Nu vã grãbiþi !»”
Ascultându-l, ochii Satanei fulgerarã de
bucurie drãceascã. El se ridicã trufaº de pe
jilþul de flãcãri ca smoala ºi bãtând cu laba pe
umeri pe cãpetenia care scornise acest
vicleºug, zbierã o datã, de se cutremurã tot
întunerecul iadului:
- Voi, duhuri spurcate ale împãrãþiei mele,
risipiþi-vã ca gândul pe faþa pãmântului, ºi ca o
otravã dulce, furiºaþi în urechile oamenilor
ºoapta, cu adevãrat dupã numele vostru:
«oameni buni, nu vã grãbiþi cu pocãinþa, nici
cu spovedania adevãratã. Mai e vreme destulã:
mâine, poimâine, la bãtrâneþe. Pânã atunci
faceþi-vã datoria cãtre Dumnezeu ºi suflet
numai aºa, de ochii lumii. Vedeþi-vã mai întâi
de grijile pãmânteºti aºa ca ºi pânã acuma.

Pentru pocãinþa adevãratã mai aveþi vreme,
cã doar n-o sã muriþi mâine !»
ªi la porunca Satanei, duhurile se
împrãºtiarã cu iuþeala gândului pe faþa
pãmântului, sã amãgeascã pe zãbavnicii oameni
în minciuna pierzãrii, cu amânarea pocãinþei:
pe mâine, la anul, la bãtrâneþe...”
... Vedenia se stinse ºi preotul, trudit de
soarta credincioºilor sãi, înþelese, în sfârºit,
pricina zãbavei lor de-a se hotãrî sã se
mântuiascã cu adevãrat. De formã ºi de ochii
lumii, ei îºi îndeplineau datoriile creºtineºti dar,
vrãjiþi de ºoaptele ademenitoare ale viclenilor
tâlhari, gãseau cã sfaturile pãrintelui sunt bune
mai mult pentru cei bãtrâni. Cât despre ei înºiºi
mai au vreme destulã: mâine, poimâine, la anul,
la bãtrâneþe...
Toate „motivele” pe care le aduc „creºtinii”
de a nu veni la Cina lui Iisus, de-a nu-ºi griji
haina de nuntã, sunt motive de râs, pe care nu
le cred nici cei ce le spun.
Adevãratul motiv care se ascunde în dosul
acestor pretexte este numai unul singur: Nu
vor sã se izbãveascã de moartea care-i sfâºie.
ªi oare de ce aceastã mare nebunie? - Pentru
cã moartea pãcatului e o moarte dulce la simþuri,
din cauza plãcerii ei, o moarte unitã cu plãcerea.
Parintele Arsenie Boca
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Mântuirea ne-ortodocºilor
Sunt mulþi care spun cã tot ceea ce nu e
ortodox nu poate fi numit creºtin, de aceea nu
poate sã aibã vreo valoare credinþa, statornicia,
faptele bune, suferinþa lor, martirajul însuºi e inutil
dacã cel ucis pentru Hristos nu e botezat ortodox.
Cei care sunt gata sã moarã pentru credinþã, în
þãrile unde predominã islamismul, sunt lipsiþi de
orice relevanþã, cãci nimic nu poate compensa
lipsa apartenenþei formale la ortodoxie. Un
asemenea mod de gândire pare sã fie departe nu
numai de etica creºtinã, dar chiar ºi de cea mai
elementarã omenie. Creºtinismul devine o
ideologie care împarte oamenii în mântuiþi ºi
nemântuiþi dupã criteriul botezului, fãrã sã mai
caute la cele dinãuntrul lui, la adâncul de tainã al
inimii.
Suntem de acord cu toþii cã cei care nu sunt
botezaþi ortodox sunt în afara comuniunii cu
Biserica universalã ºi adevãratã. Dar pot eu spune
despre cineva de pe lumea asta, fie el cel mai
mare criminal din istoria lumii, cã nu se va mântui?
Ce îmi dã acest drept? Oare m-a pus pe mine
Dumnezeu sã judec lumea? Atunci, dacã n-am
aceastã calitate, cum pot da sentinþe, cum mã pot
substitui Celui ce, El singur, poate sã ierte sau sã
condamne?
Sã ne amintim puþin. Primul care a deschis
raiul a fost un tâlhar care, aflat pe cruce, s-a pocãit
cu câteva clipe înaintea morþii. Nu poate fi vorba,

al Bisericii care, nici ei, nu militau pentru nemântuirea tuturor neortodocºilor. Vreau sã spun
însã cã nu ne e dat nouã sã cunoaºtem gândul de
tainã al lui Dumnezeu, judecãþile Lui, „Cãci
gândurile Mele nu sunt ca gândurile voastre ºi
cãile Mele ca ale voastre, zice Domnul.” (Isaia 55,
8), cã nu putem noi înþelege, cu mintea noastrã
slabã, planul Lui. Singurul lucru pe care ar fi drept
sã îl facem ar fi sã ne rugãm pentru mântuirea
întregii lumi, cerând mila lui Dumnezeu pentru
întreaga fãpturã creatã. Aºa fãcea sfântul Siluan
Atonitul, cuviosul Porfirie ºi mulþi alþi sfinþi din
vechime.
Dealtfel, sunt mai multe situaþii în care crezi
cã cei ce nu primesc botezul ortodox nu pot fi
mântuiþi. Sunt unii care vãd asta cu durere ºi
regret, care se roagã totuºi pentru milostivirea
lui Dumnezeu, ºi sunt alþii care privesc cu
satisfacþie aceastã situaþie, care se grãbesc sã
anunþe focul veºnic pentru oricine. În al doilea
caz îl punem pe Dumnezeu sã judece în limitele
noastre strâmte, ne mai ºi prevalãm de la Biblie ºi
de la Tradiþie ca ºi cum am fi, grupul nostru,
posesorii sensului ultim ºi definitiv.
Existã un raþionament de genul urmãtor. Dacã
nu eºti ortodox ºi te poþi mântui, atunci mântuirea
devine o bagatelã care se dã oricui, oriunde ºi
oricum, prin urmare efortul apostolilor, al
martirilor, al teologilor dreptei credinþe, jertfa lui

în cazul lui, nici de dreapta credinþã, nici de botez,
nici de apartenenþa la Biserica dreptslãvitoare.
Iar discuþiile, cum apar în anumite locuri, ca sã
justifice un act al lui Hristos pe care nu-l pot
încadra în canoanele prestabilite, cum cã ar fi primit
botezul dorinþei, sau cã ar fi fost botezat cu sângele
lui Hristos, sunt simple speculaþii. singura lor
menire este sã aducem comportamentul lui
Dumnezeu la mãsurile înþelegerii noastre. Ar fi
mai bine pentru mintea, pentru credinþa, pentru
smerirea noastrã, sã înþelegem cã Dumnezeu poate
sã adopte comportamente care sã depãºeascã
puterea noastrã de înþelegere. Tâlharul mântuit,
pe care îl amintim la fiecare sfântã liturghie, la
rugãciunea de împãrtãºanie, depãºeºte înþelegerea
noastrã.
Noi, ca ortodocºi, avem o lege pe care trebuie
sã o urmãm, sã credem, sã participãm la Taine, sã
fim în rânduiala Bisericii. Dar vrem sã-L supunem
ºi pe Dumnezeu legilor pe care le dã pentru noi?
Dacã El îl primeºte ºi pe fiul risipitor la fel ca pe
noi, care am stat acasã, ce facem, ne vom revolta
asemeni fratelui? Dacã El vrea sã-l plãteascã pe
cel ce a venit în ceasul al unsprezecelea, ca pe cei
ce au dus arºiþa zilei, dupã pilda plãþii lucrãtorilor
tocmiþi la vie (Matei 20, 1-16) ce facem noi? Am fi
în stare, cu spiritul nostru de dreptate, sã ne
revoltãm împotriva judecãþilor lui Dumnezeu. Cred
însã cã, în loc sã stabilim noi cine se mântuieºte ºi
cine merge în iad, sã ne vedem cuminþi de treabã,
sã ne dorim sã lucrãm mãcar câteva minute în via
Domnului, sã ne acceptãm neputinþa ºi
necuprinderea, sã ne minunãm de milostivirea Lui,
care-i depãºeºte atât de mult dreptatea, aºa cum
o vedem noi.
Avem un Dumnezeu care e deasupra noastrã,
pe care noi nu-l înþelegem, dar de a cãrui bunãtate
ºi dreptate nu ne putem îndoi. Dacã el a spus
tâlharului de pe cruce cã va fi cu El în rai, ºi încã
înaintea drepþilor Vechiului Testament, care nu
puteau intra acolo pânã ce Hristos nu-i scoate din
iad, ce vom face, vom merge noi sã-l scoatem pe
tâlhar din rai, sã-l punem unde îi e locul? Unde
credem noi cã îi este, de fapt.
Nu vreau sã schimbãm ierahii, sã facem inutilã
credinþa ortodoxã, faptele bune, tot efortul de
despãtimire al atâtor drepþi ºi al oricãrui credincios

Hristos Însuºi devin inutile. Toate religiile ar fi
puse pe picior de egalitate, n-ar mai conta în ce
crezi, iar în ultimã instanþã nici mãcar dacã mai
crezi în ceva, cãci ar fi suficient sã te declari un om
bun ºi gata, toate se rezolvã. Ne-ar cuprinde pe
toþi o indiferenþã totalã, ortodoxia nu s-ar mai
deosebi ca purtãtoare unicã a adevãrului. Dacã
noi n-am þine-o deoparte, ºi sã o arãtãm ca pe
singura cale de mântuire, nici cei de alte credinþe
n-ar mai putea sã ajungã la ea. În lipsa fermitãþii
afirmãrii ortodoxiei am ajunge sã ne complacem
într-un relativism mai ucigãtor decât tot ce au
inventat mai rãu oamenii în decursul secolelor, ºi
chiar vedem cã sunt locuri pe faþa pãmântului unde
aºa ceva deja se întâmplã.
Radicalii anti-ecumeniºti rãspund la aceastã
problemã cã nu existã vreo fãrâmã de adevãr în
ceea ce nu are ºtampila ortodoxiei, pusã mare ca
sã se vadã, cã toþi ceilalþi vor arde veºnic în focul
iadului, ne poate chiar pãrea rãu de ei, cu toate cã
ei sunt de vinã pentru cã resping adevãrul lui
Hristos. Pânã la urmã poþi sã te întrebi dacã
aceastã înverºunare împotriva celor de altã
credinþã este din dragoste pentru ortodoxie sau
din urã faþã de ceilalþi. Cu toatã acrivia de care
sunt în stare, mã întreb: dacã eu, ca ortodox, nu
pot fi sigur de mântuirea mea, cãci mã ºtiu plin de
patimi, cum aº putea fi sigur de ne-mântuirea
fratelui meu de altã credinþã? Pe cei care n-au
primit binecuvântarea de a se naºte într-o þarã
preponderent ortodoxã, unde am fost botezat la o
vârstã la care nu ºtiam ce înseamnã asta, îl pot
condamna, cu inimã uºoarã, la chinurile veºnice?
Oare Hristos nu s-a minunat de credinþa sutaºului,
a femeii cananeence, sau a celei din Samaria, nu a
deschis el porþile Cerului cãtre toþi oamenii, chiar
înainte ca aceºtia sã facã gesturi formale de
adeziune la noua credinþã?
Tot ce am eu mai sfânt este ortodoxia. ªtiu
sigur cã eu voi pãtimi în iad dacã o voi pãrãsi
cumva pentru vreo înþelepciune omeneascã. În
acelaºi timp însã nu am datele ca sã ºtiu ce se va
întâmpla cu cei de altã credinþã. Iar singura
atitudine creºtineascã mi se pare rugãciunea ºi
speranþa cã ºi ei se vor mântui.
Paul Curca
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Folclor
Cules de Mircea Drãgan Noiºteþeanu
COPILIÞÃ CU PÃRINÞI,
Copiliþã cu pãrinþi,
Nu grãbi sã te mãriþi,
Cãci mila de la pãrinþi
I-ocolitã tot de sfinþi;
Dar mila de la bãrbat
E ca paru’ de la gard.
Copila n-o ascultat,
Tânãrã s-o mãritat,
Rea soacrã º-o cãpãtat;
Rea soacrã ºi rãu bãrbat.
Dac-o vãz’t cã ce-i ºi cum,
O pus secerea la brâu
ª-o pornit la secerat
La holdã de grâu curat.
Secera pânã la prânz
Tot cu lacrimi ºi cu plâns.
Secera pân’ cãtre searã,
Vine soacra ca o balã;
Na, norã ºi mâncã zarã!
Nu mai mânc, mâncare-aº foc,
Dacã n-am avut noroc
Sã fiu cu maica-ntr-un loc.
Sã fi þâpat coifu-n foc
ªi vãlitoarea pe vale,
Sã fi stat tot fatã mare.
Scutea Ion, 65 de ani,
Pãcurar Ion, 57 de ani,
Chirpãr, 20 VII 1980

FRUCTÃ DE PÃRÃU
Nicu Ganea
Joc de pix
Ca sã nu ne mai lungim,
Cât o fi umbra de deasã
ªi sã nu mai cucuim
Despre cuc ºi cucuiasã,
Prindem broasca fructã dulce
Din pãrãul cel cu trestii
Pân’ n-apucã s-o apuce
ªarpele ori alte bestii...

NEAMÞULE, CÂNE FLÃMÂNDU,
Neamþule, câine flãmându,
Mulþi în urma ta mai plângu
Dupã-ai lor copii ºi soþi,
Car’ rãmân pe-acolo morþi.
Cã moare bietu’ puºcatu,
Fãr’ sã fie vinovatu;
ªi din ranã-i curge sânge,
Nime’ dupã el nu plânge,
Numa-un prieten din Banatu
Care-l vede jos puºcatu;
ªi se-cearcã sã-l ia sus,
Da el, sãrmanu’, e mort dus.
Foicicã viorea,
De-o fi sã mor ºi eu aºa,
Am sã las cu jurãmânt
Ca sã mã-ngroape-n pãmânt,
Mai încoace de Carpaþi,
Într-o pãdure cu brazi,
C-acolo sânt ai mei fraþi.
Dobre Vica , 65 de ani,
Retiº, 24 IV 1979.

Erai gutui la
marginea secundei
Lõrinczi Francisc-Mihai
Erai gutui la marginea secundei
Toamna îþi desãvârºeai parfumul
Din vechiul timp s-a cernut doar scrumul
Ce a plutit pe vârfurile undei.
Unde-i dulceaþa clipei din gutui,
Pârga toamnei ce i-a dat aripe?
Miresmele din temple-ncep sã þipe
Când te pregãteºti pe braþu-mi sã apui.
Din cupe pline zumzetul vuieºte
Scâncete de muguri nãscând îngeri
Vioara gurii tale strãluceºte-n
Sãrutul miresmelor în sângeri.
Dar timpul din gutui nu se sfârºeºte
Cu ale toamnei lucitoare plângeri.
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EI S-AU NÃSCUT ÎN
S E P T E M B R I E
Bârsan Maria
Dragomir Ileana
Stãnilã Maria
Lungu Ioan
Ionaºcu Fira
Dociu Ludovica
Cãtanã Ioan
Gavrea Maria
Miclea Ioana
Nicoi Victoria
Costea Ecaterina
Ghizãºan Mãrioara
Grecu Iuliana
Colceriu Maria
Pascu Maria
Rãduþ Ana
Târlea Ana
Scutea Ana
Mihu Maria
Kessler Konrad
Avram Felicia
Tatu Ana
Târziu Anica
Hoaghea Ana
Solomon Aurelia
Gavrilã Susana
Pãdure Eleonora
Stãniþ Elisabeta
Sârbu Ana
Noaghea Maria
Toma Maria
Nicolae Maria
Paveloana Ioan
Rogoz Meletina
Bela Olimpia
Loprich Catarina
Pãcurar Zenovia
Pinciu Marioara
Moldovan Ioan
Gheorghea Maria
Precup Ioan
Scutea Maria
Mãlãu Ana
Avram Valeriu
Strek Wilhelm
Aroneasa Maria
ªchipotã Maria
Corman Simion
Varga Maria
Anghel Dumitru
Lãcãtuº Maria
Bârsan Eufimia
Gabor Barbara

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

84 de ani
83 de ani
83 de ani
82 de ani
89 de ani
88 de ani
85 de ani
84 de ani
82 de ani
85 de ani
90 de ani
88 de ani
82 de ani
83 de ani
85 de ani
83 de ani
84 de ani
83 de ani
83 de ani
93 de ani
87 de ani
83 de ani
80 de ani
87 de ani
82 de ani
96 de ani
83 de ani
85 de ani
83 de ani
91 de ani
80 de ani
91 de ani
83 de ani
81 de ani
89 de ani
83 de ani
85 de ani
82 de ani
86 de ani
84 de ani
88 de ani
86 de ani
85 de ani
80 de ani
88 de ani
83 de ani
81 de ani
82 de ani
80 de ani
83 de ani
93 de ani
86 de ani
85 de ani

Retiº
Retiº
Mihãileni
Hosman
Ighiºu Vechi
Daia
Retiº
Beneºti
Ighiºu Vechi
Cornãþel
Gherdeal
Bîrghiº
Vecerd
Retiº
Ilimbav
Nocrich
Nocrich
Hosman
Marpod
Marpod
Vãrd
Alþîna
Ghijasa de Jos
Caºolþ
Peliºor
Dealu Frumos
Iacobeni
Hosman
Bîrghiº
Bruiu
Vãrd
Gherdeal
Nucet
Retiº
Rãvãºel
Rãvãºel
Chirpãr
Daia
Þeline
Mihãileni
Fofeldea
Nocrich
Zlagna
Vãrd
Rãvãºel
Retiº
Retiº
Alþîna
Brãdeni
Nocrich
Dealu Frumos
Alþîna
Brãdeni

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

retrocedare
Dan Herciu

Moartã-coaptã, o halesc
Neamul nostru latinesc
Or vãruþul meu chinez
Moartã-coaptã pe orez!
ªi mã dau de-a berbelecul
Prin pãrãul plin de fructã
Muºc din fragã da-i ca dracu
Mã dereg sorbind cucutã.
Când alunecând pe-o balã
Argintie ºi lucioasã
Dau de-o casã ºi în casã
ªade-un bourel pe salã...
Verii mei bãlesc la graniþi
Ochii lor sticlesc înspre pârãu
Adun fructa ,sui de raniþi
ªi-mi pare cã-mi pare rãu
Fructã melc ºi fructã broascã
Fragedã ºopârlã, cruda mea ºerpoaicã
Vã mãnâncã verii mei di þara bascã
ªi-un nepot fugit în China cu o tãtãroaicã
ªi tu-i mama ei de viaþã ºi de fructã
Melc ori broascã de pãrãu
Ce simt ãia când vã-nfruptã?
Nouã zãu cã ni se face rãu...!

Mamã bãtrânã
-portret în uleiIoan Gligor Stopiþã
Mamã bãtrânã, Zeiþã umanizatã de soarte,
Micã ºi uscatã, arsã de soare, cu ochi de
albãstrele
Cu mâna-n sânul stâng: „Ce ai acolo, bunico,
Stele?”
„Nu, copile, aici mã þine-un junghi de moarte...
C-am tras ca vita în jug, mi-e martor Dumnezeu
Câtã sudoare-a curs în patruzeci de ani la soare
ªi n-am acum nici banii pentru-nmormântare...
Sufletul ºi inima mã doare, copilul meu!”...
Din sus de sat, la margini de prograde,
Lângã o cruce pe-un mormânt mã-nchin
ªi simt o flacãrã tainicã ce arde
Suind din pãmânt, din sânul ei cu stele plin!...

la început dai tot
de fiecare datã mai mult decât ai
apoi pãcãtoasa necesitate
de a recupera începe sã te macine
ca pe un dependent de heroinã
atunci e momentul când începi sã pierzi.
ºi pierzi . invariabil.
/ – ºtii, viaþa e pãpuºã ruseascã: „obiect
similar într-un alt obiect similar”.
(un pãcat acoperã pe altul )
(o tristeþe acoperã pe alta)
(o iubire acoperã pe alta)
(o femeie acoperã pe. ..nu.! o femeie nu) /
toatã lumea ta (o cantitate de oameni de
altfel neglijabilã)
se opreºte din expansiune
ºi îþi dai seama cã nici un om nu este, întrun fel sau altul, special
ei sunt diferiþi doar prin numãrul de pãcate
/ începi sã alergi pe strãzi / sã urli în gura
mare cât de mult iubeºti tu ºi ce suflet mare ai
/ sã te rogi de toþi trecãtorii, ãia indiferenþi ºi
insensibili, sã intre la tine în inimã ºi sã vadã
cã ai atâtea camere de oaspeþi, toate umplute
pânã la refuz cu bune intenþii / de fapt vrei aºa
puþin de la viaþã ºi ai fost greºit înþeles /
totul e prea fierbinte . te opreºti.
atunci e momentul când ar trebui sã plouã.
ºi plouã. invariabil

Romanþã pe malurile
Hârtibaciului
Gelu Baciu
Aveam un vis…, te îndreptai spre mine,
de-atunci trecurã un mãnunchi de ani,
ca sã mã scoþi din starea mea inertã,
sã ne plimbãm îmbrãþiºaþi pe sub castani.
ªi te simþeam domniþã diafanã,
plimbându-mã stingher pe-alei,
un singuratic, pe suflet cu o ranã,
sub umbrã de castani, simþind miros de tei.
Te-am aºteptat, rugându-mã la stele,
sã te trimitã preabunul Dumnezeu,
s-alini durerea sufletului meu.
Ai apãrut în calea vieþii mele
ca sã hrãneºti un vis ,ce-mi tulburase anii
ºi am plecat înlãnþuiþi sã ne plimbãm,
sã numãrãm, în tihnã, teii ºi castanii.
Dar Hârtibaciul îºi mãrise albia,
sã nu ne mai inunde în urmãtorii ani.
Ca niºte orbi ne cãutam comoara
ºi ne simþeam ca doi orfani,
cu lacrimi reci ,ne umezeam privirea…
În locul mult visat cu alei,
nu mai era umbrã de castani,
nu mai era ...miros de tei!
Agnita – iulie 2015
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GAZETA HÂRTIBACIULUI
ANSAMBLUL „CUNUNA” MEREU PE SCENÃ

Tot mai cunoscut ºi tot mai îndrãgit,
ansamblul folcloric „Cununa” din Agnita este
mereu solicitat sã participe la spectacole
organizate în judeþ ºi în þarã.
Stagiunea a fost deschisã în 21 martie cu
„Dansul Generaþiilor” , un spectacol devenit
tradiþional pe scena Casei de Culturã „Ilarion
Cociºiu” din Agnita, la care au participat ºi
ansamblurile „Flori de pe câmpie” din
Timiºoara, „Alunelul” din Pieleºti-Craiova ºi
Ansamblul maghiar din Tomeºti – Harghita.
Tot tradiþional a devenit ºi spectacolul
dedicat femeilor cu ocazia zilei de 8 Martie.
În cadrul proiectului „Cooperare pentru
promovarea patrimoniului cultural” realizat de
Asociaþia GAL Microregiunea Hârtibaciu în
parteneriat cu GAL Podiºul Mediaºului ºi GAL
Dealurile Târnavei, ansamblul „Cununa” a
participat ºi a fost aplaudat la spectacolele
organizate în Agnita, Dumbrãveni ºi Biertan.
La nivel judeþean, ansamblul „Cununa” a
îmbogãþit spectacolele, „Festivalul
Hârtibãcenilor” organizat la Iacobeni de
asociaþia „Valea Hârtibaciului”, „Zilele Cultrale
ale comunei Nocrich”, organizat de Primãria
ºi Consiliul Local Nocrich ºi „Obiceiuri ºi
tradiþii la Bruiu”, organizat de Primãria Bruiu
ºi Consiliul judeþean Sibiu.
Tot în judeþul Sibiu, ansamblul „Cununa”
a onorat spectacolele „Moºtenire din bãtrâni”
din Avrig, „Mediaº Ethnic Festival” organizat
de Primãria ºi Consiliul Local Mediaº ºi
„Festivalul tineretului din Târnava” organizat
de Primãria ºi Consiliul Local Târnava.

2015

Cu ocazia sãrbãtoririi „Zilei naþionale a
Belgiei” organizatã în Daia, de ambasadorul
Belgiei, ansamblul agniþean a încântat un
auditoriu select cu suita de jocuri populare de
pe Valea Hârtibaciului.
La nivel naþional, ansamblul „Cununa” a
fost aplaudat la festivalurile „Varã Pieleºteanã”
din Pieleºti – Craiova, „Tradiþiile Verii” din
Craiova, „Cânt ºi joc pe plai strãbun” la Zalãu
ºi festivalul „Ocrotiþi de Eminescu”, organizat
la Blaj de Asociaþiunea ASTRA”. ªi locuitorii
comunei Cincu s-au bucurat de prezenþa
ansamblului agniþean cu ocazia „Zilelor
comunei Cincu”
În cadrul activitãþilor organizate de
Transyilvanian Brunch, în satele de pe Valea
Hârtibaciului, prezenþa ansamblului „Cununa”
este surpriza apreciatã de turiºtii din þarã ºi
strãinãtate care fac astfel cunoºtinþã cu
frumuseþea folclorului de pe Valea
Hârtibaciului.
Pe lângã jocurile populare pe scene au
încântat publicul grupurile vocale ºi soliºtii
Ioana Bogdan, Petronela Sandu, Florin Pãrãu
ºi Florin Zamfir
Succesul prestaþiilor artistice ale
ansamblului se datoreazã unor repetiþii
permanente conduse de prof. Nelu Sârbu, un
coregraf pe cât de talentat, pe atât de dedicat
activitãþii artistice. Acesta i-a avut alãturi pe
profesorii Doina ºi Florin Pãrãu care s-au
ocupat de partea muzicalã ºi orchestra condusã
de Nicolae Vâºtea.
I. Bârsan

Stimaþi locuitori de pe Valea Hîrtibaciului !
ªtiþi dacã actul dumneavoastrã de identitate se aflã în termen de valabilitate?
Dacã nu, verificaþi data înscrisã în colþul din dreapta-jos al acestuia. Prin lege aveþi
obligaþia de a vã prezenta, cu cel puþin 15 zile ºi cel mult 180 de zile înainte de aceastã datã,
la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenþã a Persoanei în vederea preschimbãrii
acestuia. Nu lãsaþi sã treacã acest termen. Este posibil sã aveþi nevoie de actul de identitate
la medic, la bancã, la notar sau orice altã instituþie iar un act de identitate expirat nu vã
este de folos.
Pentru a vã putea preschimba actul de identitate trebuie sã aveþi asupra dumneavoastrã:
· actul de identitate vechi
· certificatul de naºtere în original ºi copie xerox
· actul cu care faceþi dovada spaþiului de locuit (contract de vânzare-cumpãrare,
contract de închiriere, certificat de moºtenitor, adeverinþã de la primãria locului
de domiciliu etc.)
· 12 lei – contravaloarea actului de identitate ºi a taxei de timbru fiscal
ºi, dacã este cazul, urmãtoarele acte:
· certificat de cãsãtorie în original ºi copie xerox
· sentinþã de divorþ rãmasã definitivã ºi irevocabilã în original ºi copie xerox
· certificatul de deces al soþului/soþiei în original ºi copie xerox
· certificatele de naºtere ale copiilor care nu au încã 14 ani
Aþi cãutat certificatele de naºtere ale copiilor ºi aþi constatat cã au împlinit 14 ani ºi nu
au încã act de identitate? Vã aºteptãm împreunã cu aceºtia pentru a-i pune în legalitate, cu
cel mult 15 zile dupã împlinirea vârstei de 14 ani, conform legii.
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenþã a Persoanei al oraºului Agnita
funcþioneazã în sediul Poliþiei oraºului Agnita ºi are urmãtorul program cu publicul: de luni
pânã joi de la 09 la 15 iar vineri de la 09 la 12
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